
III. Kiinteist61autakurita 
Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheen-

johtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen 
jäseninä liittosihteeri V. A. Ahde, ^nt, pankinjohtaja T. N. A. Grotenfelt, 
veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala; varatuomari 
R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, johtaja K. T. Salmio ja 
toimitsija O. I. Turunen. Lautakunnan valitsemana 2) lautakunnan vara-
puheenjohtajana toimi johtaja Salmio. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli toimitusjohtaja, v. t. kiinteistöjohtaja K. Hyvärinen. 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia 
ja jäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen sekä varapu-
heenjohtajana johtaja Salmio ja varajäseninä liittosihteeri Ahde ja ent. pan-
kinjohtaja Grotenfelt, maatalousjaostoon puheenjohtajana johtaja Salmio ja 
jäseninä ent. pankinjohtaja Grotenfelt ja varatuomari Kallia sekä vara-
puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljet-
ta ja Gröndahl ja toimitusjohtaja Huhtala, sekä talojaostoon puheenjoh-
tajana toimitusjohtaja Huhtala ja jäseninäliittosihteeri Ahde ja veturin-
kuljettaja Gröndahl sekä varapuheenjohtajana varatuomari Kallia ja va-
raj äseninä toimistopäällikkö Modeen j a toimitsij a Turunen. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 41, maatalousjaostolla 10, 
tonttijaostolla 43 ja talojaostolla 10 kokousta. Lautakunnan pöytäkir-
jain pykäläluku oli 1,719 ja lähetettyjen kirjeiden luku 955; Maatalous-
jaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 73, tonttijaoston 552 ja talo jaoston 66. 
Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 
3,003, joista yleisiä asioita 824, kansliaosastolle kuuluvia asioita 8, tontti-
osastolle kuuluvia asioita 1,161, maatalousosastolle kuuluvia asioita 152, 
asemakaavaosastolle kuuluvia asioita 254, maanmittaus- ja kartastotöi-
den osastolle kuuluvia asioita 42, talo-osastolle kuuluvia asioita: 378 ja 
kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita 184. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset: Lautakunnan kokoukset päätettiin 3) pitää 
maanantaisin klo 16, kesänaikana klo 15, tai pyhän ja juhlapäivän sattuessa 
seuraavana arkipäivänä. 

Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen. Lautakunta päätti 4) kerto-
musvuonna julkaista ilmoituksensa ja kuulutuksensa Ajan suunta, Arbe-

Ks. v:nl940 kert. s. 79. — 2) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 3 §. — ») S:n 7 p. 
tammik. 5 §.— 4) S:n 7 p. tammik. 6 *§. 


