
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kuuluivat kiin-
t i s t ö l au t akun taanke r tomusvuonna seuraavat jäsenet: pankinjohtaja L. J . Ahva 
puheenjohtajana sekä muina jäseninä taloustirehtööri M. J . Hopeavuori, arkkitehti 
J . Lappi-Seppälä, toimitsija J . Leino, toimitsija M. Malmberg, kanslianeuvos G. M. Mo-
deen, järjestösihteeri V. Puskala, johtaja K. T. Salmio ja notariaattipäällikkö K.-E. 
Östenson. Toimitsijoiden Malmbergin 2) ja Leinon3) erottua valittiin edellisen tilalle 
toimitusjohtaja E. Hasa ja jälkimmäisen tilalle toimitsija E. Hakala. Lautakunnan valit-
semana 4) varapuheenjohtajana toimi johtaja K. T. Salmio. Kaupunginhallituksen 
edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara5). 

Tonttijaostoon6) kuuluivat puheenjohtajana kanslianeuvos Modeen, varapuheen-
johtajana arkkitehti Lappi-Seppälä ja jäsenenä järjestösihteeri Puskala sekä varajäseninä 
pankinjohtaja Ahva, toimitsija Malmberg, jonka erottua toimitusjohtaja Hasa7) , ja 
notariaattipäällikkö Östenson. Maa- ja metsätalousjaostoon 6) kuuluivat puheenjohtajana 
pankinjohtaja Ahva ja jäsenenä toimitsija Leino, jonka erottua toimitsija Hakala 3), sekä 
varajäseninä järjestösihteeri Puskala, kanslianeuvos Modeen ja taloustirehtööri Hopea-
vuori. Talojaostoon 6) kuuluivat puheenjohtajana notariaattipäällikkö Östenson, vara-
puheenjohtajana toimitsija Malmberg, jonka erottua toimitusjohtaja Hasa 7), ja jäsenenä 
taloustirehtööri Hopeavuori sekä varajäseninä arkkitehti Lappi-Seppälä, johtaja Salmio 
ja toimitsija Leino, jonka erottua toimitsija Hakala3) . 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli. 
kertomusvuonna 47 kokousta, tonttijaostolla 24, maa- ja metsätalousjaostolla 7 ja talo-
jaostolla 7 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjojen pykäläluku oli 2 319 ja lähetettyjen kir-
jeiden luku 1 449. Tonttijaoston pöytäkirjojen pykäläluku oli 678, maa- ja metsätalous-
jaoston 97 ja talojaoston 36. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen 
asioiden luku oli 3 385, joista toimistopäällikölle kuuluvia asioita oli 515, kansliaosaston 
sihteerille kuuluvia 25, tonttiosastolle kuuluvia 1 501, maatalousosastolle kuuluvia 128, 
metsätalousosastolle kuuluvia 96, asemakaavaosastolle kuuluvia 340, kaupunkimittaus-
osastolle kuuluvia 196 ja talo-osastolle kuuluvia asioita 584. 

Kiinteistölautakunnan kertomusvuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon 
seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset päätettiin 8) pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän 
sattuessa maanantaiksi seuraavana arkipäivänä. Jaostot saivat itse päättää omien koko-
ustensa ajoista. 

Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 9) julkaista seuraavissa sanomaleh-
dissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosialidemokraatti, Svenska 
Demokraten, Työkansan Sanomat, Uusi Suomi ja Vapaa Sana. 

Kiint. lautak. 16 p. tammik. 71 §; ks. tämän kert. I osan ss. 103 ja 105. — 2) S:n8p. toukok. 919 §.— 
3) S:n 3 p. heinäk. 1 283 §. — 4) S:n 16 p. tammik. 72 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 120 §. — 6) S:n 
16 p. tammik. 73 §. — 7) S:n 8 p. toukok. 921 §. — 8) S:n 9 p. tammik. 9 §. — 9) S:n 9 p. tammik. 10 §. 


