
I IL Kiinteistölautakunta 

Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenj oh-
tajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä 
asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl, johtaja J . Hellsten, filo-
sofiani oht ori K. Huhtala, päätoimittaja K. Kallia, johtaja T. Salmio, 
insinööri E. von Schantz ja lasinhioja O. Turunen sekä jäsen Hellstenin 
kuoltua toimistopäällikkö G. Modeen 1). Lautakunnan valitsemana lauta-
kunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio. Kaupunginhallituksen 
edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäse-
ninä johtaja Hellsten, hänen kuoltuaan toimistopäällikkö Modeen 2), ja 
päätoimittaja Kallia, tonttijaostoon puheenjohtajana toimistonjohtaja Har-
via sekä jäseninä insinööri von Schantz ja lasinhioja Turunen ja talo jaos-
toon puheenjohtajana filosofiantohtori Huhtala sekä jäseninä veturin-
kuljettaja Gröndahl ja asiamies Ahde. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 50, maatalousjaostolla 4, 
tonttijaostolla 44 ja talo jaostolla 7 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 2,041 ja lähetettyjen kirjeiden luku 950. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 14, tonttijaoston 554 ja talo jaoston 43. Kiin-
teistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 2,970, 
näistä yleisiä asioita 804, kansliaosastolle kuuluvia asioita 11, tonttiosastolle 
1,147, maatalousosastolle 116, asemakaavaosastolle 317, maanmit taus-ja 
kartastotöiden osastolle 49, talo-osastolle 336 ja kansanpuisto-osastolle 
kuuluvia 190. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset. Lautakunnan kokoukset päätettiin3) pitää 
maanantaisin klo 16, kesäaikana klo 15, tai pyhän ja juhlapäivän sattuessa 
seuraavana arkipäivänä. 

Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen. Lautakunta päätti 4) kerto-
musvuonna julkaista ilmoituksensa ja kuulutuksensa Ajan suunta, Arbetar-
bladet, Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti 
ja Uusi Suomi nimisissä sanomalehdissä. 

Työaika kesällä. Päätettiin 5), että kiinteistötoimiston virka-aika kesä-
kuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n välisenä aikana oli oleva klo 9—15.4 5, lauan-
taisin klo 9—14.15. 

!) Ks. t ämän kert . s. 105. — a) Kiint. lautak. 30 p. lokak. 1,889 §. — 3) S:n 
9 p. tammik. 5 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 6 §. — 6) S:n 30 p. toukok. 1,185 §. 




