
III. Kiinteistölautakunta. 
Kaupunginval tuus ton vali tsemana ki inteis tölautakunnan puheenjohta-

jana toimi vuoden varrella to imis tonjohta ja filosofianmaisteri Y. Harvia ja 
sen jäseninä filosofianmaisteri G. Estlander, professori E . Linkomies, agro-
noomi C. Neovius, metsänhoi ta ja joh ta j a J . O. Peurakoski, järjestösihteeri 
E. Sallila, j oh ta j a T. Salmio, insinööri E . von Schantz ja työnväl i tysneuvoja 
T. Uski. Lau takunnan vali tsemana varapuheenjohta jana toimi filosofian-
maisteri Est lander. Kaupunginhal l i tuksen edus ta jana lautakunnassa oli 
ki inteis töjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohta jana agronoomi Neovius sekä 
jäseninä joh ta j a Peurakoski ja joh ta ja Salmio, tont t i jaos toon puheenjoh-
t a j a n a filosofianmaisteri Est lander sekä jäseninä filosofianmaisteri Harv ia ja 
järjestösihteeri Sallila ja talojaostoon puheenjohta jana työnväl i tysneuvoja 
Uski sekä jäseninä professori Linkomies ja insinööri von Schantz. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden varrella 50, maatalousjaostolla 7, tont -
tijaostolla 34 ja talojaostolla 19 kokousta. Lau takunnan pöytäkir ja in pykä-
läluku oli 1,326 ja lähe te t ty jen kirjeiden luku 544. Maatalousjaoston pöytä-
kir jain pykäläluku oli 19, tont t i jaos ton 320 ja talojaoston 169. Kiinteistö-
toimiston kansliaosaston diaariin merki t ty jen asiain luku oli 2,083, joista 
yleisiä asioita oli 587, kansliaosastolle kuuluvia oli 37, tonttiosastolle 608, 
maatalousosastolle 90, asemakaavaosastolle 110, talo-osastolle 418 ja kansan-
puisto-osastolle kuuluvia 233. 

Lau takunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista maini t takoon tässä 
seuraavat: 

1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja 
toimintaa koskevat asiat. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lau t akun ta pää t t i 1 ) , e t tä sen i lmoitukset ja 
kuulutukset on julkais tava sanomalehdissä Arbetarbladet , Helsingin sano-
mat, Hufvuds tadsbladet , Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Laskujen hyväksyminen. Lau t akun t a pää t t i 2 ) laskujen hyväksymista-
paan nähden tehdä muutoksen, jonka mukaan kaupunginagronoomin tuli 
hyväksyä laskut, jo tka kohdistuivat maatalousosaston konttorihuoneiston 
lämmitykseen, valaistukseen ja siivoamiseen. 

Lautakunnan edustus kaupunkipäivillä. Lau t akun ta pää t t i 3 ) va l tuu t t aa 
varapuheenjohta jansa G. Est landerin edus tamaan l au takun taa Suomen 
kaupunkili i ton VI I kaupunkipäivil lä Hangossa elokuun 15 ja 16 p:nä 1932. 

Kiinteistötoimisto oikeutettiin 4) vuoden 1933 alusta lukien l i i t tymään 
jäseneksi Internationaler Verband für Wohnungswesen nimiseen liittoon. 

Kiint. lautak. 7 p. tammik. 6 §. —2) S:n 18 p. tammik. 50 §; ks. v:n 1931 kert. 
s. 274. —3) Kiint. lautak.8 p. elok. 879 §. —4) S:n 4 p. huhtik. 352 §. 
Kunnall. kert. 1932 20 




