
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, toimitusjohtaja 
K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, johtaja K. 
T. Salmio, toimitsija O. I. Turunen sekä varatuomari K.-E. Östenson 1). Lautakunnan 
valitsemana 2) varapuheenjohtajana toimi edelleen johtaja Salmio. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana lautakunnassa oli virkaatoimittava kiinteistöjohtaja E. V. Lähde. 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toi-
mistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen, varapuheenjohtajana johtaja Salmio ja 
varajäseninä liittosihteeri Ahde ja varatuomari Östenson. Maatalousjaostoon kuuluivat 
puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä varatuomarit Kallia ja Östenson, varapu-
heenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljettaja Gröndahl ja 
toimitusjohtaja Huhtala. Talojaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimitusjohtaja 
Huhtala ja jäseninä liittosihteeri Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl sekä varapuheen-
johtajana varatuomari Kallia ja varajäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija 
Turunen 3). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla 
oli vuoden aikana 46, tonttijaostolla 22, maatalousjaostolla 11 ja talojaostolla 5 kokousta. 
Lautakunnan pöytäkirjainpykälälukuoli 1 161 ja lähetettyjen kirjeiden luku 708, Tontti-
jaoston pöytäkirjani pykäläluku oli 335, maatalousjaoston 67 ja talojaoston 15. Kiin-
teistöt oimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 2 147, joista yleisiä 
asioita oli 594, kansliaosastolle kuuluvia asioita 5, tonttiosastolle kuuluvia asioita 765, 
maatalousosastolle kuuluvia asioita 147, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita 102, 
maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita 18, talo-osastolle kuuluvia asi-
oita 348 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita 168. 

Lautakunnan kokoukset pidettiin maanantaisin klo 15 tai pyhän ja juhlapäivän 
sattuessa seuraavana arkipäivänä 4). Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa 
ajoista. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 5) 
julkaista Ajan suunta, Arbetarbladet, Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Suomen 
sosialidemokraatti ja Uusi Suomi nimisissä sanomalehdissä. 

Viranhaltijat. Kansliaosaston nuorempi toimistoapulainen T. T. Pasanen6) erosi 
virastaan heinäkuun 1 p:stä lukien ja heinäkuun 1 pistä alkaen otettiin nuoremmaksi 
toimistoapulaiseksi neiti A. Kuusivaara7). Saman osaston läheteiksi määrättiin 8) tam-
mikuun 1 pistä 1944 alkaen ja enintään mainitun vuoden loppuun T. Kortelainen, R. 
Lindholm,' L. Lindvall ja E, Savolainen. 

Tonttiosaston 24 palkkaluokkaan kuuluvaan notaarinvirkaan valittiin9) kyseisen 
viran v. t. hoitaja O. K. Christiansen marraskuun 1 pistä lukien, alempaan 21 palkka-
luokkaan kuuluvaan nuoremman arkkitehdin virkaan valittiin 10) arkkitehti O. A. 

Kiint . lautak. 11 p. t ammik . 1 ja 13 §. — 2) S:n 11 p. t ammik . 2 §. — 3) S:n 11 p. t ammik . 
3 §. — 4) S : n ii p t ammik . 4 §. — 5 ) S:n 11 p. t ammik. 5 §. —•«) S:n 19 p. huht ik . 419 §. — 
?) S:n 24 p. toukok. 525 — 8) S:n 20 p. jouluk. 1 119 §. — 9) S:n 25 p. lokak. 925 §. — 
10) S:n 11 p. t ammik. 10 ja 11 §. 


