
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemina kuu-
luivat kiinteistölautakuntaan v. 1952 seuraavat jäsenet: puheenjohtajana 
pankinjohtaja L.J. Ahva sekä muina jäseninä ylilääkäri Z. Eriksson-Lihr, 
jonka tilalla filosofian maisteri J.Y. Procop6 huhtikuun 28 psstä syys-
kuun 24 p:ään, nuohooja E.E. Hakala, lainsäädäntöneuvos E.K. Kytömaa, 
arkkitehti J. Lappi-Seppälä, taloudenhoitaja B.O. Lehto, kanslianeuvos 
G.M. Modeen, järjestösihteeri V.N. Puskala sekä johtaja K.T. Salmio 
(14.1. 72 §, 12.5. 840 §, 6.10. 1753 §). Lautakunnan valitsemana varapu-
heenjohtajana toimi johtaja Salmio (14.1. 73 §). Kaupunginhallituksen 
edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja J.A. Kivistö (28.1. 174 §). 

Lautakunnan eri jaostojen jäsenet valittiin (14.1. 74 §, 12.5. 841 §, 
6.10. 1754 §). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistö-
lautakunnalla oli kertomusvuonna 48 kokousta, tonttijaostolla 12, maa-
ja metsätalousjaostolla 11 sekä talojaostolla 8 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 2 339 ja lähetettyjen'kirjeiden lukumäärä 
1 447. Tonttijaoston pöytäkirjojen pykäläluku oli 613, maa- ja metsäta-
lousjaoston 93 sekä talojaoston 34. Kiinteistötoimiston kansliaosaston 
diaariin merkittyjen asioiden luku oli 3 413, joista toimistopäällikölle 
kuuluvia asioita oli 433, kansliaosastolle kuuluvia 14, tonttiosastolle 
kuuluvia 1 593, maatalousosastolle kuuluvia 110, metsätalousosastolle 
kuuluvia 44, asemakaavaosastolle kuuluvia 370, kaupunkimittausosastolle 
kuuluvia 227 sekä talo-osastolle kuuluvia asioita 622. 

Kiinteistölautakunnan kertomusvuonna käsittelemistä asioista mainitta-
koon seuraavat: 

L Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjat. Lautakunnan kokoukset päätettiin 

pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa maanantaik-
si, sitä seuraavana arkipäivänä. Jaostot saivat päättää omien kokousten-
sa ajoista (7.1". 5 §). Lautakunnan ja sen jaostojen pöytäkirjojen tarkas-
tajiksi päätettiin kussakin kokouksessa valita kaksi jäsentäc Lautakun-nan kokouksissa laaditut pöytäkirjat päätettiin pitää kahdeksan päivän 
kuluttua kustakin kokouspäivästä ja jaostojen kokousten pöytäkirjat vuo-
sineljänneksittään yleisesti nähtävänä kiinteistötoimiston kansliaosas-
tossa (28.1. 175 §). 

Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin julkaista seuraavis-
sa sanomalehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosiali-
demokraatti, Svenska Demokraten, Työkansan Sanomat, Uusi Suomi ja Vapaa 
Sana (7.1. 6 §). 

Lautakunnan edustus komiteoissa. Lautakunta valitsi puolestaan kiin-
teistöhallinnon uudelleenjärjestämistä valmistelevaan komiteaan puheen-
johtaja L.J. Ahvan, varapuheenjohtaja K.T. Salmion sekä jäsen J. Lappi-
Seppälän (11.2. 282 §); kaupungin tonttipolitiikan muuttamista ja uusien 
teollisuustonttien järjestämistä tutkivaan komiteaan samoin puheenjohta-
jansa ja varapuheenjohtajansa sekä tonttiosaston päällikön K.E. Pettisen 
(15.7.1250 §). 

Viranhaltijat. Toimistopäällikkö J.A. Savolaisen koko kertomusvuoden 
ajan kestäneen sairausloman aikana määrättiin hänen virkaansa hoitamaan 
sihteeri E.A. Ruutu tammikuun 1 p:stä kesäkuun 21 p:ään (7.1. 3 §, 4.2. 


