
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana (15.1. 
54 §) kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna pankinjohta-
ja L.J. Ahva sekä jäseninä johtaja K#T. Salmio,' järjestösihteeri V.N. Puska-
la, arkkitehti J. Lappi-Seppälä, toimitusjohtaja E#V. Hasa, nuohooja E.E. 
Hakala, kanslianeuvos G.M. Modeen, arkkitehti K. Englund ja lainsäädäntöneu-
vos E.K. Kytömaa, lautakunnan valitsemana (15.1. 55 §) varapuheenjohtajana 
oli toimitusjohtaja K.T. Salmio Ja kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa kiinteistöjohtaja (29.1. 170 §). 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana kanslianeuvos Modeen, varapuheen-
johtajana arkkitehti Lappi-Seppälä, jäsenenä järjestösihteeri Puskala sekä 
varajäseninä pankinjohtaja Ahva, toimitusjohtaja Hasa ja arkkitehti Englund. 
Maa- ja metsätalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio, vara-
puheenjohtajana pankinjohtaja Ahva, jäsenenä nuohooja Hakala sekä varajäse-
ninä järjestösihteeri Puskala, kanslianeuvos Modeen ja lainsäädäntöneuvos 
Kytömaa. Talojaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Hasa, vara-
puheenjohta jana lainsäädäntöneuvos Kytömaa, jäsenenä arkkitehti Englund sekä 
varajäseninä arkkitehti Lappi-Seppälä, johtaja Salmio ja nuohooja Hakala 
(15.1. 56 §). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölau-
takunnalla oli vuoden kuluessa 48 kokousta, tonttijaostolla 23, maa- ja met-
sätalous jaostolla 9 ja talojaostolla 5 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjojen 
pykälä luku oli 2 196 ja lähetettyjen kirjeiden luku 1 325. Tonttijaoston 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 625, maa- ja metsätalous jaoston 131 ja talo jaos-
ton 26. Kiinteistö toimiston kansliaosaston diariin merkittyjen asiain luku 
oli 3 450, joista toimistopäällikön asioita oli 480, kansliaosaston sihtee-
rin asioita oli 37, tonttiosastolle kuuluvia asioita oli 1 662, maatalous-
osastolle kuuluvia 154, metsä talousosastolle kuuluvia 68, asemakaava o sastol*-
lê kuuluvia 312, kaupuhkimittausosästollä kuuluvia 176 ja talo-osastolle 
kuuluvia asioita 561. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavatV 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset päätettiin (8.1. 5 §) pitää maanantaisin klo 15. ja: 

pyhä- tai juhlapäivän sattuessa maanantaiksi seuraavana arkipäivänä. Jaostot 
saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. 

;Ilmoitusten jd kuulutusten julkaiseminen. Lautakunnan ilmoitukset ja kuu-
lutukset päätettiin (8.1. 6 §) julkaista seuraavissa sanomalehdissä : Helsin-
gin Sanomat, Hufvudstadsbladet,. Suomen Sosialidemokraatti, Svenska B^mokra- * 
ten. Työkansan Sanomat, Uusi Suomi ja Vapaa Sana. 

virAnhttltljat. Kiinteistötoimiston eri osastojen henkilökunnassa, tapahtui 
kertomusvuoden aikana seuraavat muutokset: sihteeri E. Ruutu (5.11. 1797 §·) 
määrättiin hoitamaan oman virkansa ohella toimistopäällikkö J«A. Savolaisen 
tehtäviä tämän est̂ niê nä ollessa* kansliaosaston 21·- palkkaluokan toimisto-
apulaisen virkaa hoitamaan määrättiin rouva M, Hirn (o.l. 14 §, 5.3. 400 §', 
"4.6. 951 §V 8.10. 1607. §, 15.10. 1673 §, 5.11. 1800 §, 2029 §.) tammi-
kuun 1 ps.çtâ sairausloma si ja is ena, marraskuun 1 p:stä vt.snä ja j oulutomh -1 


