
III. Kiinteistölautakunta· 
Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohta-

jana toimi vuoden varrella johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkul-
je t t a ja B. Gröndahl, johtaja J . Hellsten, filosofianlisensiaatti K. Huhtala, 
järjestösihteeri E. Sallila, johta ja T. Salmio, insinööri E. von Schantz, lasin-
hioja O. Turunen ja arkkitehti V. Vähäkallio. Lautakunnan valitsemana 
varapuheenjohtajana toimi johta ja Salmio. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio sekä jäse-
ninä johtaja Hellsten ja arkkitehti Vähäkallio, tontti jaostoon puheenjohta-
jana insinööri von Schantz sekä jäseninä johtaja Harvia ja järjestösihteeri 
Sallila ja talojaostoon puheenjohtajana filosofianlisensiaatti Huhtala sekä 
jäseninä veturinkuljet taja Gröndahl ja lasinhioja Turunen. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden varrella 50, maatalousjaostolla 6, 
tonttijaostolla 47 ja talojaostolla 15 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 1,449 ja lähetet tyjen kirjeiden luku 672. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 19, tontt i jaoston 501 ja talojaoston 75. Kiin-
teistötoimiston diaariin merkit tyjen asiain luku oli 2,069, joista yleisiä asioita 
oli 443, kansliaosastolle kuuluvia oli 14, tonttiosastolle 738, maatalousosas-
tolle 110, asemakaavaosastolle 264, maanmittaus- ja kartastotöiden osas-
tolle 6, talo-osastolle 312 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia 182. 

Lautakunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon tässä 
seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston|päällikön toimialaan kuuluvat asiat. 

Lautakunnan kokoukset. Lautakunta pää t t i 1 ) kokoontua maanantaisin 
klo 16, kesäaikana klo 15 tai pyhän sattuessa seuraavana arkipäivänä. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunta päät t i 2 ) , että sen ilmoitukset ja 
kuulutukset oli j ulkaistava sanomalehdissä Arbetarbladet, Helsingin sanomat, 
Hufvudstadsbladet , Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti , et tä v:n 1935 3) ja 1936 4) 
määrärahoista maksettavista laskuista oli toimistopäällikön tai hänen esty-
neenä ollessaan sihteerin hyväksyt tävä menoarvion 11 pääluokan I lukuun, 
VII luvun 1 ja 2 kohtaan sekä IX luvun 1 kohtaan kohdistuvat laskut, 
kaupunginagronoomin tai hänen estyneenä ollessaan kaupunginagronoomin 
apulaisen II lukuun kohdistuvat laskut, talonisännöitsijän tai hänen esty-
neenä ollessaan kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän I I I luvun 1—48 
kohtaan sekä VII luvun 3 ja 5 kohtaan kohdistuvat laskut sekä kansanpuis-

!) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 6 §. — 2) S:n 7 p. tammik. 7 §. — 3 ) S:n 7 p. tammik. 
8 §. — 4) S:n 23 p. jouluk. 1,428 §. 


