
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana 1) lautakunnan 
puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja hänen kuoltuaan 
pankinjohtaja A. Linturi sekä sen jäseninä varatuomari L. J. Ahva, toimitusjohtaja K. 
Huhtala, toimitsija T. H. Långström, toimistopäällikkö G. M. Modeen, kirvesmies K. R. 
Niemi, toimitsija V. N. Puskala, osastonpäällikkö A. Valta, viimeksi mainittu tammikuun 
22 p:ään, josta alkaen johtaja K. T. Salmio, ja varatuomari K.-E. Östenson. Lautakunnan 
valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Huhtala 2). Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara3). 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistopäällikkö Modeen ja jäseninä kir-
vesmies Niemi ja varatuomari Ahva sekä varajäseninä toimistonjohtaja Harvia, toimitus-
johtaja Huhtala ja toimitsija Puskala. Maa- ja metsätalousjaostoon kuuluivat puheenjoh-
tajana johtaja K. T. Salmio ja jäseninä toimitusjohtaja Huhtala ja toimitsija Långström 
sekä varajäseninä toimistonjohtaja Harvia, kirvesmies Niemi ja varatuomari Östenson. 
Talojaostoon kuuluivat puheenjohtajana varatuomari Östenson ja jäseninä varatuomari 
Ahva ja toimitsija Puskala sekä varajäseninä toimitsija Långström, toimistopäällikkö 
Modeen ja johtaja Salmio 4). Toimistonjohtaja Harvian kuoltua valittiin 5) pankinjohtaja 
A. Linturi varajäseneksi tontti- sekä maa- ja metsätalous jaostoihin. 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli 
vuoden aikana 47 kokousta, tonttijaostolla 27, maa- ja metsätalousjaostolla 7 ja talojaos-
tolla 6 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 1 720 ja lähetettyjen kirjeiden 
luku 930. Tonttijaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 721, maa- ja metsätalousjaoston 52 
ja talojaoston 36. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaarioon merkittyjen asiain luku 
oli 2 947, joista toimistopäällikölle kuuluvia asioita oli 374, kansliaosastolle kuuluvia 
asioita 18, tonttiosastolle kuuluvia asioita 1 459, maatalousosastolle kuuluvia asioita 89, 
metsätalousosastolle kuuluvia asioita 61, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita 253, 
maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita 162 ja talo-osastolle kuuluvia 
asioita 531. 

Lautakunnan kertomusvuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset päätettiin6) pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai juhlapäi-
vän sattuessa maanantaiksi seuraavana arkipäivänä. Jaostot saivat itse päättää omien 
kokoustensa ajoista. 

Tonttijaoston kokoukset päätettiin 7) pitää tarpeen vaatiessa keskiviikkoisin klo 15.3 o. 
Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset 

päätettiin 8) julkaista sanomalehdissä Arbetarbladet, Folktidningen, Helsingin sanomat, 

Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 120 ja kiint. lautak. 7 p. tammik. 2 § ja 10 p. helmik. 194 §. — 
2) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 3 §. — 3) S:n 20 p. tammik. 68 §. — 4) S:n 7 p. tammik. 4 § 
ja 27 p. tammik. 111 §. — 5) S:n 5 p. toukok. 641 §. — 6) S:n 7 p. tammik. 5 §. — 7) Tontt i j . 
15 p. "tammik. 1 §. — 8) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 6 §. 


