
3. Kiinteistölautakunta 
Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistö-

lautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia 
ja sen jäseninä liittosihteeri V. A. Ahde, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, ent. pankin-
johtaja T. N. A. Grotenfelt, toimitusjohtaja K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, 
toimistopäällikkö G. M., Modeen, johtaja K. T. Salmio ja toimitsija O. I. Turunen x). 
Lautakunnan valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio 2). 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli v.t. kiinteistöjohtaja K. Hyvärinen. 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toi-
mistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen sekä varapuheenjohtajana johtaja Salmio 
ja varajäseninä ent. pankinjohtaja Grotenfelt ja liittosihteeri Ahde, maatalousjaostoon 
puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä ent. pankinjohtaja Grotenfelt ja varatuomari 
Kallia sekä varapuheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljet-
ta ja Gröndahl ja toimitusjohtaja Huhtala sekä talo jaostoon puheenjohtajana toimitus-
johtaja Huhtala ja jäseninä veturinkuljettaja Gröndahl ja liittosihteeri Ahde ja vara-
puheenjohtajana varatuomari Kallia ja varajäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toi-
mitsija Turunen 3). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli 
vuoden aikana 45, tonttijaostolla 45, maatalousjaostolla 20 ja talojaostolla 5 kokousta. 
Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 1 413 ja lähetettyjen kirjeiden luku 814. Tontti-
jaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 600, maatalousjaoston 137 ja talojaoston 27. Kiin-
teistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 2 633, joista yleisiä 
asioita oli 699, kansliaosastolle kuuluvia asioita 3, tonttiosastolle kuuluvia asioita 1 044, 
maatalousosastolle kuuluvia asioita 227, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita 138, 
maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita 32, talo-osastolle kuuluvia 
asioita 313 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita 177. 

Lautakunnan kokoukset pidettiin4) maanantaisin klo 16, kesäkuun alusta klo 15, 
sekä pyhä- ja juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Jaostot saivat itse päät tää 
omien kokoustensa ajoista. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

I. Kiinteistötoimisfon päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin5) 
julkaista Ajan suunta, Arbetarbladet, Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Suomen 
sosialidemokraatti ja Uusi Suomi nimisissä sanomalehdissä. 

Toimiston työaika. Kaupunginhallituksen päätöksen 6) mukaisesti määrättiin 7) kiin-
teistötoimiston työaika olemaan muina arkipäivinä klo 9—15.45 paitsi lauantaisin ja juhla-
aattoina klo 9—14.15, neljännestunnin ruokailutauoin, sekä joulu-, uudenvuoden- ja 
juhannusaattoina klo 9—12 ilman ruokailutaukoa, ja että kesä— elokuun aikana työ-
aika oli lauantaisin klo 9—13 ilman ruokailutaukoa. 

Viranhaltijat. Varatuomari V. G. Vartiovaara määrättiin 8) kiinteistötoimiston sih-
teerin varatuomari T. S. Törnblomin sijaiseksi tammikuun 1 pistä lukien toistaiseksi ja 
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