
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana toimi v:n 1955 
aikana lautakunnan puheenjohtajana pankinjohtaja L. J. Ahva sekä sen jäseninä kirves-
mies V. Aittomäki, ylilääkäri Z. Eriksson-Lihr, taloustirehtööri M. J. Hopeavuori, pelti-
seppä Y. H. Kivilinna, piirisihteeri R. A. Lönnqvist, kauppias L. I. Mattila, johtaja K. T\ 
Salmio sekä pankinjohtaja C. A. Öhman (17. 1. 81 §). Varapuheenjohtajakseen lautakunta 
valitsi johtaja Salmion (17. 1. 82 §). Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
kiinteistöjohtaja J. A. Kivistö. 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana pankinjohtaja Öhman, varapuheenjohta-
jana kauppias Mattila, jäsenenä piirisihteeri Lönnqvist sekä varajäseninä ylilääkäri Eriks-
son-Lihr, taloustirehtööri Hopeavuori sekä johtaja Salmio. Maatalous- ja metsäjaostoon 
kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio, varapuheenjohtajana peltiseppä Kivilinna, 
jäsenenä pankinjohtaja Ahva, varajäseninä pankinjohtaja Öhman, kirvesmies Aittomäki 
ja taloustirehtööri Hopeavuori. Liikennejaostoon kuuluivat puheenjohtajana kauppias 
Mattila, varapuheenjohtajana piirisihteeri Lönnqvist, jäsenenä ylilääkäri Eriksson-Lihr, 
varajäseninä taloustirehtööri Hopeavuori, johtaja Salmio ja pankinjohtaja Öhman. Ase-
makaa vajaostoon kuuluivat puheenjohtajana pankinjohtaja Ahva, varapuheenjohtajana 
peltiseppä Kivilinna, jäseninä pankinjohtaja Öhman ja johtaja Salmio, varajäseninä 
kauppias Mattila, kirvesmies Aittomäki, ylilääkäri Eriksson-Lihr ja piirisihteeri Lönn-
qvist. Talojaostoon kuuluivat puheenjohtajana taloustirehtööri Hopeavuori, varapuheen-
johtajana kirvesmies Aittomäki, jäsenenä ylilääkäri Eriksson-Lihr, varajäseninä pankin-
johtaja Ahva, peltiseppä Kivilinna sekä piirisihteeri Lönnqvist (17. 1. 83 §). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli 
kertomusvuoden aikana 55 kokousta, tonttijaostolla 23, maatalous- ja metsäjaostolla 8, 
liikennejaostolla 19, asemakaavajaostolla 2 sekä talojaostolla 28 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 2 542 ja lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 1 660. Tontti-
jaoston pöytäkirjojen pykäläluku oli 408, maatalous- ja metsäjaoston 61, liikennejaoston 
118, asemakaavajaoston 6 sekä talojaoston 181. Kiinteistöviraston kansliaosaston diaariin 
merkittyjen asioiden luku oli 4 141, joista virastopäällikölle kuuluvia asioita oli 441, 
kansliaosastolle kuuluvia 199, tonttiosastolle 1 802, maatalousosastolle 86, metsäosastolle 
36, asemakaavaosastolle 481, kaupunkimittausosastolle 377 ja talo-osastolle kuuluvia 
asioita 719. 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjat. Lautakunnan varsinaiset kokoukset päätettiin 
pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa maanantaiksi, sitä seuraa-
vana arkipäivänä. Ylimääräiset kokoukset päätettiin pi tää tarvittaessa. 

Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. 
Lautakunnan ja asemakaavajaoston pöytäkirjojen tarkastajiksi päätettiin kussakin 

kokouksessa valita kaksi jäsentä sekä muiden jaostojen pöytäkirjojen tarkastajiksi mo-
lemmat saapuvilla olleet jaoston jäsenet. 

Lautakunnan kokouksissa kulloinkin laadittu pöytäkir ja päätettiin pitää ao. kokousta 
seuranneen viikon tiistaina ja jaostojen kokousten pöytäkir ja t vuosineljänneksittäin ylei-
sesti nähtävänä kiinteistöviraston kansliaosastossa (17. 1. 84 §). 


