
III. Kiinteistölautakunta. 
Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjoh-

tajana toimi kertomusvuonna johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkul-
jettaja F. B. Gröndahl, johtaja J. Hellsten, filosofianlisensiaatti K. Huhtala, 
järjestösihteeri E. Sallila, insinööri E. von Schantz, lasinhioja O. Turunen 
ja arkkitehti V. Vähäkallio. Jäsen Sallilan kuoltua syyskuun 14 p:nä valitsi 
valtuusto kokouksessaan saman kuukauden 16 p:nä hänen tilalleen piirisihteeri 
A. Vallan. Lautakunnan valitsemana varapuheenjohtajana toimi johtaja 
T. Salmio. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kiinteistö-
johtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäse-
ninä johtaja Hellsten ja arkkitehti Vähäkallio, tonttijaostoon puheenjoh-
tajana insinööri von Schantz sekä jäseninä johtaja Harvia ja järjestösihteeri 
Sallila sekä viimeksi mainitun kuoleman jälkeen piirisihteeri Valta ja talo-
jaostoon puheenjohtajana filosofianlisensiaatti Huhtala sekä jäseninä veturin-
kuljettaja Gröndahl ja lasinhioja Turunen. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 52, maatalousjaostolla 5, 
tonttijaostolla 50 ja talojaostolla 20 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 1,860 ja lähetettyjen kirjeiden luku 813. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 18, tonttijaoston 785 ja talojaoston 80. Kiin-
teistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 2,741, 
näistä yleisiä asioita 590, kansliaosastolle kuuluvia asioita 13, tonttiosastolle 
1,088, maatalousosastolle 118, asemakaavaosastolle 355, maanmittaus- ja 
kartastotöiden osastolle 13, talo-osastolle 318 ja kansanpuisto-osastolle kuu-
luvia 246. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Kokoukset. Lautakunta p ä ä t t i p i t ä ä kokouksensa maanantaisin klo 16, 
kesäaikana klo 15 tai pyhäpäivän sattuessa lähinnä seuraavana arkipäivänä. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunta päätti2) julkaista ilmoituksensa 
ja kuulutuksensa sanomalehdissä Uusi Suomi, Helsingin sanomat, Hufvud-
stadsbladet, Suomen sosialidemokraatti ja Arbetarbladet. 

Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti3), että v:n 1937 aikana kiin-
teistötoimiston päällikön tai hänen estyneenä ollessaan sihteerin tuli hyväksyä 
talousarvion I luvun kaikilla momenteilla sekä VII luvun 1 ja 2 momentilla 
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