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vaihdon johdosta vireillä olevissa maanmittaustoimituksissa x); tilastotieto-
jen antamista metsätieteelliselle tutkimustoimistolle 2); eräitä tiloja koske-
vien kauppakirjojen luovuttamista3); Helsingin—Tuomarinkylän—Hyry-
län maantietä varten tarvittavan alueen pakkolunastusta 4); rajan määrää-
mistä tonttikirjaan merkittävien ja maarekisteriin vietävien alueiden 
välillä 5); Kulosaaren maalaiskunnassa olevien palstojen n:ot 251 ja 253 
luovutusselvittelyä6); sekä kaupungin omistusoikeutta postitalon itäpuo-
lella olevaan valtiolle luovutettuun alueeseen 7). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Viranhaltijat. Halli- ja torikaupan valvojalle majuri O. A. Kohoselle 
myönnettiin 8) ero virastaan kesäkuun 15 pistä alkaen ja mainittuun toi-
meen valittiin 9) voimistelunopettaja M. Heinonen samasta päivästä lu-
kien. 

Kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijälle A. Wansenille myön-
nettiin10) sairaslomaa maaliskuun 21 p:n ja toukokuun 31 pin väliseksi 
ajaksi ja määrättiin avustava talojenisännöitsijä U. Kallio oman virkansa 
ohella hoitamaan isännöitsijä Wansenin tointa ja oli hänen palkkaamisek-
seen mainituksi viransij aisuusajaksi kaupunginhallitukselta anottava 
4,666: 65 mk. Edelleen päätettiin11) isännöitsijä Wansenille myöntää jat-
kettua sairaslomaa heinäkuun 1 p:stä elokuun 31 p:ään oikeudella ottaa 
viransijainen 3,000 mk:n kuukausipalkkiosta sekä lokakuun 1 pistä joulu-
kuun 31 piään, jolloin määrättiin isännöitsijä W. F. Risku kyseistä viran-
sijaisuutta hoitamaan ja oli hänen palkkaamisekseen lokakuun 1 pin ja 
joulukuun 31 pin väliseksi ajaksi anottava yhteensä 10,800 mk sekä 
isännöitsijä Wansenille ehdotettava myönnettäväksi edelleen 2/3 hänen 
pohjapalkastaan sekä hänen ikäkorotuksensa kuluvan vuoden loppuun 
saakka. 

Hallikaitsija K. E. Palinille myönnettiin12) sairaslomaa joulukuun 
6—20 pin väliseksi ajaksi. 

Isännöitsijä W. F. Risku, joka oli otettu talo-osaston palvelukseen 
syyskuun 1 pistä toistaiseksi ja enintään vuoden loppuun 3,000 mkin 
kuukausipalkkiosta ja oli sittemmin hoitanut isännöitsijä A. Wansenin 
viransijaisuutta, päätettiin 13) määrätä väliaikaisesti hoitamaan talo-osas-
ton uutta isännöitsijän tointa tammikuun 1 pistä 1939 alkaen siksi kunnes 
virka vakinaisesti täytettiin. 

Päätettiin 14) korottaa kaupungintalon talonmiehen apulaisen ja erään 
porrassiivoojan palkkoja sekä merkitä 10,500 mk talousarvioehdotukseen 
yölämmittäjän palkkaamista varten Hakaniemenhalliin. 

Stansvikin tilalle päätettiin15) palkata vartija 400 mkin kuukausipalk-
kiosta erinäisine luontoisetuineen toukokuun 1 pistä alkaen. 

!) Kiint. lautak.10 p. tammik. 52 §. — 2) S:n 24 p. tammik. 134 §. — 3) S:n 
7 p. helmik. 207 § ja 28 p. helmik. 372 §. — 4) S:n 14 p. maalisk. 477 §. — 5) S:n 
14 p. marrask. 2,260 §. — 6) S:n 5 p. jouluk. 2,402 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 
2,458 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 540 §. — 9 ) S:n 23 p. toukok. 970 § ja 7 p. kesäk. 
1,080 §. — 1 0 ) 28 p. maalisk. 582 § ja 25 p. huhtik. 761 §; vrt. tämän kert. s. 58 ja 
131. — n ) Kiint. lautak. 30 p. toukok. 1,025 §, 29 p. elok. 1,627 §, 3 p. lokak. 
1,891 § ja 24 p. lokak. 2,073 §. — «) Sm 12 p. jouluk. 2,460 §. — 1 3 ) S:n 29 p. 
elok. 1,627 § ja 28 p. jouluk. 2,542 §. — 14) S:n 29 p. elok. 1,618, 1,619 ja 1,620 
§. — 15) S:n 20 p. kesäk. 1,171 §. 
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Väestönsuojeluvälineiden säilytyspaikkojen hoitajan määrääminen. Pää-
tettiin määrätä väestönsuojelu välineiden ja -tarvikkeiden varastonhoi-
tajaksi Pohj. Esplanaadikadun talossa n:o 15 olevaan varastoon talo-
osaston konttoriapulainen J. Milan ja Mäkelänkadun talossa n:o 37 olevaan 
varastoon talonmies J. Lehti. Mäkelänkadun talon n:o 37 varusteiden säi-
lytyspaikaksi varattiin keittiö saman talon huoneistosta nro 14 sekä 
mainitun huoneiston kamari luovutettiin vastaanottohuoneeksi talonmies 
Lehdelle kesäkuun 1 p:stä alkaen pysyttämällä hänen vuokransa kuitenkin 
samana kuin ennenkin eli 390 mk:na kuukaudessa. 

Kiinteistötoimiston huoneistoa päätettiin 2) laajentaa liittämällä siihen 
rakennustoimiston talorakennusosaston kaupungintalosta luovutettava 
huoneisto edellytyksin että kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus 
myönsivät tarkoitusta varten tarpeelliset määrärahat. 

Ammattientarkastusvirasto päätettiin3) toistaiseksi sijoittaa kaupungin 
omistamaan Myllytien taloon n:o 5. Tilitysvuokra määrättiin 948 mkrksi 
kuukaudelta. Ammattientarkastusvirastolle vuokratussa huoneistossa asu-
valle ammattientarkastaja H. Thornbergille kiinteistölautakunta päätti 
käyttövaroistaan suorittaa 3,000 mk muutto- y. m. kulujen korvauksena. 

Vuokralle otetut huoneistot. Kiinteistölautakunta otti vuoden aikana 
vuokralle kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

Virasto tai laitos, Vuokrakausi Kuukausi-
jota varten huo- Vuokranantaja Osoite vuokra, 
neisto vuokrattiin alkaa päättyy mk 

Poliisilaitos 4) Oy. Matkahuolto ab. Lin j a-autoasema 1938, syysk. 1 1941, syysk. 1 700 
Kaupunginkäti - Oy. Kalliolinna Hämeentie nro 2 b 1938, helmik. 1 1938, toukok. 1 900 

lö5) 
S:n •) Oy. Kalliolinna Hämeentie n:o 2 b 1938, toukok. 1 1939, toukok. 750 S:n •) Oy. Kalliolinna 

31, sen jälk. ir-
tis. helmik. 

S:n pohjoisen pii- Herra J. Elo Kymintie n:o 65 1938, huhtik. 15 1938, jouluk. 31, 850 
rin 7) sen jälk. 1 kk. 

irtis. jälk. 
Veneeristen tau- Fastighets ab. Sven- Aleksanterinkatu 1938, kesäk. 1 1943, toukok.31, 4,165 

tien polikli- ska gården n:o 16—18 sen jälk. irtis. 
nikka 8) helmik. 

Huoltoviraston Ministeri O. Talas Siltasaarenkatu 1938, tammik. 15 1939, kesäk. 1, 1,500 
irtolais- ja n:o 5 sen jälk. irtis. 
alkoholisti- helmik. 
kanslia 9) 

Lastensuojelu- Niemeläinen oy. Yrjönkatu n:o 7 1938, lokak. 1 1942, toukok. 31 5,262 
lautakunta 10) 

S:n 10) Niemeläinen oy. Yrjönkatu nro 7 1939, tammik. 1 1942, toukok. 31 3,484 
Kallion uusi las- Asunto oy. Kaarien- Kaarlenkatu nro 19 Talon valmis- 1943, kesäk. 1, 4,680 

tentarha u ) katu 19 tuttua sen jälk. irtis. tentarha u ) 
helmik. 

Lastentarha Asunto oy. Sydväst Tehtaankatu nro 21 1938, kesäk. 1 1943, toukok. 31 4,000 
Onnela 12) 

Asunto oy. Sydväst 
sen jälk. irtis. Onnela 12) 
helmik. 

Kiint. lautak. 7 p. helmik. 214 ja 215 §. — 2) S:n 12 p. syysk. 1,742 § ja 
21 p. jouluk. 2,521 §. — a) S:n 28 p. marrask. 2,361 §. — 4) S:n 1 p. marrask. 
2,149 §. — 5) S:n 24 p. tammik. 136 § ja 25 p. huhtik. 759 §. — 6) S:n 25 p. huhtik. 
759 §. — ?) S:n 21 p. helmik. 319 §. — 8) S:n 28 p. maalisk. 581 §. — 9) S:n 3 p. 
tammik. 34 §. — 10) S:n 12 p. syysk. 1,740 §. — n ) S:n 23 p. toukok. 973 § ja 
4 p. heinäk. 1,259 §. — 12) S:n 28 p. maalisk. 580 §. 
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Virasto tai laitos, Vuokrakausi Kuukausi-
jota varten huo- Vuokranantaja Osoite vuokra, 
neisto vuokrattiin alkaa päättyy mk 

Lastentarha Wilhelm Ekmanin Lapinlahdenkatu n:o 1938, kesäk. 1 1943, toukok. 31, 4,000 
Pienola x) kuolinpesä 13 sen jälk. irtis. 

helmik. 
Rakennustoimis- Asunto oy. Kalevan- Kalevankatu n:o 4 1938, jouluk. 1 1943, jouluk. 1, 13,700 

ton taloraken- katu 4 
1938, jouluk. 1 

sen jälk. 4 kk. 
nusosasto 2) irtis. 

Rakennustoimis- Teollisuuden harjoit- Kasarmikatu n:o 1938, jouluk. 1 1941, kesäk. 1, 4,750 
ton varas- tajain keskinäi- 44 

1938, jouluk. 1 
sen jälk. irtis. 

to-osasto 3) nen tapaturma- tammik. 
vakuutusyhtiö 

Kaupunginkätilön huoneistossa, Hämeentien 2 b:ssä, vuokranantajan 
tuli suorittaa vaadittavat korjaukset. 

Huoltoviraston irtolais- ja alkoholistikanslian huoneistossa oli tarpeelli-
set korjaukset toimitettava vuokranantajan toimesta ja kustannuksella. 

Lastentarha Kallion uutta huoneistoa koskevaan vuokrasopimukseen 
merkittiin ehdoksi, että vuokranantajan oli laitettava kyseinen huoneisto 
tarkoituksenmukaiseen kuntoon sekä että lastentarhalle oli varattava yk-
sinoikeus määrättynä aikana päivästä saada käyttää Helsinginkujan ja 
Kaarlenkadun kulmaukseen j ärjestettävää leikkipaikkaa. 

Lastentarha Pienolaa varten Eerikinkadun 14:stä vuokrattu huoneisto . 
irtisanottiin ja sen uuteen, Lapinlahdenkadun 13:ssa olevaa huoneistoa 
koskevaan vuokrasopimukseen päätettiin merkitä, että, mikäli lastentarha 
oma-aloitteisesti muutti pois mainitusta huoneistosta ennenkuin 10 vuotta 
oli kulunut vuokra-ajan alkamisesta, kaupunki korvasi vuokranantajalle 
muutostyökustannuksista, jotka saattoivat nousta enintään 30,000 mkraan, 
niin monta kymmentä osaa sanotusta summasta kuin 10 vuodesta silloin 
oli vuosia jälellä. Lisäksi määrättiin, että lastentarhan lapset ja heidän äi-
tinsä saivat käyttää yksinomaan B porrasta. 

Kaupungin vuokralle ottamien huoneistojen vuokrien korottaminen. 
Edellytyksin, että kiinteistölautakunnan kaupunginhallitukselta vuokrien 
korotuksia varten anomat määrärahat myönnetään, päätettiin hyväksyä 
seuraavat vuokrankorotukset: Pasilan aluelääkärin vastaanottoa varten 
Hertankadun talosta n:o 12 vuokratun huoneiston kuukausivuokra 625 
mk:sta 700 mk:aan4), lastentarha Solhällaa varten Toisen linjan talosta 
n:o 2 vuokratun huoneiston kuukausivuokra 4,500 mk:sta 4,800 mk:aan 5), 
lastentarha Barnabota varten Tehtaankadun talosta n:o 13 vuokratun 
huoneiston kuukausivuokra 3,800 mk:sta 4,100 mk:aan6), Töölön haara-
kirjastoa varten Runeberginkadun talosta n:o 69 vuokratun huoneiston 
vuosivuokra 39,000 mk:sta 40,000 mk:aan 7), Sörnäisten apulaisaluelää-
käriä varten Vilhonvuorenkadun talosta n:o 7—9 vuokratun huoneiston 
kuukausivuokra 500 mk:sta 600 mk:aan 8), Kruununhaan lastentarhaa var-
ten Snellmaninkadun talosta n:o 19 vuokratun huoneiston kuukausivuokra 
3,000 mk:sta 3,250 mk:aan9), työnvälitystoimiston henkisen työn tekijäin 

Kiint. lautak. 14 p. helmik. 267 § ja 4 p. hubtik. 628 §. — 2) S:n 12 p. syysk. 
1,742 § ja 21 p. jouluk. 2,521 §. — 3) S:n 14 p.-marrask. 2,261 § ja 21 p. jouluk. 
2,522 §. — 4) S:n 24 p. tammik. 137 §. — 5) S:n 28 p. helmik. 381 §. — 6) S:n 
28 p. helmik. 382 §. — 7) S:ti 7 p. maalisk. 421 §. — 8) S:n 7 p. maalisk. 422 §. — 
9) S:n 7 p. maalisk. 423 §. 
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ja nuorison osastoja varten Aleksanterinkadun talosta n:o 12 vuokratun 
huoneiston kuukausivuokra 1,850 mk:sta 2,100 mk:aan 1), oikeusaputoi-
mistoa varten Aleksanterinkadun talosta n:o 12 vuokratun huoneiston 
kuukausivuokra 1,300 mk:sta 1,450 mk:aan2), päiväkoti Toimelaa varten 
Vuorimiehenkadun talosta n:o 12 vuokratun huoneiston kuukausivuokra 
1,600 mk:sta 1,700 mk:aan3), lastenhoidonneuvolaa varten Intiankadun 
talosta n:o 13 vuokratun huoneiston kuukausivuokra 600 mk:sta 700 
mk:aan4), lastentarha Kalevaa varten Castreninkadun talosta n:o 18 
vuokratun huoneiston kuukausivuokra 3,510 mk:sta 3,810 mk:aan5), 
lastentarha Touhulaa varten Neljännen linjan talosta n:o 14 vuokratun 
huoneiston vuokra 4,500 mk:sta 5,000 mk:aan 6), huoltolautakuntaa var-
ten Siltasaarenkadun talosta n:o 3—5 vuokratun huoneiston vuosivuokra 
200,000 mk:sta 240,000 mk:aan 7), ruotsinkielistä apukoulua varten Oiko-
kadun talosta n:o 7 vuokratun huoneiston vuosivuokra 80,000 mk:sta 
90,000 mk:aan 8) ja lastentarha Alppimajaa sekä sen yhteydessä toimivaa 
lastenseimeä varten Castreninkadun talosta n:o 28 vuokratun huoneiston 
vuosivuokra 81,996 mk:sta 90,996 mk:aan9). 

Keskuskeittolan autotallit. Päätettiin10) vuokrata keskuskeittolan 
kahta kuorma-autoa varten paikat Sturenkadun talon n:o 23 autotallista 
kesäkuun 1 p:n 1938 ja kesäkuun 1 p:n 1939 väliseksi ajaksi 600 mk:n 
kuukausivuokrasta lämpöineen. 

Vuokralle annetut huoneistot. Vuoden aikana päätettiin vuokrata 
m. m. seuraavat huoneistot: Munkkisaaren korttelissa n:o 177 olevasta 
tehdasrakennuksesta tehdasrakennuksen pohjoispään pohjakerroksessa 
oleva huoneisto Marmorihiomo oy:lle ja ison tehdasrakennuksen etelä-
päästä huoneistot Helsingin säilyke oy:lle molemmat 5 vuodeksi siitä päi-
västä alkaen, jolloin kaupunki voi luovuttaa huoneistot yhtiöiden hallin-
taan, kuitenkin siten, että vuokrakausi päättyy kesäkuun 1 p:nä 1943, 
edellinen 5,035 mk:n ja jälkimmäinen 12,020 mk:n kuukausivuokrasta11) 
ja tehdasrakennus n:o 8 f Panu oy:lle tammikuun 1 p:stä 1938 kesäkuun 
1 p:ään 1942 2,520 mk:n kuukausivuokrasta12) sekä Kansakoulukadun 
talossa n:o 3 olevan ammattikoulun luokkahuone n:o 13 helmikuun 21 
p:n ja 26 p:n väliseksi ajaksi 500 mk:n vuokrasta Suomen kellosepät oy:lle 
opintokurssin järjestämistä varten13). 

Hesperian huvilan yläkerta päätettiin 14) vuokrata Suomen punaiselle 
ristille maaliskuun 28 p:n ja toukokuun 15 p:n väliseksi ajaksi puheopetus-
kursseja varten 900 mk:n vuokrasta koko ajalta sekä mainitun huvilan 
alakerta valtioneuvoston toukokuun 16 p:n juhlallisuuksia valmistelemaan 
asettamalle toimikunnalle 500 mk:n vuokrasta. 

Päätettiin 15) vuokrata Stadion-säätiölle sen tarvitsema osa Hesperian 
huvilasta toukokuun 24 p:n ja kesäkuun 10 p:n väliseksi ajaksi 10 mk:n 
kuukausivuokrasta m2:ltä. 

Päätettiin 16) antaa talo-osaston tehtäväksi vuokrata Suomen olympia-
laiselle komitealle Hesperian huvilan pohjakerroksesta n. 80 m2 käsittävä 

!) Kiint. lautak. 14 p. maalisk. 481 §. — 2) S:n 14 p. maalisk. 482 §. — 3) S:n 
28 p. maalisk. 585 §. — 4) S:n 11 p. huhtik. 667 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 1,023 §. — 
6) S:n 30 p. toukok. 1,024 §. — 7) S:n 13 p. kesåk. 1,114 §. — 8) S:n 13 p. kesåk. 
1,117 §. — 9) S:n 1 p. elok. 1,474 §. — 1 0 ) S:n 9 p. toukok. 871 §. — ") S:n 10 p. 
tammik. 53 ja 54 § ja 7 p. helmik. 208 §. — 12) S:n 24 p. tammik. 138 § ja 14 p. 
maalisk. 480 §. — 1 3) S:n 14 p. helmik. 266 §. — 14) S:u 21 p. maalisk. 535 §. — 15) S:n 
23 p. toukok. 985 §. — 16) S:n 5 p. jouluk. 2,407 §. 
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huoneisto sekä koko yläkerta eli yhteensä 284 m2 tammikuun 15 p:stä 
1939 syyskuun 1 p:ään 1940 2,840 mk:n kuukausivuokrasta ilman lämpöä 
ja valoa ja oikeutettiin vuokraaja omalla kustannuksellaan järjestämään 
rakennukseen keskuslämmitys ja W.C., jotka kuitenkin vuokra-ajan jäl-
keen tulisivat jäämään korvauksetta kaupungille. 

Helsingin poliisien yhdistys oikeutettiin1) pitämään kaupungilta vuokraa-
mallaan n. s. Åbergin huvilan alueella Lauttasaaressa kesämajoja yli talven. 

Ullanlinnan kylpylaitos päätettiin2) vuokrata edelleen Ulrikasborgs 
bad- och kuranstalts konsortium nimiselle yhtymälle toukokuun 1 p:n 
1938 ja toukokuun 1 p:n 1939 väliseksi ajaksi 100 mk:n vuokrasta. 

Esplanaadikappeli päätettiin 3) vuokrata lokakuun 4 ja 5 p:n väliseksi 
ajaksi Suomen kalastusyhdistykselle kalanäyttelyä varten 500 mk:n 
päivä vuokrasta siten, että vuokraajalla oli oikeus kahtena päivänä en-
nen näyttelyä ja yhtenä päivänä näyttelyn jälkeen käyttää kappelira-
kennusta ehdoin, että näyttelyn järjestäjä korvaisi kaiken näyttelyn ehkä 
aiheuttaman vahingon, huolehtisi ravintolarakennuksen ja sen ympäristön 
siivoamisesta heti näyttelyn jälkeen sekä sopisi valaistuksesta Oy. Espla-
naadikappelin kanssa. 

Oy. Matkahuolto abille päätettiin 4) vuokrata edelleen linja-autoasema 
250,000 mkin vuosivuokrasta syyskuun 15 pistä 1938 syyskuun 15 piään 
1941 nykyisen sopimuksen mukaisin ehdoin kuitenkin siten, että yhtiö oli 
omalla kustannuksellaan velvollinen talo-osaston määräyksen mukaan 
huolehtimaan rakennuksen sisäkorjauksista sekä kustantamaan kaikki 
aseman linja-autoliikennettä varten tarpeelliset, asema-alueella olevat ja 
sinne kuuluvat kaupungin määräämän mallin mukaiset pylväät ja taulu-
kot korjauksineen ja maalauksineen. 

Lasipalatsi oy in linja-autoasemalta vuokraamien huoneistojen vuokra 
määrättiin5) 60,000 mkiksi vuodessa syyskuun 15 pin 1938 ja syyskuun 15 
pin 1941 väliseltä ajalta. 

Viljelyspalstatoimikunnan perunakellari. Talo-osasto oikeutettiin 6) 
vuokraamaan viljelyspalstatoimikunnalle n. 50 m2:n suuruinen varasto-
tila perunakellariksi Unioninkadun 43;sta 250 mkin kuukausivuokrasta. 

Huoneistojen arvioimisia suoritettiin 7 tapauksessa 7). 
Eerikinkadun 45issä sijaitsevan kiinteistön kauppaehtojen tulkinta. 

Kaupungin Fastighets ab. Eriksgatan 45 nimiseltä yhtiöltä ostamaa yllä 
mainittua kiinteistöä koskevaan kauppakirjaan päätettiin8) merkitä, että 
talon silloinen vuokralainen Oy. Amfibolit äb. sai pöistaä rakennuksesta 
omistamansa koneet ja polttouunit ehdoin, että lattiat ja katot sekä seinät 
saatettiin alkuperäiseen kuntoonsa ja sähköjohdot jakotauluineen jätettiin 
paikoilleen. 

Kunnalliset työväenasunnot. Kunnallisissa työväenasunnoissa olevien 
liikehuoneistojen vuokrat vahvistettiin 9). 

Lupa alivuokralaisen pitämiseen kunnallisissa työväenasunnoissa myön-
nettiin10) 1 tapauksessa. 

Kiint. lautak. 7 p. marrask. 2,191 §. — 2) S:n .28 p. helmik. 377 § ja 25 p. 
huhtik. 758 §. — 3) S:n 19 p. svysk. 1,784 §. — 4) S:n 18 p. heinäk. 1,367 §, 29 p. 
elok. 1,622, §, 1 p. syysk. 1,640 § sekä 12 p. syysk. 1, 704 ja 1,739 §. — 5) S:n 18 p. 
heinäk. 1,368 §. — 6) S:n 5 p. syysk. 1,683 §. — 7) S:n 21 p. maalisk. 536 §, 4 p. 
huhtik. 625 ja 626 §, 11 p. huhtik. 669 ja 670 §, 17 p. toukok. 931 §, 23 p. toukok. 
972 §, 25 p. heinäk. 1,427 § ja 3 p. lokak. 1,890 §. — 8) S:n 21 p. jouluk. 2,523 §. — 
9) Taloj. 19 p. jouluk. 59 §. —- 10) S:n 7 p. marrask. 48 §. 
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Kunnallisten työväenasuntojen kerhokeskukselle myönnettiin vuoden 
aikana yhteensä 7,107 mk1) ja Vallilan kerhokeskukselle yhteensä 1,800 
mk2) kerholaisten urheilukilpailuihin osallistumista, urheiluvälineiden 
ostamista sekä muita tarpeita varten. 

Hyväksyttiin 3) esitys määrättyjen aikakauslehtien tilaamisesta Val-
lilan kerhokeskukseen. 

Kauppahallit. Vuoden aikana huutokaupattiin 4 Kauppatorin hallin 
myymälän vuokraoikeudet yhteensä 2,160 mk:n kuukausivuokrasta4), 
3 Kasarmitorin hallin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 1,195 mk:n 
kuukausivuokrasta5), 11 Hakaniementorin hallin myymälän vuokraoikeu-
det yhteensä 2,365 mk:n kuukausivuokrasta 6) ja 5 Hietalahdentorin hal-
lin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 620 mk:n kuukausivuokrasta 7). 

Hakaniementorin hallin vihannesmyvmälöissä sallittiin 8) edelleen pitää 
myöskin kukkia myytävänä. 

Hietalahdentorin hallin myymälä n:o 63 päätettiin 9) määrätä kahvi-
myymäläksi ja vuokrattiin se rouva S. Hellstenille 200 mk:n kuukausi-
vuokrasta. 

Hietalahdentorin halli päätettiin10) sulkea kesäkuun 15 p:n ja elokuun 
15 p:n välisenä aikana lauantaisin klo 16. 

Kalatukkukauppias A. Mäkinen oikeutettiin u ) kiinnittämään puhelin-
kaappi Kauppatorin hallin seinään toistaiseksi 1 kuukauden irtisanomis-
ajoin 10 mk:n kuukausivuokrasta. 

Kauppatori. Kauppatorin maalaisrivien länsipäässä olevat 3 kiin-
teätä myyntipaikkaa vuokrattiin huutokaupalla puutarhaviljelijöille touko-
kuun 1 p:n ja lokakuun 31 p:n väliseksi ajaksi alinta vuokraa korkeammista 
vuokrista yhteensä 3,450 mk:n kuukausivuokrasta 12) sekä kortteliin A 
toukokuun 1 p:stä enintään vuoden loppuun kokeeksi järjestetyt 5 kiinteätä 
perunanmyyntipaikkaa edelleen v:ksi 1939 yhteisestä 2,250 mk:n kuukausi-
vuokrasta 13). Kortteleista C ja D vuokrattiin huutokaupalla v:ksi 1939 
kaikkiaan 22 kiinteätä puutarhatuotteiden myyntipaikkaa yhteensä 14,200 
mk:n kuukausivuokrasta14). 

Kauppatorin kortteli n:o IX, johon oli sijoitettu kalanmyyntipaikka, 
päätettiin15) lakkauttaa ja siirtää sen paikalle kortteli n:o X sekä lisätä 
yksi kalanmyyntipaikka kortteliin n:o VII. Kalanmyyntipaikkojen vuokrat 
päätettiin pysyttää entisellään. 

Kauppatori päätettiin16) pitää suljettuna toukokuun 16 p:nä 1938. 
Kioskit ja muut ulkosalla olevat myyntipaikat. Lautakunta päätti17), 

että kioskit ja muut ulkosalla olevat myyntipaikat vuokrataan niiden enti-
sille vuokraajille seuraavasti: virvoitusjuomakioskit 1 vuodeksi korotta-
malla viimevuotinen vuokra 10 %:lla, vaunupaikat 1 vuodeksi entisestä 

Taloj. 31 p. tammik. 14 ja 15 §, 17 p. toukok. 24 §, 26 p. syysk. 45 § ja 19 p. 
jouluk. 62 §. — 2) S:n 20 p. kesåk. 28 § ja 19 p. jouluk. 60 ja 61 §. — 3) S:n 7 p. 
marrask. 51 § ja 19 p. jouluk. 63 §. — 4) S:n 10 p. tammik. 3 §, 17 p. toukok. 23 §, 
22 p. elok. 34 § ja 19 p. jouluk. '55 §. — 5) S:n 31 p. tammik. 10 §, 26 p. syysk. 
41 § ja 19 p. jouluk. 56 §. —- 6) S:n 10 p. tammik. 4 §, 31 p. tammik. 9 §, 2 p. 
toukok. 18 §, 26 p. syysk. 43 § ja 19 p. jouluk. 53 ja 54 §. —- 7) S:n 10 p. tam-
mik. 6 §, 22 p. elok. 37 § ja 19 p. jouluk. 52 §. — 8) S:n 31 p. tammik. 13 § — 
9) Kiint. lautak. 14 p. helmik. 272 §. —1 0) S:n 20 p. kesåk. 1,173 §. — S:n 2 
p. toukok. 813 §. — 12) S:n 25 p. huhtik. 762 §. — 13) S:n 25 p. huhtik. 764 §, 
1 p. marrask. 2,152 § ja 5 p. jouluk. 2,409 §. — 14) S:n 1 p. marrask. 2,153 § ja 
5 p. jouluk. 2,410 §. — 15) S:n 7 p. helmik. 211 §. — 1 6 ) S:n 9 p. toukok. 880 §. — 
17) S:n 7 p. helmik. 209 §, 14 p. helmik. 263 § ja 21 p. helmik. 315 §. 
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vuokrasta, jäätelönmyyntipaikat, mikäli niitä vuokrataan, 2 vuodeksi ko-
rottamalla viimevuotinen vuokra 20 %:lla sekä hedelmänmyyntipaikat ja 
valokuvauspaikat 1 vuodeksi entisestä vuokrasta. Mikäli entiset vuokraa-
jat eivät halua paikkojaan vuokrata, tarjotaan ne huutokaupalla vuokrat-
taviksi seuraavasti: vaunupaikat, hedelmänmyyntipaikat ja valokuvaus-
paikat 1 vuodeksi pohjavuokrana viimevuotinen vuokra, virvoitusjuoma-
kioskit 1 vuodeksi pohjavuokrana viimevuotinen vuokra korotettuna 10 
%:lla ja jäätelönmyyntipaikat 2 vuodeksi pohjavuokrana viimevuotinen 
vuokra korotettuna 20 %:lla. 

Helsinginkadun ja Hämeentien kulmassa oleva kioski päätettiin1) 
vuokrata ilman huutokauppaa rouva F. Viljanderille 1 vuodeksi korotta-
malla kioskin viimevuotinen vuokra 10 %:lla. 

Huutokaupalla vuokrattiin2) 7 virvoitusjuomakioskia, joita entiset 
vuokraajat eivät halunneet vuokrata, sekä Pohjolan- ja Arabiankadun 
risteykseen rakennettava kioski yhteensä 103,950 mk:sta ja 2 vaunupaik-
kaa, joista toinen oli uusi, Ruskeasuolle perustettu vaunupaikka, yhteensä 
2,600 mk:sta vuodessa3). 

Hämeentien ja Eurantien kulmauksessa sijaitseva virvoitusjuomakioski 
päätettiin 4) siirtää Ruskeasuolle raitiotiepysäkin luo. 

Rautatietorilla sijaitsevan kioskin vuokraa päätettiin5) alentaa 
20,000 mk kesäkaudelta 1938. 

Huutokaupalla vuokrattiin 6) 8 uudesta ja 4 entisestä jäätelönmyynti-
paikasta kaikkiaan 9 paikkaa yhteensä 113,120 mk:n vuosivuokrasta. 

Linja-autoaseman alueella oleva jäätelönmyyntipaikka päätettiin 7) 
vuokrata Lasipalatsi oy:lle huhtikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n 1938 väli-
seksi ajaksi 15,000 mk:n vuokrasta myyntikaudelta. 

Katajanokan makkaranmyyntipaikka päätettiin 8) vuokrata huhtikuun 
1 p:n ja joulukuun 31 p:n 1938 väliseksi ajaksi rouva O. Lyytiselle 500 mk:n 
kuukausivuokrasta ja muuten samoin ehdoin kuin muutkin makkaran-
myyntipaikat. 

Uusien virvoitusjuomakioskien paikat sekä uudet jäätelön-, makkaran-
ja kukanmyyntipaikat vahvistettiin 9) sekä päätettiin kunnostaa eräitä 
entisiä kioskeja. 

Uusien makkaranmyyntipaikkojen vuokraehdot vahvistettiin10). 
V:ksi 1939 vuokrattiin11) kaikkiaan 39 makkaranmyyntipaikkaa, 

joista 21 oli entisiä ja 18 uutta, yhteensä 74,120 mk:n kuukausivuokrasta. 
Kolme seppää nimisen patsaan korokkeella olevat kukanmyyntipaikat 

vuokrattiin 12) myyntikausiksi 1938 ja 1939 edelleen näiden myyntipaikko-
jen entisille vuokraajille 20,000 mk:n vuokrasta myyntikaudelta. Vapun-
aattona päätettiin kukkien myyntiä sallia klo 24:ään ja vappuaamuna klo 
6: st a alkaen. 

Päätettiin13), että palmusunnuntaina ja vappuna sekä niiden aattoina 
saadaan Kauppatorille, Hakaniementorille, Töölönt orille, Harjutorille, 

Kiint. lautak. 7 p. helmik. 210 §, 14 p. helmik. 264 § ja 21 p. helmik 
316 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 529 §. — 3) S:n 28 p. helmik. 375 § ja 21 p. 
maalisk. 532 §. — 4) S:n 25 p. heinäk. 1,425 §. — 5) S:n 24 p. lokak. 2,070 §. — 
6) S:n 28 p. helmik. 373 ja 374 §, 7 p. maalisk. 417 § ja 21 p. maalisk. 530 §. — 
7) S:n 10 p. tammik. 57 §. — 8) S:n 14 p. helmik. 271 §. — 9) S:n 18 p. lokak. 
2,004 §, 24 p. lokak. 2,066 §, 1 p. marrask. 2,144 § ja 7 p. marrask. 2,187 § .— 
10) S:n 14 p. marrask. 2,264 §. — S:n 21 p. marrask. 2,310 § ja 28 p. marrask. 
2,364 §. — 12) S:n 28 p. helmik. 376 §, 25 p. huhtik. 765 § ja 29 p. elok. 1,623 §. — 
13) S:n 14 p.'maalisk. 483 §. 
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Erottajalle, Kaivopuistoon, Simonkadun puistikkoon, Hankkijan edustalle 
ja Eläintarhaan sekä ainoastaan palmusunnuntaina Kolme seppää nimisen 
patsaan aukiolle järjestää tekokukkien, viuhkojen, oksien ja metsäkukkien 
myyntipaikkoja 15 mk:n maksusta myyjää kohden vuorokaudelta tai sen 
osalta. 

Viimevuotiset 60 luonnonkukkien ja tekokukkien myyntipaikkaa pää-
tettiin1) luovuttaa ilmaiseksi varattomille henkilöille huhtikuun 15 p:n 
ja heinäkuun 31 p:n väliseksi ajaksi. 

Pohjolan- ja Arabiankadun risteyksessä oleva kioski päätettiin2) 
vuokrata rouva E. Jussilalle kukkien myyntiä varten marraskuun 15 p:n 
1938 ja huhtikuun 1 p:n 1939 väliseksi ajaksi 300 mk:n kuukausivuokrasta 
ehdoin, että vuokraaja asetti 4,000 mk:n vakuuden lasiruuduista. 

Hietaniemen kappelia vastapäätä oleva kukkien myyntipaikka vuokrat-
tiin tammikuun 15 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi O. Steniukselle 
525 mk:n kuukausivuokrasta3). 

Lapinlahdenkadun varrella sekä Hietalahden kappelia vastapäätä 
olevat seppelten ja kukkien myyntipaikkojen vuokraehdot vahvistettiin 
ja myyntipaikat päätettiin4) vuokrata entisille vuokraajille, jolloin La-
pinlahdenkadun varrella olevat paikat vuokrattiin 300 mk:n ja Hietanie-
men kappelia vastapäätä oleva paikka 500 mk:n kuukausivuokrasta. 

Akateeminen kirjakauppa oikeutettiin 5) myymään sanoma- ja aika-
kauslehtiä Pohjois- ja Eteläsatamassa yhteisestä 1,000 mk:n vuokrasta 
ehdoin, että myynti sai kestää enintään syyskuun 15 p:ään ja että vuokraaja 
noudatti satamaviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. 

Ab. Libra niminen yhtiö oikeutettiin 6) kesän aikana pitämään henkilö-
vaakoja yleisön käytettävissä Kaivopuistossa 1,500 mk:n ja Korkeasaaressa 
1,000 mk:n maksusta vaajalta ehdoin, että tarkoitukseen käytettiin laillisia 
punnitsemisvälineitä. 

Huutokaupalla vuokrattiin 7) 2 uutta, Eläintarhaan ja Kaivopuis-
toon järjestettyä valokuvauspaikkaa sekä Korkeasaaren leijonalinnan 
luona sijaitseva valokuvauspaikka, yhteensä 7,200 mk:sta kesäkaudelta. 

Huutokaupalla vuokrattiin 8) Eteläsatamassa, Kaivopuistossa ja Länsi-
satamassa olevat muistoesineiden myyntipaikat kesäkaudeksi 1938 Koti-
teollisuus oy. Pirtille yhteensä 17,200 mk:sta. 

Madonmyyntipaikkoj a päätettiin 9) vuokrata kaupungin satama-alueelta 
60 mk:n kuukausimaksusta myyntipaikalta. 

Joulukuusenmyyntipaikat vahvistettiin10), lisäksi päätettiin kaikkien 
kuusenmyyntipaikkojen yhteyteen järjestää joulukuusen jalkojen myynti-
paikkoja joulukuun 20 ja 24 p:n väliseksi ajaksi 50 mk:n maksusta paikalta. 

Joulupadat. Pelastusarmeija oikeutettiin11) sijoittamaan joulupatoja 
esittämiinsä paikkoihin joulukuun 16 ja 24 p:n väliseksi ajaksi. 

Lupa mainosten asettamiseen myönnettiin 1 tapauksessa12). 
Suomi filmi oy. oikeutettiin 13) rakennuttamaan Munkkisaaren tehdas-

rakennukseen n:o 8 f liittyvä varastorakennus, jota varten päätettiin 

x) Kiint. la utak. 14 p. maalisk. 484 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 2,189 §. — 3) S:n 
3 p. tammik. 36 § ja 17 p. tammik. 103 §. — 4) S:n 12 p. jouluk. 2,461 ja 2,462 §. — 
6) Taloj. 4 p. heinåk. 31 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 17 §. — 7) S:n 21 p. helmik. 
315 §, 7 p. maalisk. 419 § ja 21 p. maalisk. 531 §. — 8) S:n 9 p. toukok. 874 § ja 
23 p. toukok. 978 §. — 9) S:n 5 p. syysk. 1,681 §. — 10) S:n 14 p. marrask. 
2,265 §. — n ) S:n 28 p. marrask. 2,363 §. — 12) S:n 17 p. toukok. 938 §. — 1 3 ) S:n 
17 p. tammik. 106 § ja 11 p. huhtik. 671 §. 
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vuokrata yhtiölle tarpeellinen n. 240 m2:n suuruinen alue 5 vuodeksi 30 
mk:n vuosivuokrasta m2:ltä. 

Säilyke oy:lle päätettiin 1) vuokrata Munkkisaaren tehdasrakennuksen 
pihamaalta, korttelista n:o 177, 272 m2:n suuruinen alue varastorakennuk-
sen rakentamista varten kesäkuun 1 p:stä 1938 5 vuodeksi 8,160 mk:n 
vuosivuokrasta. 

Puhelinkioskipaikat. Helsingin puhelinyhdistyksen ja kaupungin välillä 
tammikuun 16 p:nä 1933 tehtyä2) puhelinkioskeja koskevaa sopimusta 
päätettiin 3) oikaista siten, että sopimuksesta poistettiin kioskipaikka n:o 
13 eli Mikonkadun ja Kaivokadun kulmauksessa oleva kioski, joka sijaitsi 
Ateneumin eikä kaupungin omistamalla maalla. Samalla sopimuksen 
mukaista vuokraa oli alennettava 180 mk:lla. Rautatiet orilta poistetun 
puhelinkioskin ja valtion omistamalla maalla olevan Säätytalon puistikon 
puhelinkioskin vuokrasopimus päätettiin 4) lakkauttaa tammikuun 1 p:stä 
1939 sekä hyväksyttiin puhelinkioskin asettaminen Lapinlahdenkadun 
päähän Marian sairaalan kohdalla olevalle aukiolle ja vuokrattiin kyseistä 
kioskia varten tarvittava paikka puhelinyhdistykselle tammikuun 1 p:stä 
1932 alkaen 180 mk:n vuosivuokrasta aikaisemmin vahvistetuin ehdoin. 

Entinen Hämeentien ja Eurantien kulmauksessa ollut puhelinkioski 
hyväksyttiin 5) siirrettäväksi Hämeentien ja Sturenkadun kulmaukseen. 

Talousarvioehdotus. Talo-osaston talousarvioehdotus v:ksi 1939 hy-
väksyttiin6) erinäisin muutoksin. 

Käyttövarat. V:n 1938 käyttövaroistaan lautakunta myönsi seuraavat 
määrärahat: 

2,752: 50 mk majanmuutto- y. m. kulujen korvaamiseksi7); 
6,110 mk Etel. Makasiinikadun l:ssä sijaitsevan kalapihan korjaami-

seksi 8); 
5,000 mk kaupungin omistamien rakennuskiinteistöjen valokuvaamista 

varten 9); sekä 
250 mk ravintomessuja varten hankitun viiden torivalokuvan kehystä-

miseksi10). 
Esityksiä kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka koski-

vat: ehdotuksia rakennusten purkamiseksi ja poiskuljettamiseksi n); ehdo-
tuksia liikaa perittyjen vuokra- y. m. maksujen palauttamisesta asianomai-
sille 12); uudis- y. m. rakennusten palovakuuttamista 13); talo-osaston jär-
jestämää siivousainevaraston pitämistä14); Vallilan kerhotyönjohtajan 
palkkausta15); lastentarha Tomtebota varten vuokratun huoneiston vuokran 
määräämistä16); autoasemia koskevia kysymyksiä kuten puhelimien asen-

!) Klint, lautak. 17 p. toukok. 939 § ja 7 p. kesåk. 1,078 §. — 2) Ks. v:n 1933 
kert. s. 261. — 3) Kiint. lautak. 7 p. marrask. 2,190 §. — 4) S:n 21 p. jouluk. 
2,520 §. — 5) S:n 25 p. heinåk. 1,424 §. 6) Taloj. 22 p. elok. 33 §. — 7) Kiint. 
lautak. 21 p. helmik. 318 §, 5 p. syysk. 1,682 §, 24 p. lokak. 2,067 ja 2,075 § — 8) S:n 
9 p. toukok. 873 §. — 9) S:n 18 p. lokak. 2,007 §. — 10) S:n 7 p. marrask. 2,192 §. — 
u ) S:n 10 p. tammik. 59 §, 17 p. tammik. 99 §, 28 p. helmik. 379 ja 380 §, 14 p. 
maalisk. 478 ja 479 §, 2 p. toukok. 822 §, 25 p. heinåk. 1,426 §, 1 p. elok. 1,473 §, 5 p. 
syysk. 1,679 ja 1,680 §, 10 p. lokak. 1,945, 1,947 ja 1,948 §, 18 p. lokak. 2,005 §, 21 p. 
marrask. 2,309 § ja 5 p. jouluk. 2,405 §. — ia) S:n 17 p. tammik. 102 §, 24 p. lokak. 
2,069—2,072 § ja 28 p. marrask. 2,365 §. — 13) S:n 31 p. tammik. 178 §, 14 p. lokak. 
helmik. 268 §, 17 p. toukok. 937 §, 23 p. toukok. 977 §, 13 p. kesåk. 1,116 §, 4 p. 
heinåk. 1,258 §, 18p. heinåk. 1,366 §, 8 p. elok. 1,501 §, 15 p. elok. 1,534 §, 29 p. 
elok. 1,624, 1,625 ja 1,626 §, 19 p. syysk. 1,786 ja 1,787 §, 5 p. jouluk. 2,408 § ja 
28 p. jouluk. 2,538 ja 2,541 §. — 14) S:n 14 p. helmik. 270 §. — 15) S:n 14 p. helmik. 
274 §. - -16) S:n 7 p. maalisk. 424 §. 
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tamista y. m.x); kukanmyyntioikeuksia kolme seppää nimisen veistoksen 
luona olevilla kukkien myyntipaikoilla2); eräiden viljelysalueiden yh-
distämistä Kulosaaren kartanon alueeseen3); Lönnrotinkadun talossa. 
n:o 39 A olevan osakehuoneiston n:o 4 myyntiä4); kaupungintalon läm-
mittäjän sekä korttelissa nro 382 olevien tuberkuloottisten asuinrakennus-
ten lämmittäjän ja talonmiehen toimia koskevia järjestelyjä 5); uusien 
puhelimien asentamista kiinteistötoimistoon ja Stansvikin tilan tilanhoi-
tajan rakennukseen 6); kalalokkien hävittämistä eri puolilla kaupunkia 7); 
Pasilan huuhteLuhuoneen käytön lopettamista 8); markkinapäivinä mark-
kina-aluksista myytävän kauppatavaran myyntiajan pituutta9); tuli-
palon aiheuttamien vahinkojen korjaamista tuberkuloosisairaalassa ja 
Bengtsärin koulukodissa10); kiinteistölautakunnan käytettävissä olevien 
väestönsuojelumäärärahojen käyttämistä n ) ; sekä ilmapallojen, joulukuu-
sien, tekokukkien y. m. samankaltaisten myyntilupamaksujen kannon 
siirtämistä talo-osaston tehtäväksi12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka koski-
vat: Katajanokan makasiinikorttelin n:o 186 tonteilla n:ot 8—16 sijaitse-
van yhteenrakennetun kiinteistön myyntiä 13); muutos-, korjaus- ja järjes-
telytöitä poliisiasemilla14); Näkinkujan ja Hakaniementorin välillä olevan 
eteläisen rautatieraiteen purkamista 15); huoneiston varaamista Helsingin 
parturiammattikoululle sekä syyskuun 1 p:n ja 25 p:n väliseksi ajaksi kutsun-
talautakuntaa varten16); korvausvaatimuksia, eläkeanomuksia ja korjaus-
työkustannusten suorituksia17); Luodon ravintolan vuokraamista18); ka-
lanjäähdytyslaitoksen ja kalanjäädyttämön aikaansaamista sekä kala-
kaupan järjestämistä koskevaa komitean mietintöä19); kynityn siipikar-
jan myyntioikeuksien myöntämistä Kauppatorinhallin lihakauppiaille 20); 
kilpailu- ja juhlatilaisuuksien järjestämistä Kaivopuistoon21); Munkki-
saaressa sijaitsevan Oy. Ford ab:n vuokraaman tehdaslaitoksen vuokrasopi-
muksen jatkamista22); Taivaskalliolle suunnitellun kahvila- ja ravintola-
rakennuksen piirustuksia23); Stansvikin kartanon päärakennuksen irtai-
miston myyntiä24); Vallilan kerhotyön vastaista järjestelyä25); verotus-
valmisteluviraston huoneiston ja esplanaadikappelin laajentamista koske-
via kysymyksiä26); sekä vuokra-autoasemapuhelimien asentamista27). 

x) Kiint. lautak. 21 p. maalisk. 533 ja 534 § ja 17 p. toukok. 934 ja 
935 §. — 2) S:n 4 p. huhtik. 629 § ja 9 p. toukok. 869 §. — 3) S:n 2 p. 
toukok. 814 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 975 §. — 5) S:n 7 p. kesäk. 1,077 § ja 22 p. 
elok. 1,568 §. — 6) S:n 20 p. kesäk. 1,169 ja 1,170 § ja 14 p. marrask. 2,263 §. — 
7) S:n 15 p. elok. 1,531 §. — 8) S:n 3 p. lokak. 1,889 §, 24 p. lokak. 2,068 § ja 1 p. 
marrask. 2,146 ja 2,151 §. — 9) S:n 3 p. lokak. 1,894 §. — 10) S:n 21 p. marrask. 
2,306 § ja 5 p. jouluk. 2,404 §. — n ) S:n 28 p. marrask. 2,360 §. — 12) S:n 5 p. 
jouluk. 2,406 § ja 12 p. jouluk. 2,459 §. — 13) S:n 10 p. tammik. 56 §. — 14) S:n 
17 p. tammik. 101 §, 24 p. tammik. 140 §, 20 p. kesäk. 1,166 §, 4 p. heinäk. 1,260 §, 
25 p. heinäk. 1,422 §, 19 p. syysk. 1,785 §, 10 p. lokak. 1,943 § ja 28 p. marrask. 
2,362 §. — 15) S:n 31 p. tammik. 175 §. — 16) S:n 7 p. helmik. 212 § ja 20 p. 
kesäk. 1,167 §. — 17) S:n 14 p. helmik. 275 §, 21 p. helmik. 317 §, 28 p. maalisk. 
579 §, 2 p. toukok. 810 §, 17 p. toukok. 930 §, 23 p. toukok. 974 §, 22 p. elok. 
1,567 §, 5 p. syysk. 1,678 § ja 26 p. syysk. 1,856 §. — 18) S:n 7 p. maalisk. 420 § ja 
9 p. toukok. 867 ja 868 §. —19) S:n 25 p. huhtik. 755 ja 756 §, 2 p. toukok. 807 ja 808 §, 
20 p. kesäk. 1,165 § ja 4 p. heinäk. 1,257 §. — 20) S:n 9 p. toukok. 870 § ja 7 p. kesäk. 
1,079 §. — 21) S:n 2 p. toukok. 811 § ja 30 p. toukok. 1,022 §. — 22) S:n 18 p. 
heinäk. 1,364 §. — 23) S:n 7 p. kesäk. 1,076 §, 20 p. kesäk. 1,164 §, 4 p. heinäk. 
1,256 § ja 8 p. elok. 1,500 §. — 2 4 ) S:n 15 p. elok. 1,530 §. — 25) S:n 22 p. elok. 1,566 § 
ja 1 p. syysk. 1,638 §. — 2 6 ) S:n 12 p. syysk. 1,740 §, 3 p. lokak. 1,888 § ja 10 p. 
lokak. 1,940 §. —2 7) S:n 1 p. elok. 1,471 §, 8 p. elok. 1,503 §, 29 p. elok. 1,621 §, 1 p. 
syysk. 1,639 § ja 10 p. lokak. 1,941 §. 




