
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana lautakunnan 
puheenjohtajana toimi v:n 1953 aikana pankinjohtaja L. Ahva sekä sen jäseninä johtaja 
T. Salmio, järjestösihteeri V. Puskala, arkkitehti J . Lappi-Seppälä, nuohooja E. Hakala, 
taloudenhoitaja B. Lehto, jonka erottua peltiseppä Y. H. Kivilinna 2), kanslianeuvos G. 
Modeen, ylilääkäri Z. Eriksson-Lihr ja lainsäädäntöneuvos E. Kytömaa. Lautakunnan 
valitsemana 3) varapuheenjohtajana toimi johtaja T. Salmio. Kaupunginhallituksen edus-
tajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja J . Kivistö 4). 

Tonttijaostoon kuuluivat: puheenjohtajana kanslianeuvos Modeen, varapuheenjohta-
jana arkkitehti Lappi-Seppälä, jäsenenä järjestösihteeri Puskala sekä varajäseninä ylilää-
käri Eriksson-Lihr, pankinjohtaja Ahva ja taloudenhoitaja Lehto. Maa- ja metsätalous-
jaostoon kuuluivat: puheenjohtajana johtaja Salmio, varapuheenjohtajana pankinjohtaja 
Ahva, jäsenenä nuohooja Hakala sekä varajäseninä järjestösihteeri Puskala, lainsäädäntö-
neuvos Kytömaa ja kanslianeuvos Modeen. Talojaostoon kuuluivat: puheenjohtajana 
lainsäädäntöneuvos Kytömaa, varapuheenjohtajana taloudenhoitaja Lehto, jäsenenä 
ylilääkäri Eriksson-Lihr sekä varajäseninä arkkitehti Lappi-Seppälä, nuohooja Hakala 
ja johtaja Salmio5). Taloudenhoitaja Lehdon pyydettyä vapautusta valittiin hänen 
tilalleen peltiseppä Kivilinna jäseneksi talojaostoon ja varajäseneksi tonttijaostoon 6). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli 
vuoden aikana 48 kokousta, tonttijaostolla 24, maa- ja metsätalousjaostolla 12 ja talo-
jaostolla 17 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjojen pykäläluku oli 2 581 ja lähetettyjen kir-
jeiden luku 1 515. Tonttijaoston pöytäkirjojen pykäläluku oli 562, maa- ja metsätalous-
jaoston 104 ja talojaoston 81. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen 
asioiden luku oli 3 679, joista toimistopäällikölle kuuluvia asioita oli 452, kansliaosastolle 
kuuluvia asioita 32, tonttiosastolle kuuluvia asioita 1 648, maatalousosastolle kuuluvia 
111, metsätalousosastolle kuuluvia 62, asemakaavaosastolle kuuluvia 379, kaupunkimit-
tausosastolle kuuluvia 266 ja talo-osastolle kuuluvia asioita 729. 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjat. Lautakunnan varsinaiset kokoukset päätettiin 7) 
pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa maanantaiksi seuraavana 
arkipäivänä. Ylimääräiset kokoukset päätettiin pitää tarvittaessa. 

Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. 
Lautakunnan ja sen jaostojen pöytäkirjojen tarkistajiksi valittiin kussakin kokoukses-

sa kaksi jäsentä. 
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