
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana toimi v. 1956 
kiinteistölautakunnan puheenjohtajana pankinjoht. Lennart Ahva sekä jäseninä kirves-
mies Vilho Aittomäki, prof. Zaida Eriksson-Lihr, taloustireht. Jalmari Hopeavuori, pelti-
seppä Yrjö Kivilinna, piirisiht. Ragnar Lönnqvist, kaupp. Leo Mattila, joht. Toivo Sal-
mio sekä pankinjoht. Carl Öhman (16. 1. 96 §). Varapuheenjohtajakseen valitsi lauta-
kunta joht. Toivo Salmion (16. 1. 97 §). Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa 
oli kiint.joht. Juho Kivistö. 

Kiinteistölautakunta määräsi jaostojensa kokoonpanon kertomusvuonna seuraavaksi: 
tonttijaoston puheenjohtaja pankinjoht. Öhman, varapuheenjohtaja kaupp. Mattila, 
jäsen piirisiht. Lönnqvist sekä varajäsenet prof. Eriksson-Lihr, taloustireht. Hopeavuori 
ja joht. Salmio; maatalous- ja metsäjaoston puheenjohtaja joht. Salmio, varapuheenjoh-
taja peltiseppä Kivilinna, jäsen pankinjoht. Ahva sekä varajäsenet pankinjoht. Öhman, 
kirvesmies Aittomäki sekä taloustireht. Hopeavuori; liikennejaoston puheenjohtaja 
kaupp. Mattila, varapuheenjohtaja piirisiht. Lönnqvist, jäsen prof. Eriksson-Lihr sekä 
varajäsenet taloustireht. Hopeavuori, joht. Salmio ja pankinjoht. Öhman; asemakaava-
jaoston puheenjohtaja pankinjoht. Ahva, varapuheenjohtaja peltiseppä Kivilinna, jäse-
net pankinjoht. Öhman ja joht. Salmio sekä varajäsenet kaupp. Mattila, kirvesmies Aitto-
mäki, prof. Eriksson-Lihr ja piirisiht. Lönnqvist; talojaoston puheenjohtaja taloustireht. 
Hopeavuori, varapuheenjohtaja kirvesmies Aittomäki, jäsen prof. Eriksson-Lihr sekä 
varajäsenet pankinjoht. Ahva, peltiseppä Kivilinna ja piirisiht. Lönnqvist (16. 1. 98 §). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset, käsittelemät asiat ym. Kiinteistölautakunnalla oli 
kertomusvuoden aikana 50 kokousta, tonttijaostolla 30, maatalous- ja metsäjaostolla 13, 
liikennejaostolla 21 sekä talojaostolla 24. Asemakaavajaosto ei kertomusvuonna kokoon-
tunut. Lautakunnan pöytäkirjojen pykäläluku oli 2 491 ja lähetettyjä kirjeitä 1 596. 
Tonttijaoston pöytäkirjojen pykäläluku oli 438, maatalous- ja metsäjaoston 63, liikenne-
jaoston 134 ja talojaoston 161. Kiinteistöviraston kansliaosaston diaariin merkittyjen 
asioiden luku oli 3 911, joista virastopäällikölle kuuluvia asioita oli 401, kansliaosas-
tolle 186, tonttiosastolle 1 653, maatalousosastolle 81, metsäosastolle 45, asemakaava-
osastolle 469, kaupunkimittausosastolle 356 ja talo-osastolle kuuluvia asioita 720. 

Lautakunnan varsinaiset kokoukset päätettiin pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai 
juhlapäivän sattuessa maanantaiksi, sitä seuraavana arkipäivänä. Ylimääräiset kokouk-
set päätettiin pitää tarvittaessa. 

Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. 
Lautakunnan ja asemakaava jaoston pöytäkirjojen tarkastajiksi määrättiin kussakin 

kokouksessa valittavaksi kaksi jäsentä sekä muiden jaostojen pöytäkirjojen tarkastajiksi 
molemmat saapuvilla olleet jaoston jäsenet. 

Lautakunnan kokouksissa kulloinkin laadittu pöytäkirja päätettiin pitää kokousta 
seuranneen viikon tiistaina ja jaostojen kokousten pöytäkirjat vuosineljänneksittäin ylei-
sesti nähtävänä kiinteistöviraston kansliaosastossa (16. 1. 99 §). 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 


