
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston va l i t s emanak i in te i s tö -
lautakunnan puheenjohtajana toimi v. 1954 pankinjohtaja L. J. Ahva ja jäseninä ylilää-
käri Z. Eriksson-Lihr, nuohooja E. E. Hakala, peltiseppä Y. H. Kivilinna, pääjohtaja 
J. Lappi-Seppälä, kauppias L. I. Mattila, kanslianeuvos G. M. Modeen, järjestösihteeri 
V. N. Puskala ja johtaja K. T. Salmio. Lautakunnan valitsemana 2) varapuheenjohta-
jana toimi johtaja Salmio. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kiinteistö-
johtaja J. A. Kivistö. 

Tonttijaostoon kuuluivat: puheenjohtajana kanslianeuvos Modeen, varapuheenjoh-
tajana kauppias Mattila, jäsenenä järjestösihteeri Puskala sekä varajäseninä ylilääkäri 
Eriksson-Lihr, pääjohtaja Lappi-Seppälä ja johtaja Salmio. Maatalous- ja metsäjaostoon 
kuuluivat: puheenjohtajana johtaja Salmio, varapuheenjohtajana pankinjohtaja Ahva, 
jäsenenä peltiseppä Kivilinna sekä varajäseninä järjestösihteeri Puskala, kauppias Mattila 
ja nuohooja Hakala 3). Liikennejaostoon kuuluivat: puheenjohtajana kauppias Mattila, 
varapuheenjohtajana järjestösihteeri Puskala, jäsenenä ylilääkäri Eriksson-Lihr sekä 
varajäseninä pääjohtaja Lappi-Seppälä, nuohooja Hakala ja kanslianeuvos Modeen. Ase-
makaavajaostoon kuuluivat: puheenjohtajana nuohooja Hakala, varapuheenjohtajana 
pääjohtaja Lappi-Seppälä, jäseninä kanslianeuvos Modeen ja johtaja Salmio sekä vara-
jäseninä peltiseppä Kivilinna, pankinjohtaja Ahva, ylilääkäri Eriksson-Lihr ja järjestö-
sihteeri Puskala 4). Talojaostoon kuuluivat: puheenjohtajana pääjohtaja Lappi-Seppälä, 
varapuheenjohtajana nuohooja Hakala, jäsenenä ylilääkäri Eriksson-Lihr sekä vara-
jäseninä pankinjohtaja Ahva, peltiseppä Kivilinna ja kanslianeuvos Modeen 3). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli 
kertomusvuoden aikana 47 kokousta, tonttijaostolla 23, maatalous- ja metsäjaostolla 8, 
liikennejaostolla 7, asemakaavajaostolla 1 sekä talojaostolla 22 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 2 705 ja lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 1 582. Tontti-
jaoston pöytäkirjojen pykäläluku oli 522, maatalous- ja metsäjaoston 63, liikennejaoston 
50, asemakaavajaoston 3 ja talojaoston 77. Kiinteistöviraston kansliaosaston diaariin 
merkittyjen asioiden luku oli 4 035, joista virastopäällikölle kuuluvia asioita oli 437, 
kansliaosastolle kuuluvia 78, tonttiosastolle kuuluvia 1 798, maatalousosastolle kuuluvia 
116, metsäosastolle kuuluvia 73, asemakaavaosastolle kuuluvia 473, kaupunkimittaus-
osastolle kuuluvia 364 ja talo-osastolle kuuluvia asioita 696. 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjat. Lautakunnan varsinaiset kokoukset päätettiin 5) 
pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa maanantaiksi, seuraavana 
arkipäivänä. Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. 

Lautakunnan kokouksessa laadittu pöytäkirja päätettiin pitää kutakin kokousta seu-

!) Kiint. ltk. 18. 1. 89 §. — 2 ) S:n 18. 1. 90 §. — 3) S:n 18. 1. 91 §. — 4) S:n 4. 10. 1 999 § .— 
5) S:n 18. 1. 92 §. 


