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aiheutuvat kustannukset jäivät sen lopulliseksi vahingoksi, ellei kaupunki maanomista-
jien kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla tai muulla perusteella ole oikeutettu saamaan 
niistä korvausta; selostettu sopimus ei koskenut n.s. Harakan asutusaluetta, josta oli 
tehty eri sopimus. Kaupunginhallitus päätti1) ilmoittaa lääninhallitukselle kaupungin 
suostuvan rakennussuunnitelman laatimiseen esitetyillä ehdoilla edellyttäen, että kau-
pungille rakennussuunnitelman laatimisesta johtuvilla kustannuksilla tarkoitettiin niitä 
kustannuksia, jotka kaupungilla itsellään tuli olemaan työn suorittamisesta. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston viranhaltijat. Apulais arkkitehti G. F. Dunderfeitin, V. E. Rosen-
dalin ja K. H. J . Tandefeltin virkamääräykset päätettiin2) pidentää v:ksi 1943. 

Kaupunginhallitus päätti3) sallia palkata neiti K. Vaahteran ylimääräiseksi toimisto-
apulaiseksi huhtikuun 1 p:stä kertomusvuoden loppuun siten, että hänelle suoritettiin 
1 350 mk:n peruspalkka rakennustoimiston tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Toimistoapulainen E. Tuunaselle päätettiin4) sallia elokuun 15 p:stä lukien suorit-
t aa 300 mk:n suuruinen palkanlisäys kuukaudessa. 

Rakennustoimistossa työskentelevien virastovaratyöntekijäin palkkaamiseen käy-
tettiin kertomusvuonna yhteensä 4 800 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista työttö-
myyden varalta. 

Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin5) kaupunginarkkitehti G. H. Eke-
lundille toukokuun 7 ja 16 p:n väliseksi ajaksi opintomatkan tekoa varten Ruotsiin. 

Rakennusmestari K. A. Saariaho oikeutettiin 6) säädetyn eroamisiän saavutet tuaan 
edelleen jäämään toimeensa syyskuun 1 p:ään 1943. 

Seuraavat viranhaltijat oikeutettiin hoitamaan sivutoimia: rakennustoimiston ali-
kamreeri A. H. Nygren enintään kahden kuukauden aikana kertomusvuonna, jolloin hän 
saisi lopettaa vakinaisen työnsä klo 14 muuten paitsi niinä päivinä, jolloin satamaraken-
nusosaston apulaispäällikkö oli lomalla, ehdoin, että hän suoritti kiireelliset työt korvauk-
settomana ylityönä7); kaupunginarkkitehti G. H. Ekelund toistaiseksi ehdoin ettei 
tehtävästä aiheutunut hai t taa hänen vakinaiselle virantoimitukselleen8); lämpötek-
nikko Y. G. Laaksonen v:n 1944 kevätlukukauden loppuun9); ja varastopäällikkö M. 
Pulkkinen toistaiseksi10); sekä rakennustoimiston tiliviraston kamreeri R. R. Brandt 
v:n 1944 loppuun n ) ; ja kirjanpitäjä E. J . Lindholm v:n 1943 loppuun 12). 

Varastonesimies G. Eriksson13) ynnä rakennusmestarit E. Alestalo 14), L. A. Granö 15) 
ja A. A. Tirkkonen16) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1943 loppnun 
sekä arkkitehti E. A. Vaskinen 17), insinööri P. K. Saikku18), varastopäällikkö M. Pulkki-
nen19) ja rakennusmestarit F. Böök17), K. Ola18) ja K. A. Viljakainen17) v:n 1944 loppuun. 

Yleisten töiden työntekijät. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lauta-
kunnan toimenpiteet ja esitykset, jotka koskivat sairasloman tai sairas avustuksen myön-
tämistä seuraaville työntekijöille: T. V. Ahlbomille20), V. J . Einoselle 21), A. H. Fors-
manille22), A. Forströmille23), S. T. Huuhkalle 24), J . R. Hägerstrandille 25), H. J . Job-
bergille26), K. V. Kohoselle 27), V. V. Koivuselle28), E. Kolehmaiselle29), O. Kososelle30), 
T. K. Kososelle31), A. Kukalle32), K. J . Lehtiselle33), P. M. Leinolle34), K. Lindenille35) 
S. M. Liljenstrandille36), V. H. Lindroosille37), J . E. Luhtaselle 38), M. A. Mannerille39), 

Khs 30 p. heinäk. 1 308 §. — 2) Klm jsto 17 p. jouluk. 4 225 §. — 3) Khs 2 p. huhtik. 
673 §. — 4) Khn jsto 15 p. lokak. 3 950 §. — 5) Khs 30 p. huhtik. 861 §; ks. tämän kert. I . s. 
104 ja 105. — 6) Khs 6 p. elok. 1 366 §. —7) S:n 21 p. toukok. 986 §. — 8) S:n 17 p. syysk. 1 586 §. — 
9) S:n 26 p. marrask. 2 054 §. — 10) S:n 28 p. toukok. 1 050 §. — S:n 23 p. jouluk. 2 249 §. — 
12) S:n 12 p. helmik.. 337 §. — 13) Khn jsto 22 p. tammik. 3 091 §. — 14) S:n 19 p. helmik. 
3 215 §. — 15) S:n 22 p. tammik. 3 092 §. — 16) S:n 15 p. lokak. 3 948 §. — 17) S:n 17 p. jou-
luk. 4 224 §. — 18) S:n 30 p. jouluk.4 269 §. — 19) S:n 23 p. jouluk. 4 247 §. — 20) S:n 28 p. 
toukok. 3 573 §. — 21) S:n 1 p. lokak. 3 905 §. — 22) Khs 12 p. helmik. 340 § ja 30 p. huhtik. 
837 §. — 23) Khn jsto 26 p. helmik. 3 242 §. — 24) Khs 16 p. huhtik. 749 §. — 25) Khn jsto 
19 p. marrask. 4 118 §. — 26) Khs 6 p. elok. 1 339 §. — 27) Khn jsto 2 p. huhtik. 3 364 §. — 
28) S:n 5 p. marrask. 4 045 § ja 10 p. jouluk. 4 175 §. — 29) Khs 16 p. huhtik. 748§.— 30) S:n 
16 p. huhtik. 746 §. — 31) S:n 12 p. maalisk. 531 §. — 32) Khn jsto 23 p. jouluk. 4 242 §. — 
33) S:n 24 p. syysk. 3 890 §. — 34) Khs 12 p. helmik. 338 §. —35) Khn jsto 10 p. jouluk. 4 176 §. — 
36) S:n 21 p. toukok. 3 524 §. — 37) S:n 27 p. elok. 3 802 §. — 38) S:n 5 p. marrask. 4 044 §.— 
39) Khs 22 p. tammik. 163 §. 
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L. F. Mantelalle1), V. Nurmelle2), K. M. Ojaselle3), O. E. Ojaselle4), U. Pylkkä-
selle5), E. J . Rajalalle6) , J . Rantalaiselle7), E. V. Rantaselle8) , O. A. Rasille9), 
J . J . Rissaselle10), H. Salmelalle11), K. B. Sandenille 12), J . A. Siimekselle13), A. Suok-
kaalle14), V. J . Ulmaselle15), M. A. Valliukselle 16), E. A. Wollstenille17), K. A. Vuol-
teelle18), N. Vuorikaiselle19), O. A. Zweigbergille 20) ja K. J . H. Ävallille 21). 

Kaupunginhallitus teki kesäloman myöntämistä sotapalveluksessa olleelle työnteki-
jälle V. Lehtoselle22) sekä reserviläispalkan maksamista rintamalla kadonneen peltiseppä 
T. E. Mäkisen23) vaimolle ja hautausavun suorittamista rintamalla kaatuneiden työn-
tekijä K. V. Mollin24) ja varastoapulainen V. Lehtosen25) kuolinpesälle koskevat pää-
tökset. 

Rakennustoimiston huoneisto. Pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi26) 18 800 mk:n määrärahan W.C.-laitteen järjestämiseksi 
Kasarmikadun 21:ssa olevan rakennustoimiston huoneiston toiseen kerrokseen. 

Herttoniemessä työskentelevien työntekijäin matkakulut. Kaupunginhallitus päätti27), 
että niille Herttoniemessä työskenteleville työntekijöille, joille ei ollut voitu järjestää 
kuljetusta sinne kuorma-autoilla, saatiin taannehtivasti maksaa matkakorvausta 2: 50 
mk matkal ta eli 5 mk päivältä. 

Tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen. Edellytyksin etteivät asianomai-
set saa korvausta vakuutusyhtiöltä kaupunginhallitus päätti28) hyväksyä yleisten töi-
den lautakunnan tekemän päätöksen, jonka mukaisesti panostajille K. E. Palmroosille 
ja P. J . Santalalle korvauksena heidän Paciuksenkadun varrella olevalla rakennustoi-
miston katurakennusosaston tunnelityömaalla sattuneessa tulipalossa menettämästään 
omaisuudesta oli suoritettu edelliselle 1 000 mk ja jälkimmäiselle 200 mk v:n 1941 ta-
lousarvion pääluokan Tuloa tuot tamat tomat pääomamenot lukuun Viemärit sisältyvästä 
määrärahasta Viemäri Nordenskiöldinkadulta Läntiselle rantatielle. 

Lisämäärärahat ja määrärahain ylittäminen. V:n 1941 käyttövaroistaan polttoaineen 
hmnan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi29) 5 755: 75 mk:n suuruisen lisämäärä-
rahan yleisten töiden lautakunnan ja rakennustoimiston saman vuoden lämpömäärä-
rahaan. 

V:n 1941 käyttövaroistaan kalliin a janlisäyksiin palkannauttijoille kaupunginhallitus 
myönsi seuraavan suuruiset lisäykset alla mainittuihin määrärahoihin: pääluokan Yleiset 
työt luvun Tilivirasto määrärahaan Sääntöpalkkaiset virat 23 040 mk2 9) ja luvun Istu-
tukset määrärahoihin Aidat, Erinäisten kaupungin laitosten istutukset ja Taimistojen 
hoito vastaavasti 7 667: 50 mk 29), 8 491: 70 mk 29) ja 11 952: 50 mk 29); sekä pääluokan 
Satamat luvun Satamien korjaus ja kunnossapito määrärahoihin Veneiden kiinnityspai-
kat, Mittaukset ja tutkimukset, Työkoneet ja Virutuslaiturit vastaavast i 25 000 mk3 0), 
5 000 mk3 0), 30 000 mk3 0) ja 2 000 mk3 0). 

Kaupunginhallitus päätt i3 1) omasta puolestaan myöntyä yleisten töiden lautakunnan 
esitykseen kertomusvuoden talousarvion pääluokan Yleiset työt lukuun Työntekijäin 
erinäiset edut kuuluvan määrärahan Reserviharjoituksiin kutsuttujen työntekijäin 
palkkaus ylittämiseen. 

Kaupunginhallitus päätti32) myöntyä yleisten töiden lautakunnan esitykseen saada 
työläispalkkojen korottamisen johdosta ylittää kertomusvuoden talousarvioon otet tuja 
työ- ja korjaus määrärahoja enintään 5 % ensimmäisen puolivuoden ja enintään 12 % 
toisen puolivuoden osalta. 

Elintarvikekuormien purkamisesta veloitettava korvaus. Kaupunginhallitus päätti3 3) , 
myöntyä rakennustoimiston esitykseen, että toimiston suorittamia elintarvikekuormien 

!) Khs 17 p. jouluk. 2 176 §. — 2) Khn jsto 28 p. toukok. 3 574 §. — 3) Khs 5 p. marrask. 
1 876 §. — 4) S:n 12 p. helmik. 339 §. — 5) Khn jsto 11 p. kesåk. 3 628 §. — 6) Khs 12 p„ 
maalisk. 530 — 7) Khn jsto 3 p. syysk. 3 820 §. — 8) S:n 23 p. huhtik. 3 429 §. — 9) Khs. 
16 p. huhtik. 747 §. — 10) S:n 30 p. huhtik. 836 §. — lx) Khn jsto 21 p. toukok. 3 525 §. — 
12) S:n 27 p. elok. 3 804 §. — 13) S:n 10 p. syvsk. 3 852 §. — 14) Khs 29 p. tammik. 216 §. — 
15) Khn jsto 30 p. heinåk. 3 765 §. — 16) Khs 2 p. huht ik . 656 § ja khn jsto 21 p. toukok. 3 523 §. — 
17) Khn jsto 23 p. huhtik. 3 430 §. — 18) S:n 30 p. huhtik. 3 451 §. — 19) S:n 3 p. syysk. 3 823 §. — 
20) S:n 3 p. syysk. 3 821 §. — 21) S:n 19 p. maalisk. 3 325 §. — 22) Khs 19 p. marrask. 1 995 §. — 
23) S:n 7 p. toukok. 899 §. — 24) Khn jsto 21 p. toukok. 3 526 §. — 25) S:n 3 p. syysk. 3 822 §. — 
26) Khs 20 p. elok. 1 448 §. — 27) S:n 22 p. tammik. 174 §. — 28) S:n 12 p. helmik. 336 §. — 
29) S:n 22 p. tammik. 178 §. — 30) S:n 22 p. tammik. 179 §. — 31) S:n 11 p. kesåk. 1 152 §. — 
32) S:n 6 p. elok. 1 367 §. — 33) S:n 15 p. tammik. 77 §. 
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purkaustöitä laskutettaessa saataisiin luopua 18%:n korvauksen veloittamisesta työn-
johdosta ym. kuluista. 

Töiden säännöstely. Merkittiin x)tiedoksi työmarkkinain järjestelyä ja työvoiman han-
kintaa koskeva kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirje sekä päätettiin 
kiertokirjeen 1 c kohdan suhteen, joka tarkoitti toimenpiteisiin ryhtymistä kuntain, seu-
rakuntain ja yksityisten työnantajain töihin nähden, siirtää asia teknillisen johtajan käsi-
teltäväksi kehoituksin selvittää kaupungin mahdollisuuksia töidensä supistamiseen työ-
voiman vapauttamistarkoituksessa. Saatuaan teknillisen johtajan tämän johdosta anta-
man selvityksen työvoimatilanteesta, kaupunginhallitus päätti2), että kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön antamia ohjeita noudatetaan uusien töiden aloittamisen suh-
teen mutta että jo käynnissä olevia töitä tarkoitiiksenmukaisuussyistä ei olisi keskeytettä-
vä ellei työntekijöitä ministeriön erityisestä tilauksesta tai työvoimapäällikön määräyk-
sestä siirretty muihin töihin. 

Merkittiin3) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön heinäkuun 2 p:nä 
tekemä päätös rakennusluontoisten töiden teettämisen säännöstelystä. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli lokakuun 16 p:nä määrännyt, että töitä 
kaupungin talo- ja satamarakennus työmailla ei vastaisuudessa saanut ja tkaa ilman lupa-
eikä uusia aloittaa sekä että kaupungin puistotöissä, mikäli puistoja ei käytetty hyöty- ' 
kasvien viljelyyn, ei saanut käyttää 15—64 vuoden ikäistä työvoimaa, johon työvelvollia 
suutta tai rajoitettua työvelvollisuutta voitiin soveltaa. Kaupunginhallitus merkitsi asian 
tiedoksi sekä päätti4) huomauttaa yleisten töiden lautakunnalle, ettei se sellaisen kehoi-
tuksen johdosta, joka ei ollut saapunut kaupunginhallituksen kautta, saanut ryhtyä raken-
nustoimiston puisto-osaston töiden lopettamiseen ja työntekijäin irtisanomiseen tämän 
johdosta. 

Merkittiin5) tiedoksi rakennustoimiston katurakennusosaston keskeyttäneen alka-
mansa Munkkiniemessä olevien Länsitien ja Haapalahdentien korjaustyöt sen jälkeen, 
kun Huopalahden työvoimapäällikkö oli kieltänyt niiden suorittamisen vähemmän tär-
keinä. 

Kaupunginhallituksen anottua6) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä lupaa 
Meilahden asutus- ja Pitäjänmäen teollisuusalueilla käynnissä olevien katu- ja viemäri-
töiden jatkamiseen sekä Kuortaneenkadun rakennustöiden aloittamiseen, ministeriö 
oikeutti kaupungin pitämään Meilahden ja Pitäjänmäen töissä enintään 422 työntekijää 
ja Kuortaneenkadun töissä enintään 50 työntekijää ehdoin: 

että kyseisillä työmailla ei saanut käyttää sellaista 18—54 vuoden ikäistä miespuolista 
työvoimaa, joka voitiin määrätä työvelvolliseksi; 

että kunnan työvoimapäälliköllä oli oikeus tarvit taessa harkintansa mukaan määrätä 
kyseisillä työmailla oleva rajoitetun työvelvollisuuden alainen työvoima työvelvollisuutta 
soveltaen ajankohtaisesti tärkeämpiin töihin; sekä 

että näille työmaille ei saanut ot taa sellaista työvoimaa, joka ei ollut jatkuvasti ollut 
kaupungin töissä. 

Päätös merkittiin 7) tiedoksi. 
Sittemmin kaupunginhallitus päätti8) suostua kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-

teriön edellisen päätöksen vapauttamien Pitäjänmäen teollisuusalueen töihin kuuluvien 
Takomontien tasoitus- ja viemäritöiden sekä Valimontien viemäritöiden jatkamiseen sekä 
anoa ministeriöltä lupaa saada aloittaa Nokiankujan tasoitus- ja viemärityöt ja Hertto-
niemen läntisen asutusalueen katujen tasoitus- ja viemärityöt. 

Töiden tärkeysjärjestyksen määrääminen. Kaupunginhallitus hyväksyi9) rakennustoi-
miston talorakennusosaston laatiman suunnitelman, jonka mukaisesti kertomusvuoden 
rakennusohjelmaan« jo käynnissä olevien Vallilan kansakoulun, Korkeasaaren työpaja-
rakennuksen ja Marian sairaalan perunakellarin töiden lisäksi otettaisiin teurastamon 
kahden lisärakennuksen, Sörnäisten sähkölaitoksen lisärakennuksen ja vuotamakasiinin 
työt, mut ta sitä vastoin jätti hyväksymättä suurperheisten asuntotalojen rakentamista 
tarkoi t tavan suunnitelman osan. 

Saatuaan rakennustoimiston talorakennusosaston laatiman, lähivuosien rakennustöitä 

!) Khs 19 p. helmik. 370 §. — 2) S:n 2 p. huhtik. 675 §. — 3) S:n 6 p. elok. 1 364 §. — 
4) S:n 5 p. marrask. 1 893 §. — 5) S:n 22 p. lokak. 1 808 §. — 6) S:n 19 p. marrask. 2 007 §. — 
7) S:n 10 p. jouluk. 2 156 §. —8) S:n 17 p. jouluk. 2 188 §. —9) S:n 7 p. toukok. 908 §. 
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koskevan suunnitteluohjelman, kaupunginhallitus päätt i1) , että suoritettavat työt kii-
reellisyysjärjestyksessä jaetaan seuraavaan neljään ryhmään: 1) suomenkielisen työväen-
opiston lisärakennuksen muutetut luonnokset, ruotsinkielisen työväenopiston uudisraken-
nuksen ja siihen liittyvän Töölönhaarakirjaston luonnokset, lähinnä rakennettava kansa-
koulurakennus, laivatelakka-alueen makasiinin luonnokset, valmistavan poikain ammatti-
koulun talon uudet luonnokset, Hakaniemen virastotalo, desinfektiolaitos ja Pallokentän 
hallintorakennus; 2) muut uudet kansakoulurakennukset, Pihlajasaaren pukeutumis-
suojat, raviradan pukeutumissuoja, Brahenkadun puiston pukeutumissuoja, Tervalam-
men työlaitoksen rakennukset, Töölön paloasema ja poliisitalo; 3) pääkirjasto; sekä 4) 
konserttitalo ja raastuvanoikeuden ja maistraatin talo. Edelleen kaupunginhallitus päätti 
huomauttaa yleisten töiden lautakunnalle: että suurperheisten asuntotalojen piirustuk-
set laaditaan erityisen yhtymän laskuun; että tarkoituksena on sijoittaa rakennustoimis-
ton eri osastot y.m. virastot johonkin sen rakennusyhtymän osaan, jossa maistraatin ja 
raastuvanoikeuden sekä poliisilaitoksen ja verotusvalmisteluviraston nykyiset huoneistot 
ovat, niin pian kuin nämä virastot muuttavat pois, joten virastotaloa ei ole suunniteltava 
Aleksanterinkadun tontille n:o 1; että sähkölaitoksen Sörnäisissä olevan pääaseman ruo-
kailurakennuksen rakentaminen on riippuvainen sähkölaitoksen laajennussuunnitelmasta; 
sekä että Taka-Töölön, Käpylän, Vallilan ja eteläisten kaupunginosien haarakirjastoja 
samoin kuin kongressi- ja kaupungintaloa ei toistaiseksi kannat tanut ryhtyä erikseen 
suunnittelemaan. 

Kaupunginhallitus päätti2) vahvistaa rakennustoimiston katurakennusosaston käyn-
nissä olevien töiden tärkeysjärjestyksen seuraavaksi: Herttoniemen vesi- ja kaasujohto-
työt, Erot ta jan väestönsuojan työt, Kauppatorin päällystäminen, Senaatintorin väestön-
suojan työt, rakennustoimiston korjauspajan väestönsuojan työt, Pitäjänmäen katu- ja 
viemärityöt, Meilahden viemärityöt, Meilahden katutyöt, Kuortaneenkadun työt ja 
Vallilan väestönsuojelulohkon väestönsuojatyöt. Sittemmin kaupunginhallitus, muuttaen 
edellistä päätöstään, oikeutti3) rakennustoimiston suorit tamaan Vallilan väestönsuojelu-
lohkon väestönsuojan työt ennen Kuortaneenkadun töitä. 

Eräiden katujen korjaustöiden suorittaminen. Käyttövaroistaan katujen päällystyksen 
uusimiseen kaupunginhallitus myönsi4) 87 800 mk eräiden maistraatin määräämien ka-
dunkorjaustöiden suorittamiseen. 

V:n 1941 talousarvion yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi5) 61 863 mk Laivarannan korjaustöiden suorittamiseen. 

Mannerheimintien katukilvet ja osoitenumerot. Kaupunginhallitus päätti6) kehoitta a 
yleisten töiden lautakuntaa viipymättä ryhtymään Mannerheimintien katukilpien asetta-
miseen paikoilleen sekä, maistraatin vahvistettua 7) kyseisen kadun uudet osoitenumerot, 
niidenkin muuttamiseen. • 

Erottajan järjestely. Kun Erot ta jan väestönsuojan louhimistyöt olivat edistyneet niin 
pitkälle, että Erot ta jankadun puoleisen sisäänkäytävän sijoitus ja muotoilu lähitulevai-
suudessa oli lopullisesti ratkaistava, kaupunginhallitus päätti8) antaa arkkitehti A. Aal-
lolle tehtäväksi laatia yleisluonnoksen koko alueesta ja yksityiskohtaiset piirustukset 
väestönsuojan sisäänkäytävän lähimmästä ympäristöstä sekä valvoa pienois m allityötä 
kaikkiaan 50 000 mk:n palkkioin, josta 20 000 mk suoritettaisiin tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan lukuun Väestönsuojelut öitä sisältyvästä määrärahasta Erot-
ta jankadun yleinen väestönsuoja ja 30 000 mk ennakolta kaupunginkassasta. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa suorittamaan pienoismallin 
valmistamisen kustannukset, 10 000 mk, kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston 
määrärahasta Muovailutyöt, karttojen painatus y.m. 

Kaupunginhallitus hyväksyi9) väliaikaisen katoksen rakennettavaksi Erot ta jan väes-
tönsuojan pääsisäänkäytävän kohdalle professori A. Aallon laatimien piirustusten mukai-
sesti. 

Suomenlinnan ja Kaivopuiston välisen jalkakäytävän järjestäminen jäälle. Kaupun-
ginhallitus päätti1 0) myöntyä sotilasviranomaisten tekemään esitykseen jalkakäytävän 
järjestämisestä jäälle Suomenlinnan ja Kaivopuiston välille edellyttäen, ettei sen hoidosta 

x) Khs 15 p. toukok. 950 §. — 2) S:n 30 p . heinäk. 1 322 §. — 3) S:n 15 p. lokak. 1 752 §. 
4) S:n 6 p. elok. 1 365 §. — 5) S:n 15 p. tammik. 73 §. — 6) S:n 9 p. huhtik. 696 § ja 29 p. 
lokak. 1 833 §. — 7) S:n 12 p. marrask. 1 965 §. — 8) S:n 29 p. tammik. 203 §; ks. v:n 1941 
kert. s. 154 ja 264. — 9) Khs 19 p. marrask. 2 025 §. — 10) S:n 8 p. tammik. 26 §. 
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aiheutunut mitään kustannuksia kaupungille ja että sen rakentaminen suoritettiin puo-
lustusviranomaisten toimesta; kaupungin kustannukset työstä supistuisivat 20 000 mk:aan 
mikä johtui tarpeellisen puutavaran luovuttamisesta tarkoitukseen. 

Lauttasaaren läppäsillan aukioloajan rajoittaminen. M e r k i t t i i n t i e d o k s i Laut ta -
saaren läppäsillan aukioloajan rajoittamista koskeva kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön kirjelmä. 

Maantienjatkeet. Kaupunginhallitus päätti2) Uudenmaan lääninhallitukselle annetta-
vassa lausunnossa huomauttaa, että Vallilan ja Hermannin kaupunginosien uusien asema-
kaavain vahvistamisen jälkeen olisi toimitettava voimassa olevan tieasetuksen 2 §:n 
mukainen katselmus kaupungin asemakaavoittamattomalla alueella olevien maantien-
jatkeiden muuttuneiden pituuksien määräämiseksi. 

Sittemmin toimitetun katselmuksen jälkeen lääninhallitus määräsi asemakaavoitta-
mattomalla alueella oleviksi maantienjatkeiksi, joiden kunnossapidosta kaupunki oli 
oikeutettu saamaan korvausta valtion varoista, tienosat Turuntiestä Haagan kauppalan 
rajalle, Helsingin kaupungin ja Haagan kauppalan ra ja l ta Asematietä pitkin pohjoiseen 
Haagan kauppalan rajalle, uuden ja vanhan Turuntien risteyksestä vanhaa tietä pitkin 
Asematien risteykseen, Mäkelänkadun pohjoispäästä rautatiealueen ra ja l ta Oulunkylän 
rajalle, Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksestä Mäkelänkatua pitkin Mäkelänkadun 
ja Kumpulantien risteykseen sekä Hämeentietä pitkin XXI kaupunginosan asemakaa-
voitetun alueen ra ja l ta Hermannissa X X I I I kaupunginosan asemakaavoitetun alueen 
rajalle Toukolassa, joiden kaikkien yhteinen pituus vahvistettiin 2 916.3 5 m:ksi. Kaupun-
ginhallitus päätt i3) tyytyä lääninhallituksen päätökseen. 

Kaupunginhallitus päätt i4) tehdä lääninhallitukselle esityksen valtion osuuden suo-
rittamisesta Turuntien ja siihen liittyvän, Huopalahden asemalle johtavan tien, Hämeen-
tien ja Mäkelänkadun kunnossapidosta v:lta 1941. 

Hiekan hankinta. Merkittiin5) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
oikeuttaneen kaupunginhallituksen rautatiehallituksen annettavien tarkempien määräys-
ten mukaisesti ostamaan valtionrautateiltä 5 000 m3 lajit telematonta hiekkaa 15 mk:n 
hinnasta m3:ltä, jota paitsi kaupunginhallituksen oli kustannettava hiekan kuormaus ja 
purkaus sekä maksettava säädetty rahti sen kuljettamisesta. 

Setelivaraston poistaminen Herttoniemen korttelista n:o 57. Kaupunginhallitus oikeut-
ti 6) rakennustoimiston pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot luvussa Satamat Hert-
toniemen rakennustöiden jatkamiseen varatuista varoista suorittamaan ne kustannukset, 
jotka aiheutuivat Suomen väestönsuojelujärjestölle myydyllä Herttoniemen korttelin 
n:o 57 tontilla sijainneen, rakennustoimiston satamarakennusosastolle kuuluneen sepeli-
varaston siirtämisestä sieltä pois. 

Suomen painoväritehdas oy:n tontin poikki kulkeva viemärioja. Saatuaan kaupungin 
selityksen7) Haagan kauppalan terveydenhoitolautakunnan valituksen johdosta, joka 
koski Suomen painoväritehdas oy:n omistaman tontin poikki kulkevan avonaisen' lika-
viemäriojan johtamista muualle, Uudenmaan lääninhallitus helmikuun 7 p:nä 1941 hyl-
käsi valituksen, koska kyseisen avo-ojan oli katsottava muodostuneen yleiseksi viemä-
riksi, jonka rakentaminen ja kunnossapito asemakaavalain nojalla kuului Haagan kaup-
palan velvollisuuksiin. Korkein hallinto-oikeus, johon Haagan kauppalan terveydenhoito-
lautakunta valitti lääninhallituksen päätöksestä, päätt i kertomusvuoden kesäkuun 4 
p:nä, kumoten lääninhallituksen päätöksen, palaut taa asian lääninhallitukselle ilmoituk-
setta uudelleen laillisesti käsiteltäväksi, siihen katsoen, ettei kyseistä ojaa voitu pitää 
sellaisena yleisenä viemärinä, jota tarkoitettiin lääninhallituksen päätöksessä mainituissa 
lain kohdissa. Asia merkittiin 8) tiedoksi. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetyt luvat. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin9) 
eräin rajoituksin aloit tamaan erinäisiä töitä, joita varten v:n 1941—43 talousarvioihin oli 
merkitty siirtomäärärahat. 

Kaupungin puistojen sijoittelukysymys. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin10) 2 000mk 200 suomen- ja 100 ruotsinkielisen eripainoksen ostamista varten 

!) Khs 19 p. maalisk. 574 §. — 2) S:n 22 p. tammik. 177 §. — 3) S:n 10 p. jouluk. 2 152 §.— 
4) S:n 19 p. maalisk. 577 §. —5) S:n 15 p. tammik. 74 §. — 6) S:n 5 p. marrask. 1 892 §. — 7) Ks. 
v:n 1940 kert. s. 229. — 8) Khs 24 p. syysk. 1 628 §. — 9) S:n 15 p. tammik. 75 §, 5 p. maa-
lisk. 512 §, 28 p. toukok. 1 052 §, 3 p. syysk. 1 494 § ja 17 p. jouluk. 2 188 §. — 10) Khn jsto 
8 p. lokak. 3 920 §. 
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kaupunginarkkitehti G. H. Ekelundin laatimasta kaupungin puistojen sijoittelukysymystä 
käsittelevästä julkaisusta. 

Talin taimiston verot. Talin taimistoalueen tuloista määrättyihin veroihin päätettiin 
tyytyä. 

Puistopenkkien lainaksianto. Rakennustoimisto oikeutettiin2) la inaamaan Suomen 
punaisen ristin sotasairaalalle 50 puistopenkkiä ehdoin, että sairaala vastasi penkkien 
kuljetuskustannuksista ja sitoutui palaut tamaan ne kaupungille samassa kunnossa kuin 
ne olivat olleet luovutettaessa. 

Puistopenkkien säilyttäminen. Kaupunginvaltuusto päätt i3) vahvistaa rakennustoi-
miston puisto-os aston Alppilan vesisäiliörakennuksess a säilytettävien puistopenkkien 
varastotilan vuosivuokran tammikuun 1 p:stä 1943 lukien 20 000 mk:ksi. 

Aleksis Kiven patsas. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin4) 
3 870: 40 mk Aleksis Kiven patsaalle Aleksis Kiven seuran perustamispäivänä, kertomus-
vuoden huhtikuun 7:ntenä, pystytettyjen tervapatapylväiden aiheuttamien kustannusten 
suorittamiseen. 

Suihkukaivoveistosten sijoittaminen Kappeliesplanaadiin. Yleisistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi5) 5 000 mk rakennustoimiston käytettäväksi Kappeliespla-
naadiin sijoitettavien taiteilija V. Janssonin suihkukaivoveistosten asettamista varten 
paikoilleen päättäen kehoittaa rakennustoimistoa mahdollisimman pian suorittamaan 
kyseisen työn. 

Tammien istuttaminen Töölön sokeritehtaan eteläpuolella olevaan puistikkoon. Raha-
toimenjohtaja E. von Frenckell oli kertomusvuoden marraskuun 15 p:nä toimeenpannun 
mottikilpailun muistoksi lahjoit tanut 50 koulutettua tammea kaupungin puistoihin istu-
tettaviksi. Kaupunginhallitus päätti6) vas taanot taa lahjoituksen sekä kehoittaa rakennus-
toimiston puisto-osastoa aikanaan is tut tamaan tammet Töölön sokeritehtaan eteläpuo-
lella olevaan puistikkoon. 

Pensaiden lahjoittaminen Karjalan, Aunuksen ja Vienan kotien kaunistamiseksi. 
Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen, että 
kaupunginpuutarhan taimistosta lahjoitettaisiin yhteensä 6 400 mk:n arvosta perenna-
ja koristepensaita Karjalan, Aunuksen ja Vienan kotien ympäristöjen kaunistami-
seksi. 

Räjähdysaineiden varastointi. Uudenmaan lääninhallitus oli toukokuun 24 p:nä 1941 
anomuksesta8) oikeuttanut kaupungin toukokuun 24 p:ään 1942 saakka käyttämään 
rakennustoimiston räjähdysaineiden varastosuojana radan lähellä Herttoniemessä olevaa 
kallioon louhittua kellaria ja säilyttämään siellä 4 000 kg dynamiittia, 1 000 kg triniittiä, 
200 kg kiviruutia ja 20 000 kpl nalleja. Kaupunginhallituksen asiasta tekemän uuden 
anomuksen 9) johdosta lääninhallitus sittemmin oikeutti kaupungin eräin ehdoin edelleen 
yhden vuoden ajan viimeksi mainitusta päivästä lukien säilyttämään samat määrät räjäh-
dysaineita kyseisessä kellarissa, mikä merkittiin 10) tiedoksi. 

Kuorma-autojen varustaminen metaanikaasuttimilla. Rakennustoimiston 11 kuorma-
autoon päätettiin11) asentaa metaanikaasutinyhdistelmät. 

Julkisivutiilien lainaaminen Osuusliike Elannolle. Rakennustoimisto oikeutettiin12) 
lainaamaan enintään 20 000 kpl julkisivutiiliä Osuusliike Elannolle sen Kaikukadun 2:ssa 
olevaa peruna- ja viljavarastouudisrakennusta varten ehdoin, että Osuusliike Elanto 
sitoutui toimittamaan kaupungille kertomusvuoden elokuun aikana yhtä paljon saman-
laisia tiiliä ja a ja t t amaan ne rakennustoimiston talorakennusosaston tarkemmin osoitta-
maan paikkaan. 

Työvälineiden y.m. laitteiden lainaaminen valtiolle ja yksityisille. Rakennustoimiston 
varasto-osasto oli kertomusvuoden maaliskuun alussa luovuttanut puolustuslaitoksen 
käyttöön 3 kpl paaluranoja tarpeellisine laitteineen ja raakaöljy moottoreineen. Helsingin 
suojeluskuntapiirin esikunnan sittemmin anottua vuokrasopimuksen laatimista asiasta, 
kaupunginhallitus päätti13) ilmoittaa yleisten töiden lautakunnalle, ettei sillä ollut mitään 
sitä vastaan, että kyseinen sopimus laadittiin esikunnan toivomin tavoin. 

!) Klm jsto 15 p. toukok. 3 513 § ja khs 20 p. kesäk. 1 197 §. — 2) Khs 2 p. huhtik. 676 §. — 
3) S:n 30 p. heinäk. 1 319 §. — 4) Khn jsto 12 p. marrask. 4 071 §. — 5) Khs 15 p. toukok. 
921 §. — 6) S:n 26 p. marrask. 2 052 §. — 7) S:n 20 p. elok. 1 443 §. — 8) Ks. v:n 1941 ker t . 
s. 289. — 9) Khs 19 p. helmik. 376 §. — 10) S:n 28 p. toukok. 1 053 §. — S:n 23 p. jouluk. 
2 247 §. — 12) S:n 16 p. heinäk. 1 276 §. - 13) S:n 21 p. toukok. 987 §. 
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Kaupunginhallitus p ä ä t t i s u o s t u a puolustusvoimain linnoitusosaston anomukseen 
saada n. 3 kuukauden ajaksi vuokrata kolme sepelinlastauskonetta. 

Rakennustoimisto oikeutettiin2) tavanmukaisin ehdoin vuokraamaan päämajan kul-
jetusvälineosaston moottoriajoneuvotoimistolle joko puu- tai hiilikäyttöinen ja rautatie-
pyörillä normaaliraidetta varten varustettu Demag-merkkinen 5 tonnin nosturi sekä ben-
siinikäyttöinen ja telaketjuilla varustettu Koppel-merkkinen 6.5 tonnin nosturi. 

Kaupunginhallitus päätt i3) suostua kaivurin n:o 2 ja neljän kivenkuljetusproomun 
vuokraamiseen tie- ja vesirakennushallitukselle 2 % kuukauden ajaksi Helsingin—Han-
gon laivaväylän syvennystyöhön edellyttäen, että tie- ja vesirakennushallitus vastasi 
kaivurista 600 000 mk:n määrään ja proomuista 150 000 mk*:n määrään kappaleelta sekä 
suoritti vuokraa kaivurista 300 mk ja kustakin proomusta 150 mk yksivuoroiselta päivältä 
ynnä 50 %:n lisäyksen toiselta vuorolta ja palkkasi kaivuria seuraavat kaksi koneenkäyt-
tä jää ja kaksi lämmittäjää. 

Rakennustoimisto oikeutettiin4) vuokraamaan Outokumpu oy:lle toistaiseksi Menck 
& Hambrock-merkkinen kaivinkonen:o 6 125mk:n käyttötuntivuokrin ja muuten raken-

nustoimiston varasto-osaston esittämin ehdoin. 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirillä oli v:n 1941 kesäkuun 25 p:stä joulukuun 1 

p:ään Helsingin lentokentällä suoritettavia kuntoonpanotöitä varten ollut lainassa raken-
nustoimiston 8 tonnin moottorijyrä, jolloin rakennustoimiston varasto-osasto laskutti 
tie- ja vesirakennuspiiriä kaupunginhallituksen vuokran kantamisesta puolustuslaitok-
selle luovutetuista koneista vahvistamien määräysten mukaisesti eli 160 vuorokaudelta. 
Koska jyrää kuitenkin oli käytetty vain 19 vuorokautena kaupunginhallitus päätt i5) 
myöntyä yleisten töiden lautakunnan esitykseen vuokran psrimisestä kyseisessä tapauk-
sessa 116 tunnilta ä 500 mk 8 tunnin käyttöpäivältä eli 7 250 mk:n mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti6) vaatia merivoimien esikunnalta 14 000 mk korvauksena 
kadonneesta sille vuokratusta käsikäyttöisestä Vesteräs-mallisesta 2 tonnin nosturista 
n:o 54 sekä periä sen vuokrana esikunnan jo suorittaman 5 935: 60 mk:n lisäksi 1 750 
mk kertomusvuoden tammikuun 1 p:n ja kesäkuun 30 p:n väliseltä a ja l ta mut ta luopua 
vuokran vaatimisesta saman vuoden heinäkuun 1 p:n jälkeiseltä ajal ta . 

Kaupunginhallitus päätti7) antaa asiamiesosastolleen tai kaupunginlakimiehelle 
tehtäväksi valit taa Uudenmaan lääninhallitukselle eräistä korvauksen suorittamista 
puolustuslaitoksen käytössä olleista rakennustoimiston kuorma-autoista koskevista 
puolustuslaitoksen otto- ja palautuslautakunnan päätöksistä. Merkittiin8) tiedoksi 
lääninhallituksen sittemmin jättäneen erään valituksista liian myöhään tehtynä tutkit ta-
vakseen ot tamat ta . 

Kaupunginhallitus oli aikoinaan vaatinut Uudenmaan lääninhallitukselta oikaisua 
siihen arviointiin, mikä toimitettiin otettaessa kesäkuun 28 p:nä 1941 Helsingin suoje-
luskuntapiirin moottoriajoneuvo-ottolautakunnan toimesta rakennustoimiston Ford-
merkkinen kuorma-auto n:o A 719 puolustusvoimain käyttöön samoin kuin oikaisua 
myöskin palautuslautakunnan kertomusvuoden huhtikuun 2 p:nä tekemään päätökseen 
määrätä autolle puolustusvoimain käytössä aiheutettua pysyväistä arvonvähennystä 
ja muita korvauksia. Lääninhallitus määräsi kertomusvuoden kesäkuun 9 p:nä kyseisen 
auton arviohinnan kaikkine lisä- y.m. tarvikkeineen ja laitteineen yhteensä 11 000 mk:ksi 
sekä kaupungille suoritettavan lisäkorvauksen 1 479 mk:ksi, mikä merkittiin9) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti10) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan esityksen Helsin-
gin suojeluskuntapiirin moottoriajoneuvokeskuksen pakkotilauksella ottamien rakennus-
toimiston henkilöautojen renkaiden hinnan korottamisesta. 

Kaatovaunujen myynti. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin11) myymään sähkö-
laitokselle neljä kaatovaunua 4 000 mk:n kappalehinnoin. 

Romun luovuttaminen Helsingin suojeluskuntapiirille. Kaupunginhallitus päätti 12) 
luovuttaa ent. Ursinin uimalaitoksen luona olevat kaksi ankkurina käytettyä suurehkoa 
rautaesinettä Helsingin suojeluskuntapiirin järjestämään kotirintaman suursiivous ni-
miseen keräykseen ehdoin, että suojeluskuntapiirin keräyskeskus itse kaivoi rautaesineet 

Khs 30 p. heinäk. 1 321 §. — 2) S:n 2 p. heinäk. 1 236 §. — 3) S:n 6 p. elok. 1 372 §. — 
4) S:n 17 p. syysk. 1 589 §. — 5) S:n 22 p. tammik. 173 §. — 6) S:n 24 p. syysk. 1 629 §. — 
7) S:n 12 p. helmik. 335 §, 28 p. toukok. 1 051 § ja 17 p. syysk. 1 590 §. — 8) S:n 10 p. syysk. 
1 545 §. — 9) S:n 3 p. syysk. 1 489 §. — 10) S:n 23 p. jouluk. 2 252 §. — " ) Khn jsto 26 p. 
maalisk. 3 348 §. — 12) Khs 24 p. syysk. 1 605 §. 



187 2. Kaupunginhalli tus 

esille ja kuljetti ne pois samoin kuin huolehti kuoppien täyttämisestä ja niiden tasoitta-
misesta. 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolustusministeriölle luovuttavansa ilmaiseksi 
Helsingin suojeluskuntapiirin romunkeräykseen Kaivopuiston rantatietä rakennettaessa 
puretun Kalliolinnan rannassa olleen laiturin valurautaisen aidan ja lyhtypylväät, n. 
1. s m:n pituista osaa lukuunottamatta, joka luovutettaisiin kaupunginmuseolle. 

Tuhoutuneen työntekijäkojun korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti 2) myöntyä 
yleisten töiden lautakunnan esitykseen, että tulipalossa tuhoutuneesta työntekijäkojusta 
n:o 26 perittäisiin puolustuslaitokselta 5 000 mk:n korvaus, mut ta ei mitään vuokraa. 

Erään miehistönkojun siirto Herttoniemeen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista päätettiin3) suorittaa rakennustoimiston katurakennusosaston 576: 15 mk:n 
suuruinen, erään miehistönkojun siirrosta Herttoniemeen aiheutunut lasku. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Virkavapaus. Kaupunginhallitus päätti4) hyväksyä puhtaanapitolautakunnan toi-
menpiteen myöntää puhtaanapitolaitoksen nuoremmalle insinöörille K. A. Laurilalle 
palkatonta virkavapautta kesäkuun 1 p:stä heinäkuun 31 p:ään. 

Erään työntekijän suorittama väärennysrikos. Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa 
kaupunginlakimiestä ilmoittamaan puhtaanapitolaitoksen entisen ylimääräisen työnteki-
jän N. Saaren suorittaman lääkärintodistuksen väärennysrikoksen poliisiviranomaisille 
asianmukaisia syytetoimenpiteitä varten. 

Lisämäärärahat. V:n 1941 käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille 
kaupunginhallitus myönsi6) 15 000 mk:n lisäyksen saman vuoden katujen ja kiinteistö-
jen puhtaanapitomäärärahaan Kaluston kunnossapito. 

Kertomusvuoden käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupungin-
hallitus myönsi seuraavan suuruiset lisäykset alla mainittuihin saman vuoden katujen 
ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahoihin: määrärahaan Kaluston kunnossapito 
133 800 mk7) , määrärahaan Työpalkat 3 053 268 mk8) ja määrärahaan Työntekijäin 
erinäiset edut 723 000 mk 9) . 

Kertomusvuoden käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi10) 2 736 mk:n lisäyksen puhtaanapitolautakunnan ja puh-
taanapitolaitoksen saman vuoden vuokramäärärahaan sekä 2 820 mk:n lisäyksen puh-
taanapitolaitoksen tiliviraston saman vuoden vuokramäärärahaan. 

V:n 1941 käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun varal ta kaupunginhallitus 
myönsi11) 45 000 mk:n lisäyksen saman vuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito-
määrärahaan Lämpö. 

Lumiaurojen ja hiilikaasuttimien hankinta. Puhtaanapitolautakunta oikeutettiin 12) 
kertomusvuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaan Uudishankinnat 
kuorma-autojen hankkimista varten sisältyvästä erästä käyttämään 9 300 mk kahden 
Myrskytuuli aura nimisen sivulumiauran osamaksuksi. 

Kaupunginhallitus päätti9) myöntyä puhtaanapitolautakunnan esitykseen, että kahden 
Kelo-merkkisen hiilikaasuttimen kustannukset, yhteensä 55 000 mk, saataisiin suorittaa 
kertomusvuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta Uudishankinnat. 

Kaluston lainaksi anto. Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 13) luovuttamaan Hangon 
palokunnan käytettäväksi yksi kasteluauto 60 mk:n vuokrin päivässä. 

Puhtaanapitolaitoksen päätettiin14) sallia vuokrata 2 kpl nelipyöräisiä vankkureita 
Keskustalli oy:n tallimestarille K. O. Anderssonille 200 mk:n kuukausivuokrin kappa-
leelta. 

Kiinteistöjen puhtaanapito. Kamreeri R. Estlanderin anomus eräiden uusien kiinteis-
töjen ottamisesta puhtaanapitolaitoksen hoitoon ei antanut1 5) kaupunginhallitukselle 

!) Khs 12 p. marrask. 1 970 §. — 2) S:n 15 p. tammik. 76 •§. — 3) Klm jsto 8 *p. lokak. 
3 922 §. — 4) Khs 15 p. toukok. 947 §. — 5) S:n 20 p. kesäk. 1 195 §. — 6) S:n 15 p. tammik. 
63 §. — 7) S:n 3 p. syvsk. 1 493 §. — 8) S:n 3 p. svysk. 1 493 § ja 12 p. marrask. 1 967 §. — 
9) S:n 11 p. kesäk. 1 149 §. — 10) S:n 15 p. tammik. 64 §. — 1X) S:n 15 p. toukok. 946 §. — 
12) S:n 1 p. lokak. 1 685 §. — 13) S:n 21 p. toukok. 984 §. — 14) Klm jsto 19 p. maalisk. 3 326 §. — 
15) Khs 19 p. helmik. 381 §. 


