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lykkäysanomuksia1); indeksivuokramääräystä asunto-osakeyhtiöihin nähden2); Keski-
näisen henkivakuutusyhtiö Suomen väestönsuojan rakentamista3); Asunto-oy. Sturen 
kiinnityslainan postponoimista 4); pommisuojan rakentamista Kulosaareen5); Oy. 
Arabia ab:n vapauttamista sen lisäalueen myyntiehtojen mukaisesta rakennusvelvolli-
suudesta6); Susannankadun 3:ssa sijaitsevan seurakuntahuoneiston luovuttamista har-
taushetkiä varten7); lainan myöntämistä pommitus vaurioiden korjaamiseen8); Suo-
men osuuskauppojen keskuskunnan pistoraidesopimuksen pidentämistä9); viemärin 
rakentamista Marttilan omakotialueelle 10); kellarin rakentamista invalidisäätiön ton-
tille n ) ; rautatiehallituksen väestönsuojan rakentamista Eläintarhan huvila-alueen kal-
lioon 12); alueen luovuttamista teknillisen korkeakoulun laajentamista varten 13); Valli-
lan korttelia n:o 698 koskevaa ostoanomusta 14); lisäalueen myyntiä Oy. Strömberg 
abille Pitäjänmäen teollisuusalueelta 15); Hietaniemen hautausmaan ja sankarihauta-
alueen laajentamista 16); tontin vuokraamista Helsingin perheasunnot oy:lle17); toissi-
jaisen rakennusluoton myöntämistä Lauttasaaren aseveljet nimiselle yhdistykselle 18); 
Metallikutomo oy:n vuokraoikeuksien järjestelyä19); sairaalaparakkien käyttämistä 
asuntoina 20); sekä tontin luovuttamista tutkimus- ja opetuspesulaa varten 21). 

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Albergan tilan vuokraus. Maanviljelijä J . Kukkamäelle päätettiin 22) vuokrata Etula 

ja Takala nimiset asuinrakennukset talousrakennuksineen sekä 51.89 ha peltoa ja 9. i s 
ha laidunta Espoon pitäjän Suur-Huopalahden Bredvikin tilasta RN l 9 ja Albergan 
tilasta RN 2564 35 000 mk:n vuokrasta toukokuun 1 pistä joulukuun 31 p:ään 1944 ja 
sen jälkeen kalenterivuodeksi kerrallaan 2 kuukauden irtisanomisajoin 52 000 mk:n 
vuosivuokrasta, minkä lisäksi vuokraehtoihin liitettiin eräitä rakennusten käyttöä kos-
kevia määräyksiä. 

Fallkullan päärakennus. Agronomi T. Kukkonen vapautettiin23) suorittamasta 
vuokraa Fallkullan päärakennuksen yläkerrasta tammikuun 1 p:stä 1944 lähtien. 

Fallkullan päärakennuksesta apulaisagronomi J . Kukkoselle vuokrattua huoneistoa 
koskevaa kysymystä käsiteltäessä päätettiin24) agronomi Kukkoselle suorittaa maini-
tun rakennuksen yläkerran lämmityskustannusten korvauksena 3 765 mk sekä kehoittaa 
häntä vuokraamaan koko päärakennus 3 100 mk:n kuukausivuokrasta oikeudella ottaa 
alivuokralaisia. 

Fallkullan päärakennuksen talonmiehen asunnosta suoritettava kuukausivuokra 
vahvistettiin 25) 300 mk:ksi. 

Maanvuokrien määrääminen. Kaarelan tilan maanvuokra päätettiin 26) laskea maa-
talousministeriön kunakin vuonna määräämien viljan keskihintojen mukaan. 

Lautakunta päätti27) muuttaa helmikuun 1 p:nä 1943 tekemää päätöstään 28) viljassa 
määrättyjen mutta rahassa maksettavien maanvuokrien uudelleen määräämisestä siten, 
että vuokrat maaliskuun 14 p:nä 1944 alkaneen vuokravuoden alusta maksetaan niiden 
viljanhintojen mukaan, jotka maatalousministeriö vuosittain määrää valtiolle makset-
tavaa virkatalon vuokraa ja muuta valtiolle viljassa suoritettavaa korvausta varten, 
kuitenkin niin, että Kaarelan tilan vuokra lasketaan edellä mainitun mukaisesti jo maa-
liskuun 14 pistä 1943 alkaen, joten mainittu vuokra maaliskuun 14 p:n 1943 ja maalis-
kuun 14 p:n 1944 väliseltä ajalta oli 84 710 mk. 

Päätettiin29), että Stansvikin tilan v:n 1945 vuokra, joka oli määrätty viljassa, mutta 
joka oli maksettava rahassa valtion viljavaraston vuoden alussa toimittaman normaali-
viljan hinnoittelun mukaan, oli 15 165 mk. 

Kiint . lautak. 17 p. huhtik. 286 § ja 18 p. syysk. 663 §. —2) S:n 24 p. huhtik. 311 §. — 
3) S:n 22 p. toukok. 417 §. — 4) S:n 12 p. kesäk. 458 §. — 5) S:n 19 p. kesäk. 486 §. — 6) S:n 
3 p. heinäk. 513 §. — 7) S:n 31 p. heinäk. 545 §. — «) S:n 31 p. heinäk. 546 §, 14 p. elok. 579 §„ 
30 p. lokak. 791 ja 793 §, 13 p. marrask. 853 § ja 20 p. marrask. 877 §. — 9) S:n 14 p. elok. 
576 §. — 10) S:n 4 p. syysk. 601 §. — u ) S:n 4 p. syysk. 605 §. —12) S:n 4 p. syysk. 606 §. — 
13) S:n 11 p. syysk. 642 §. — 14) S:n 2 p. lokak. 689 §. — 15) S:n 9 p. lokak. 716 §. — 16) S:n 
9 p. lokak. 717 §. — 17) S:n 16 p. lokak. 754 §. — S:n 30 p. lokak. 792 §. — ") S:n 13 p . 
marrask. 854 §. — 20) S:n 20 p. marrask. 876 §. — 21) S:n 4 p. jouluk. 968 §. — 22) Maa- ja 
metsätalousj. 28 p. huhtik. 31 §. — 23) S:n 1 p. helmik. 9 §. — 24) S:n 11 p. huhtik. 28 § ja 5 p . 
lokak. 51 ja 52 §. — 25) S:n 11 p. huhtik. 28 §. — 26) Kiint. lautak. 15 p. toukok. 392 § .— 
27) S:n 22 p toukok. 415 §. —28) Ks. v:n 1943 kert . s. 17. — 29) Maa- ja metsätalous]. 21 p. 
marrask. 78 §. 
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Viikinmäen tila. Maatalousosasto oikeutettiin vuokraamaan Viikinmäen vapaana 
olevia alueita tilapäisvuokrauksina harkintansa mukaan. 

Lataus oy:lle päätettiin2) vuokrata yhteensä n. 2 220 m2:n suuruinen alue Puodin-
kylässä sijaitsevista tiloista Orrbacka RN 2294, Nykulla RN 2 3 0 1 ja Skogsland RN 2295 

huhtikuun 1 p:stä syyskuun 1 p:ään 1945 saakka 2 220 mk:n vuosivuokrasta ja ehdoin, 
että vuokra-alueen tie oli pidettävä kunnossa sekä että se oli korvauksetta jätettävä 
Helsingin kaupungin sekä eräiden maan vuokraajien käyttöön. 

Lisäksi päätettiin 2) Lataus oy:n vuokra-alueiden valvonta siirtää tonttiosaston teh-
täväksi. 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Maa- ja metsätalous jaosto vuokrasi seuraavat 
viljelyspalstat: 

Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy 

Alberga, litt. I 6, n. 0. 75 ha 

S:n n. O.75 ha 
S:n n. 2 . 2 0 ha 
S:n, ns. Takahuvilapelto, n. 2.5 o ha 

Bengtsär, I.75 ha 
S:n n. 37.6 ha 
Boxbacka, l139, 0.2 4 ha 

Bredvik, n. 3.7 5 ha 
S:n, n. 26.9 0 ha 
Haaga, Isoniitty, n. 3.2 ha 

S:n, kortteli n:o 19, tontti n:o 1, 
n. 0.4 2 ha 

Herttoniemi, n. 2.5 ha 

S:n, n. 4 ha 
Kaarela, Häkansdal, 0.3 3 ha 
Malmi, Haapala, Huvila nro 73, 

74, 82 ja 83, n. O.553 ha 
Malmi, Pähls, n. 0.4 ha 

S:n, Sunnuntaipalsta n:o 124 

S:n s:n n:o 128 

Oulunkylä, nro 2 a Käpylä ja ns. 
Barckin pelto, n. 0.8 5 ha 

Srn Suursuon viljelyspalsta ja Pa-
kinkylän tiloista Väinämöinen 
ja Ilmarinen, I.91 ha 

Srn viljelyspalsta litt. b, 0.6 6 ha 
Pakinkylä, Nystuga, n. 0.8 5 ha 

Srn srn n. I.02 ha 
Srn srn n. 1.6 8 ha 
Srn srn n. 2.92 ha 
Srn srn n. 3.20 ha 
Srn, Huvila nro 54 a 

Maanviljelijät A. Lindström 
ja O. Kaskisalo 3) 

Herra H. Bollström4) 
Betlehem yhdistys 5) 
Betlehem lepokoti 6) 

Vankileiri nro 7 7) 
Ajuri H. Österlund 8) 
Sekatyömies E. Sten 9) 

Puutarhuri T. Stenström 10) 
Helsingin suojeluskuntapiirin) 
Ajuri J. Laine12) 

Peltiseppä O. Pylkkänen13) 

Maanviljelijä J. E. Henriks-
son 14) 

Herra W. I. Levander 15) 
Ab. Julius Tallberg oy 16) 
Rouva A. Tiainen 17) 

Rouva H. Woltti18) 

Poliisikonstaapeli A. Niemi-
nen 19) 

Asemiesten esimies E. Martin-
mäki 20) 

Mannerheimin lastensuojelulii-
ton Oulunkylän osasto 21) 

Pakilan maatalouskerho 21) 

Ajuri A. J. Odell21) 
Rouva A. Matilainen 22) 

Herra S. Juselius 23) 
Katsastaja Y. Hietanen 24) 
Maanviljelijä K. Salmela 25) 
Työnjohtaja E. Laaksonen J 

Peltiseppä O. Granberg 21) 

1945, jouluk. 31 ja sen jälk. 
vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. 

Kuten edellä 
Kuten edellä 
1944, jouluk. 31 ja sen jälk. 

vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. 
1944, kesäkauden loppuun 
Kuten edellä 
1944, jouluk. 31 ja sen jälk. 

vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk, 
Kuten edellä 
1944, jouluk. 31 
1944, jouluk. 31 ja sen jälk. 

vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk, 
Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 
Kuten edellä 
Kuten edellä 

1944, jouluk. 31 ja sen jälk, 
vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 
1945, jouluk. 31 ja sen jälk, 

vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk, 
Kuten edellä 
Kuten edellä 
Kuten edellä 
Kuten edellä 
1944, jouluk. 31 ja sen jälk 

vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk 

*) Maa- ja metsätalousj. 11 p. huhtik. 17 §. — 2) Kiint. lautak. 15 p. toukok. 391 §. — 
3) Maa- ja metsätalousj; 21 p. marrask. 74 §. — 4) Srn 21 p. marrask. 73 §. — 5) S:n 21 p. 
marrask. 72 §. — 6) Srn 1 p. helmik. 5 §. — 7) S:n 28 p. huhtik. 37 §. — 8) S:n 28 p. huhtik. 
38 §. _ 9) s:n 4 p. elok. 42 §. — 10) Srn 1 p. helmik. 4 §. — n ) Srn 1 p. helmik. 6 §. — 12) Srn 
11 p. huhtik. 21 §. — 13) Srn 28 p. huhtik. 30 §. — 14) Srn 11 p. huhtik. 14 §. — 15) Srn 11 p. 
huhtik. 18 §. — 16) Srn 1 p. helmik. 2 §. — 17) Srn 21 p. marrask. 65 §. — 18) S:n 4 p. elok. 
43 §. — 19) Srn 4 p. elok. 41 §. — 20) Srn 4 p. elok. 40 §. —21) Srn 1 p. helmik. 2 §. —22) Srn 
21 p. marrask. 76 §. — 23) Srn 5 p. lokak. 56 §. — 24) Srn 5 p. lokak. 55 §. — 25) Srn 5 p. lo-
kak. 57 §. — 26) S:n 5 p. lokak. 54 §. 
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Alue Vuokraa j a Vuokrakausi päätty 
Vuosi-

vuokra, 
mk 

Pukinmäki, Huvila n:o 101 b ja 
102, 0.164 ha 

Staffansby, tila n:o 133, n. 0. o 3 ha 

Tomtbacka, Leirialue Grothinkos-
ken alapuolella, 1. 2 5 ha 

Viikinmäki, 1.65 ha 

S:n 3.08 ha 

Sekatyöntekijä K. Hagel1) 

Kuorma-autonkuljettaja B. V. 
Lehtinen 2) 

Helsingin nuorten miesten kris-
tillinen yhdistys1) 

Herra G. Örnberg3) 

Leski H. Öhrnberg3) 

Kuten edellä 

1945, jouluk. 31 ja sen jälk. 
vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. 

1944, jouluk. 31 ja sen jälk. 
vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. 

1945, jouluk. 31 ja sen jälk. 
vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. 

Kuten edellä 

250 

100 

1 000 

1 500 

3 000 

Edellä mainittuja alueita koskeviin vuokrasopimuksiin sisällytettiin seuraavat lisä-
ehdot: Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen vuokra-aluetta sai käyttää vain nuorison 
leirialueena ja vuokraaja sai pitää alueella asuinrakennuksensa ja sen ulkohuoneraken-
nuksen; puutarhuri T. Stenström velvoitettiin suorittamaan maatalousosaston osoituksen 
mukaan mahdollisesti tarvittavia pienempiä ladon korjaustöitä ilman muuta korvausta 
vuokranantajan puolelta kuin että korjauksiin tarvittava puutavara luovutetaan os-
tettuna liikkeestä tai leimattuna metsässä sekä viljelemään aluetta normaalisen paikka-
kunnan tavan mukaan ja pitämään ojat kunnossa, minkä lisäksi vuokraajan oli vastat-
tava kaikista muista rasituksista paitsi palovakuutuksesta ja tierasituksista; Helsingin 
suojeluskuntapiiri oikeutettiin käyttämään vuokra-alueen laidassa olevaa latoa sekä 
suorittamaan sen korjaukset ollen niitä koskevat ehdot samoin kuin palovakuutusta ja 
tierasitustakin yhtäpitävät puutarhuri Stenströmin vuokraehtojen kanssa; ajuri J . 
Laineen oli sallittava korvauksetta vapaa pääsy vuokra-alueellaan olevalle vesijohto-
laitoksen pumppuhuoneelle; sekä ajuri H. Österlundille myönnettiin oikeus kalastami-
seen omaa tarvetta varten ollessaan työssä Bengtsärin tilalla. 

Pidennetyt viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset. Maa- ja metsätalous jaosto pi-
densi seuraavat viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: Maanviljelijä R. Lind-
bäckille vuokrattiin4) Nybondas RN 5 2 ja Oulunkylän kartano RN 6 nimisten tilain 
mailta edelleen ne hänellä vuokralla olleet alueet, joita ei tarvittu tietöitä varten siten, 
että nykyistä vuokraa vähennettiin 1 000 mk jokaista hehtaaria kohden, josta Lind-
bäck joutui luopumaan. 

Liikemies M. Kähköselle vuokrattiin 5) Malmin kylässä oleva ns. Nordlingin tontti 
edelleen tammikuun 1 p:stä 1945 vuodeksi kerrallaan 2 kuukauden irtisanomisajoin 
3 000 mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. 

Herttoniemessä oleva ns. Holmbergin torppa päätettiin 6) vuokrata neiti E. Holm-
bergille edelleen v:ksi 1945 entisestä 2 000 mk:n vuokrasta. 

Vuokrasopimuksen muuttaminen. Ajuri A. Liljalle päätettiin7) vuokrata n. 0.43 
ha:n suuruinen viljelysalue Haagassa, minkä johdosta hänen kanssaan marraskuun 13 
p:nä 1943 tehty vuokrasopimus muutettiin siten, että vuokra-alue tuli käsittämään 
1.3 4 ha vuosivuokran ollessa 1 500 mk. 

Pakinkylän vuokra-alueet. Maatalousosasto oikeutettiin8) tilapäisesti kesän ajaksi 
vuokraamaan tai itse viljelemään lihakauppias A. Kuusikin entisiä vuokra-alueita Pa-
kinkylässä. 

Malmin kylän ns. Nallibackan vuokra-alue. Lautakunta päätti9) suostua Malmin 
kylässä olevan ns. Nallibackan vuokra-alueen luovuttamista ali vuokraajalle koskevaan 
puutarhuri H. Jonssonin anomukseen ehdoin, että vuokrasopimuksen määräyksiä tar-
kasti noudatetaan ja että kiinteistötoimisto hyväksyy ali vuokraajan. 

Puutarhuri H. Jonssonille myönnettiin10) lykkäystä tammikuussa erääntyneen Nalli-
backan alueesta suoritettavan 4 205: 70 mk:n suuruisen vuokramaksun suorittamisessa 
heinäkuun 31 p:ään saakka ehdoin, että Jonsson suoritti maksamattomalle erälle korkoa 
6 %:n mukaan erääntymispäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. 

\ Maa- ja metsätalousj. 1 p. helmik. 2 §. —2) S:n 21 p. marrask. 75 §. —3) S:n 29 p. jou-
luk. 87 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 68 §. —5) S:n 21 p. marrask. 64 §. —6) S:n 21 p. marrask. 83 §. — 
7) S:n 28 p. huhtik. 32 §. — 8) S:n 28 p. huhtik. 33 §. — 9) Kiint. lautak. 15 p. toukok. 390 §. — 
10) S:n 19 p. kesäk. 493 §. 
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Maa-alueen luovuttaminen Porkkalan alueelta siirtyneille puutarhureille. Lautakunta 
päätti x) periaatteessa ottaa huomioon maa-alueen varaamisen Porkkalan alueelta siir-
tyneille puutarhureille kaupungin lähiseudun maiden asutusta järjestettäessä ja antaa 
tonttiosaston tehtäväksi asutus suunnitelmien laatimisen pääasiassa Leppävaaran niille 
maille, joita maa- ja metsätalous jaosto on erikoisesti pitänyt tarkoitukseen sopivina. 

Kalastus- ja metsästysoikeudet. Kalastaja J . Lindströmille päätettiin 2) edelleen kulu-
vaksi vuodeksi vuokrata Albergan tilan kalavesi 500 mk:n vuokrasta entisin ehdoin sekä 
kalastaja A. Kortelaiselle edelleen kuluvaksi vuodeksi Bredvikin yksinäistilaan kuuluvat 
kalavedet 700 mk:n vuokrasta ja entisin ehdoin. 

Kalastusoikeudet Bengtsärin tilan eri kalavesillä vuokrattiin3) kuluvaksi vuodeksi 
palstatilalliselle A. Ekrothille 1 500 mk:n ja kalastaja P. Barokille 4 000 mk:n vuokrasta 
sekä metsästys- ja kalastusoikeus ylijunailija A. Österlundille 1 500 mk:n vuokrasta, 
ollen viimeksi mainitulla oikeus käyttää 600 mk:n maksusta tilan etelärannalla olevaa 
saunaa eräin varauksin. Samoin oikeutettiin ne viranhaltijat, joille Bengtsärin tilan hoito 
suoranaisesti kuului, kalastamaan ja metsästämään omiksi tarpeikseen tilan vesialueella 
ja mailla. Lisäksi oikeutettiin ajuri H. Österlund omaa käyttöä varten harjoittamaan 
kalastusta Bengtsärin vesillä sinä aikana, jolloin hän oli ajotöissä tilan metsissä. 

Malmin sähkölaitos oy:n suurjännitelinja. Lautakunta päätti 4) jatkaa Malmin sähkö-
laitos oy:n oikeutta ns. Malmgärdin suurjännitelinjan pitämiseen 5 vuodella tammikuun 
1 pistä 1942 lukien. 

Perunamaiden vuokralleanto päätettiin 5) järjestää samaan tapaan kuin edellisinäkin 
vuosina. 

Viljely ssopimukset. Maatalousosasto oikeutettiin 6) tekemään unikon, valkosinapin 
ja kuituöljy pellavan viljelyssopimuksia 3—5 ha:lle, virnan viljelysopimuksen n. 10 ha.ile 
sekä harkintansa mukaan perunan ja keittiökasvien viljelyä koskevia sopimuksia kaupun-
gin laitosten kanssa ehdoin, että laitokset hakivat pois tuotteensa sadonkorjuuaikana 
pääasiassa suoraan pellolta. 

Maatilojen viljelyssuunnitelma. Kaupungin maatilojen viljelyssuunnitelma vuotta 
1944 varten hyväksyttiin7) pääpiirteissään toteutettavaksi. 

Viljankuivaajan hankkiminen. Maatalousosasto oikeutettiin8) hankkimaan Sinus 
10 merkkinen viljankuivaaja Tuomarinkylän tilalle. 

Lähtökatselmukset. Agronomi L. Holmberg määrättiin9) edustamaan kaupunkia 
Hyötökukka oy:n vuokra-alueella Leppävaarassa toimeenpantavassa lähtökatselmuk-
sessa. 

Helsingin maatalouskerhoyhdistyksen tilitys sille myönnetyn avustusmäärärahan käy-
töstä hyväksyttiin 10). 

Muonamies H. Sinisalon asuntokysymys. Lautakunta päätti11) ottaa Tuomarinkylän 
entisen ja siellä vielä asuneen muonamiehen H. Sinisalon uudelleen Tuomarinkylän 
muonamieheksi kuukausisopimuksella, jonka mukaan hänelle maksetaan palkkasään-
nöstelyn alirajan mukainen palkka sekä ehdoin, että hän suorittaa maksettavaksi lan-
genneen huoneisto vuokransa marraskuun 1 p:n 1943 ja huhtikuun 1 p:n 1944 väliseltä 
ajalta, jolloin hän ei ollut kiinteistötoimiston maatalousosaston töissä. 

Esitys kaupunginhallitukselle tehtiin mm. muonamies H. Kauppisen eläkeanomuk-
sesta12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: hauen-
poikasten istuttamista kaupungin vesiin13); muonamies H. Sinisalon asuntokysymystä 
ym.14); perunasyövän vastustamista15); palstaviljelyn jatkamista16); eläkeanomuksia17); 
Hyötökukka oy:n vahingonkorvausanomusta18); Helsingin maatalouskerhoyhdistyksen 
avustusanomusta19); sekä sikalan vuokralle antamista koskevaa Ravintolain keskussi-
kala oy:n tarjousta 20). 

Kiint . lautak. 13 p. marrask. 855 § ja 11 p. jouluk. 994 § sekä m a a - j a metsätalousj. 21 p. 
marrask. 82 §. — 2) Maa- ja metsätalousj. 28 p. huhtik. 34 ja 35 §. — 3) S:n 28 p. huhtik. 36 §. — 
4) S:n 15 p. toukok. 384 §. — 5) S:n 7 p. helmik. 116 §. — 6) Maa- ja metsätalousj. 11 p. huhtik. 
24 §. — 7) S:n 11 p. huhtik. 26 §. — 8) S:n 1 p. helmik. 8 §. —9) Kiint . lautak. 19 p. kesäk. 494 §. — 
10) S:n 7 p. helmik. 117 §. — n ) S:n 13 p. maalisk. 201 § ja maa- ja metsätalousj. 11 p. huht ik . 
25 §. — 12) Kiint. lautak. 9 p. lokak. 719 §. — 13) S:n 24 p. tammik. 71 §. — 14) S:n 24 p. tammik. 72 §, 
13 p. maalisk. 201 § ja 24 p.-huhtik. 323 §. — 15) S:n 7 p. helmik. 115 § ja 21 p. helmik. 
151 §. — 16) S:n 7 p. helmik. 118 §. — 17) S:n 13 p. maalisk. 200 §, 18 p. syysk. 665 § ja 20 p. marrask. 
891 §. — 18) S:n 3 p. heinäk. 518 §. —19) S:n 18 p. syysk. 667 §. — 20) S:n 18 p. syysk. 668 §. 


