
4. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana toimi v. 1957 
kiinteistölautakunnan puheenjohtajana dipl.ins. Kaarlo Pettinen sekä jäseninä pankin-
joht. Lennart Ahva, kirvesm. Vilho Aittomäki, peltiseppä Yrjö Kivilinna, piirisiht. 
Ragnar Lönnqvist, kaupp. Leo Mattila, fil.maist. Victor Procope, joht. Toivo Salmio 
sekä pankinjoht. Carl Öhman (14. 1.81 §). Varapuheenjohtajakseen valitsi lautakunta 
joht. Toivo Salmion (14. 1. 82 §). Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
kiint.joht. Juho Kivistö. 

Kiinteistölautakunta määräsi jaostojensa kokoonpanon kertomusvuonna seuraavaksi: 
tonttijaoston puheenjohtaja pankinjoht. Ahva, varapuheenjohtaja fil.maist. Procope, 
jäsen piirisiht. Lönnqvist sekä varajäsenet dipl.ins. Pettinen, pankinjoht. Öhman ja joht. 
Salmio; maatalous- ja metsäjaoston puheenjohtaja joht. Salmio, varapuheenjohtaja pelti-
seppä Kivilinna, jäsen dipl.ins. Pettinen sekä varajäsenet pankinjoht. Öhman, kirvesmies 
Aittomäki ja pankinjoht. Ahva; liikennejaoston puheenjohtaja kaupp. Mattila, varapu-
heenjohtaja piirisiht. Lönnqvist, jäsen fil.maist. Procope sekä varajäsenet pankinjohtajat 
Ahva ja Öhman ja joht. Salmio; asemakaavajaoston puheenjohtaja dipl.ins. Pettinen, 
varapuheenjohtaja peltiseppä Kivilinna, jäsenet pankinjoht. Öhman ja joht. Salmio, 
varajäsenet kaupp. Mattila, fil.maist. Procope, kirvesmies Aittomäki ja piirisiht. Lönn-
qvist; talo jaoston puheenjohtaja pankinjoht. Öhman, varapuheenjohtaja kirvesmies 
Aittomäki, jäsen kaupp. Mattila sekä varajäsenet fil. maist. Procope, peltiseppä Kivilinna 
ja pankinjoht. Ahva (14. 1. 83 §). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Lautakunnalla oli kertomus-
vuoden aikana 53 kokousta, tonttijaostolla 28, maatalous- ja metsäjaostolla 11, asema-
kaava jaostolla 2, liikennejaostolla 22 sekä talo jaostolla 29. Lautakunnan pöytäkirjojen 
pykäläluku oli 2 338 ja lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 1 509. Tonttijaoston pöytäkirjo-
jen pykäläluku oli 354, maatalous- ja metsäjaoston 75, asemakaavajaoston 6, liikennejaos-
ton 124 ja talojaoston 194. Kiinteistöviraston kansliaosaston diaariin merkittyjen asioiden 
luku oli 3 706, joista virastopäällikölle kuuluvia asioita oli 538, kansliaosastolle kuuluvia 
94, tonttiosastolle kuuluvia 1 649, maatalousosastolle kuuluvia 97, metsäosastolle kuulu-
via 32, asemakaavaosastolle kuuluvia 381, kaupunkimittausosastolle kuuluvia 216 ja 
talo-osastolle kuuluvia asioita 699. 

Lautakunnalla oli lisäksi kertomusvuonna Auto- ja tennistalon osto- ja vuokrauskysy-
mysten käsittelyä varten tilapäinen jaosto, joka kokoontui kaksi kertaa. 

Lautakunnan varsinaiset kokoukset päätettiin pitää maanantaisin klo 15 ja ylimää-
räiset kokoukset tarvittaessa; jos maanantai oli pyhä- tai juhlapäivä, kokous pidettiin, 
ellei toisin päätetty, seuraavana arkipäivänä. 

Jaostot saivat päättää omien kokoustensa ajoista. 
Lautakunnan ja asemakaavajaoston 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 (14. 1. 84 §). 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 


