
III. Kiinteistölautakunta 

Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjoh-
tajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä 
asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl, johtaja J . Hellsten, 
toimitusjohtaja K. Huhtala, päätoimittaja R. Kallia, johtaja T. Salmio, 
insinööri E. von Schantz ja lasinhioja O. Turunen. Lautakunnan valit-
semana varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio. Kaupunginhallituk-
sen edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäse-
ninä johtaja Hellsten ja päätoimittaja Kallia, tonttijaostoon puheenjoh-
tajana insinööri von Schantz sekä jäseninä toimistonjohtaja Harvia ja lasin-
hioja Turunen ja talo jaostoon puheenjohtajana toimitusjohtaja Huhtala 
sekä jäseninä veturinkuljettaja Gröndahl ja asiamies Ahde. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 58, maatalousjaostolla 8, 
tonttijaostolla 50 ja talo jaostolla 10 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 2,548 ja lähetettyjen kirjeiden luku 1,169. Maatalousjaos-
ton pöytäkirjain pykäläluku oli 20, tonttijaoston 865 ja talo jaoston 63. 
Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 
3,447, näistä yleisiä asioita 679, kansliaosastolle kuuluvia asioita 13, 
tonttiosastolle 1,473, maatalousosastolle 130, asemakaavaosastolle 532, 
maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle 36, talo-osastolle 394 ja kansan-
puisto-osastolle kuuluvia 190. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Tonttiosaston avustavalle johtajalle 
arkkitehti E. Paalaselle myönnettiin1) ero virastaan lokakuun 15 p:stä 
1938 alkaen ja hänen tilalleen valittiin2) diplomiarkkitehti P. Hanste. 

Neiti H. Stolt määrättiin 3) hoitamaan tonttiosaston nuoremman toi-
mistoapulaisen tointa siihen kuuluvalla peruspalkalla tammikuun 1 p:stä 
1939 alkaen siksi kunnes virka vakinaisesti täytettiin. 

Kansanpuisto-osaston tilapäisen toimistoapulaisen rouva A. Kyllösen 
toiminta-aika päätettiin 4) pidentää lokakuun 6 pistä 1938 vuoden loppuun 
ja suorittaa hänelle palkkaa 1,400 mk kuukaudessa. 

Hietarannan kaitsija T. Ovaska määrättiin 5) oman virkansa ohella 
hoitamaan Pallokentän järjestelypäällikön tointa tammikuun ajan 1939 
600 mkin lisäpalkkiosta. 

Kiint. lautak. 26 p. syysk. 1,826 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 1,862 § ja 24 p. 
lokak. 2,028 §. — 3) S:n 28 p. jouluk. 2,547 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,861 §. — 5) S:n 
19 p. jouluk. 2,487 §; vrt. tämän kert. s. 90. 


