
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, toimitus-
johtaja K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, joh-
ta ja K. T. Salmio, toimitsija O. I. Turunen ja varatuomari K.-E. Östenson. Lautakun-
nan valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio 2). Kaupun-
ginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimittaja, v.t. kiinteistöjohtaja E. V. 
Lähde. 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toi-
mistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen sekä varapuheenjohtajana johtaja Salmio 
ja varajäseninä liittosihteeri Ahde ja varatuomari Östenson, maa- ja metsätalous jaos-
toon puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä varatuomarit Kallia ja Östenson sekä 
varapuheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljettaja Grön-
dahl ja toimitusjohtaja Huhtala sekä talo jaostoon 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 40 kokousta, tonttijaostolla 17, maa- ja metsätalous jaostolla 8 ja talo-
jaostolla 5 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 1 073 ja lähetettyjen 
kirjeiden luku 617. Tonttijaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 258, maa- ja metsätalous-
jaoston 91 ja talojaoston 17. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaarioon merkittyjen 
asiain luku oli 2 112, joista yleisiä asioita oli 624, kansliaosastolle kuuluvia asioita oli 9, 
tonttiosastolle kuuluvia asioita oli 736, maatalousosastolle kuuluvia asioita oli 134, 
metsätalousosastolle kuuluvia asioita 41, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita oli 90, 
maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita oli 28, talo-osastolle kuuluvia 
asioita oli 303 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita oli 147. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset. Lautakunnan kokoukset päätettiin 4) pitää maanantaisin 
klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Tonttijaoston kokouk-
set päätettiin 5) pitää keskiviikkoisin kahden tai kolmen viikon väliajoin sekä tarpeen 
vaatiessa muulloinkin ja talojaoston kokoukset maanantaisin tarpeen vaatiessa. 

Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset 
päätettiin 6) julkaista sanomalehdissä Ajan suunta, Arbetarbladet, Helsingin sanomat, 
Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 
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