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singin puhelinyhdistystä päätettiin x) kehoittaa sähkö- ja puhelinjohtoja metsien ja 
puistojen läpi vedettäessä varomaan vahingoittamasta ympäristöä, etenkin koriste-
puita, ja kääntymään asiassa metsätalousosaston puoleen. 

Puiden myynti Maunulan ja Pakilan rakennusalueelta. Metsätalousosasto oikeutet-
tiin 2) myymään Maunulan kansanasunnot oy:lle ja Helsingin asuntokeskuskunta Haka 
nimiselle rakennusyhtymälle Maunulan ja Pakilan seudun rakennusalueelta kaadettavat 
puut. 

Kalavesien vuokralleanto. V:ksi 1945 vuokrattiin ent. lämmittäjä J. E. Aroselle 
Tuurholman ja Stansvikin kalavedet 1 500 mk:n vuokrasta ehdoin, että kyseisten tilo-
jen mailla olevien huviloiden asukkaat saavat harjoittaa kalastusta kotitarvetta var-
ten 3), kalastaja A. V. Kortelaiselle edelleen Bredvikin tilan kalavedet 700 mk:n vuok-
rasta 4), työntekijä J. Lindströmille edelleen Albergan kartanon kalavedet 500 mk:n 
vuokrasta5) ja kalastaja P. Barokille, ylijunailija A. Österlundille ja palstatilalliselle 
A. Ekrothille edelleen entisin ehdoin Bengtsärin tilan kalavedet sekä lisäksi Österlun-
dille metsästysoikeus ja vanhan saunan käyttöoikeus entisin ehdoin, ollen kuitenkin 
niillä kaupungin viranhaltijoilla, jotka ovat työssä Bengt sarissa, oikeus kalastaa ja met-
sästää kotitarvetta varten 6). 

Kalastusmajat Tallskär nimisessä saaressa. Lautakunta päätti7) oikeuttaa kalastajat 
Y. Salosen, P. Rönnbladin ja K. Bohmin pitämään kalastusmajansa Tallskär nimisessä 
saaressa sekä mahdollisesti tuonnempana raivaamaan sinne pienen venevalkaman ja 
rakentamaan laiturin 3 kuukauden irtisanomisajoin 200 mk:n vuosivuokrasta kultakin 
helmikuun 1 p:stä lukien ehdoin, että he yhteistyössä kansanpuistojen isännöitsijän ja 
kaupunginmetsänhoitajan kanssa ylläpitävät järjestystä ja edistävät luonnonsuojelua 
saaressa. 

Talousarvioehdotus. Hyväksyttiin8) metsätalousosaston talousarvioehdotus v:ksi 
1946. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. kivien louhin-
taa ja hiekan ottoa Herttoniemestä, Leppävaarasta ja Munkkiniemestä 9), Bengtsärin 
tilan vastaista käyttöä 10), sekä puhelimien hankintaa Albergan kartanoon metsätalous-
osaston käyttöä varten n ) . 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. vapautuvien 
vankien työhön sijoittamista12), Toivoniemen koulukodin maista lohkaistujen pika-
asutustilojen arvopuita13), ennakkoraivaustöiden suorittamista viljelyskelpoisilla mailla14), 
60 000 mk:n suuruisen avustuksen myöntämistä Fiskodlingens vänner nimiselle järjes-
tölle 15), Etelä-Suomen voima oy:n johdon edelleen pitämistä kaupungin alueella16), 
ketunpyyntiluvan myöntämistä kaupungin metsissä 17), sekä esikaupunkiliitoksesta 
j ohtuvia satama-alueiden laaj entamistoimenpiteitä 18). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutokset. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle 
puoltaa seuraavia kortteleita koskevia asemakaavaosaston laatimia asemakaavan- ja 
tonttijaonmuutosehdotuksia: I I I kaupunginosan kortteleita n:o 49 ja 5119); IV kaupun-
ginosan kortteleita n:o 72, 73, 76, 77, 81 ja 156 20); V kaupunginosan korttelia n:o 

Kiint. lautak. 4 p. kesåk. 716 §. — 2) S:n 22 p. lokak. 1 240 § ja 26 p. marrask. 1 406 §. — 
3) Maa- ja metsåtalousj. 20 p. tammik. 11 §. — 4) S:n 20 p. tammik. 12 §. — 5) S:n 20 p. tam-
mik. 13 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 14 §. — 7) Kiint. lautak. 29 p. tammik. 125 § ja 4 p. kesåk. 
715 §. — 8) Maa- ja metsåtalousj. 25 p. heinåk. 42 §. — 9) Kiint. lautak. 16 p. huhtik. 455 §, 
18 p. kesåk. 777 §, 22 p. kesåk. 814 §, 20 p. elok. 980 ja 981 §, 17 p. syysk. 1 089 ja 1 090 §, 
24 p. syysk. 1 116 § ja 12 p. marrask. 1 347 §. — 10) S:n 18 p. kesåk. 776 §. — xl) S:n 12 p. mar-
rask. 1 345 §. — 12) S:n 8 p. tammik. 23 §. — 13) S:n 5 p. maalisk. 267 §. — 14) S:n 7 p. ton-
kok. 573 §. — 15) S:n 20 p. elok. 982 §. — 16) S:n 12 p. marrask. 1 346 §. — 17) S:n 19 p. mar-
rask. 1 377 §. — 18) S:n 19 p. marrask. 1 378 §. — 19) S:n 12 p. helmik. 185 §, 19 p. helmik. 
204 §, 28 p. toukok. 679 § ja 8 p. lokak. 1 182 §. — 20) S:n 22 p. tammik. 97 §, 23 p. huhtik. 
496 §, 7 p. toukok. 584 §, 22 p. toukok. 636 §, 11 p. kesåk. 748 §, 24 p. syysk. 1 118 §, 22 p. 
lokak. 1 249 §, 29 p. lokak. 1 278 §, 5 p. marrask. 1 310 §, 19 p. marrask. 1 379 § ja 10 p. jou-
luk. 1 470 §. 

Kunnall. kertt 1945, II osa 3 
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92 VI kaupunginosan kortteleita n:o 122 ja 222 2); VII kaupunginosan kortteleita n:o 
100 a, 100 b, 107, 108, 130, 135, 183 ja 185 3); VIII kaupunginosan kortteleita n:o 146 
ja 161 4); IX kaupunginosan korttelia n:o 204 5); X kaupunginosan korttelia n:o 297 6); 
XI kaupunginosan kortteleita n:o 337, 341 ja 342 7); XII kaupunginosan kortteleita 
n:o 356, 359, 373 ja 384 8); XIII kaupunginosan kortteleita n:o 413, 417, 420, 421, 
431, 433, 448 9); XIV kaupunginosan kortteleita n:o 475, 479 b, 497, 516, 517 ja 
525 10); XV kaupunginosan kortteleita n:o 609—614, 616, 620, 622 ja 623 n ) ; XX kau-
punginosan korttelia n:o 789 12); XXII kaupunginosan kortteleita n:o 582 ja 703 13); 
XXIII kaupunginosan kortteleita nro 919 ja 920 14); XXV kaupunginosan kortteleita nro 
814, 842 ja 859 a 15); sekä Herttoniemen teollisuusalueen kortteleita nro 62—68 16). 

Liuskasaarenkadun nimen muuttamista Henry Fordin kaduksi koskeva asemakaavan-
muutosehdotus päätettiin 17) lähettää kaupunginhallitukselle. 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotuksia puollettiin eräissä tapauksissa määrä-
tyin ehdoin, joista mainittakoon lisärakennusoikeuden myöntämistä koskevissa tapauk-
sissa määrätyn korvauksen suorittaminen myönnetystä rakennusoikeudesta asemakaa-
vanmuutoksen tultua vahvistetuksi. 

XXIII kaupunginosan korttelia nro 703 koskevaa asemakaavanmuutosta puollettiin 
ehdoin, että Lääketehdas Orion oy. sitoutui suorittamaan haluamansa ajotien rakentamis-
kustannukset ja vastasi tien kunnossapito- ja puhtaanapitokustannuksista sekä hyväksyi 
rakennusvelvollisuuden suuruudeksi 15 000 m3, ja että rakennusvelvollisuus oli täytettävä 
tavanmukaisesti, jolloin määräajat oli laskettava alkaviksi asemakaavanmuutoksen tultua 
vahvistetuksi ja 30 % m ja 120% m korvausmäärät laskettava korotetulle hinnalle eli 
I 202 500 mkrlle. Sen lisäksi päätettiin esittää, että tonttijaonmuutoksen toteuttamista 
varten suoritettaisiin aluevaihto, jolloin kaupunki luovuttaisi yhtiölle 883.5 m2m suurui-
sen nyt katumaana olevan alueen liitettäväksi korttelin nro 703 Salpiitien tonttiin nro 2 
sekä yhtiö luovuttaisi kaupungille samansuuruisen alueen katumaahan liitettäväksi ky-
seisen korttelin silloisista tonteista nro 5, 7 ja 9. 

Asemakaavat. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltolauseineen lähettää Reijolan 
aluetta koskevat asemakaavaehdotukset 18), Herttoniemen asuntoalueen laajentamiseksi 
suunniteltu asemakaavaehdotus 19) sekä Kumpulassa Kymin- ja Limingantien varrella 
olevan asuntokorttelin järjestelyä koskeva asemakaavanluonnosehdotus20). Reijolan 
alueen katunimistöehdotus päätettiin esittää myöhemmin. 

Rakennussuunnitelmat. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa Herttoniemen asun-
toalueen kortteleita nro 104—112, 114 ja 115 sekä Pitäjänmäen teollisuusaluetta koskevaa 
rakennussuunnitelmamääräysten muutosehdotusta 21), Pirkkolan omakotialueen kortte-
lia nro 269 koskevaa rakennussuunnitelmaehdotusta22), Tuomarinkylään suunniteltua 
omakotialuetta koskevaa järjestelyehdotusta23) sekä Leppävaaran ja Bredvikin tiloja 
koskevaa järjestelyehdotusta24). 

Alustava luonnosehdotus Kulosaaren pohjoisosan rakennussuunnitelmaksi hyväksyt-
tiin25) ja asemakaavaosaston tehtäväksi annettiin26) laatia luonnosehdotus Pohjois-Haa-
gaan suunniteltua asuntoaluetta varten. 

Eräiden korttelien korkeussuhteet. Lautakunta päätti kaupunginhallituksen vahvistet-
taviksi ehdottaa asemakaavaosaston laatimat seuraavien korttelien korkeussuhteet: 

Kiint. lautak. 30 p. heinäk. 922 §. — 2) S:n 3 p. syysk. 1 027 §, 3 p. jouluk. 1 445 § ja 
17 p. jouluk. 1 502 §. — 3) S:n 23 p. huhtik. 494 §, 7 p. toukok. 577 ja 581 §, 22 p. toukok. 635 
II p. kesäk. 747 §, 22 p. kesäk. 815 §, 10 p. syysk. 1 064 § ja 12 p. marrask. 1 348 §. — 4) S:n 
23 p. huhtik. 495 §. — 5) S:n 14 p. toukok. 614 §, 20 p. elok. 985 § ja 12 p. lokak. 1 247 §. — 
6) S:n 2 p. heinäk. 853 §. — 7) S:n 7 p. toukok. 578 §. — 8) S:n 15 p. tammik. 61 §, 26 p. 
maalisk. 391 ja 392 §, 10 p. huhtik. 422 §, 16 p. huhtik. 459 § ja 7 p. toukok. 580 §. — 9) S:n 
7 p. toukok. 579 §, 14 p. toukok. 612 §, 22 p. toukok. 633 §, 4 p. kesäk. 717 §, 28 p. toukok. 
675 §, 20 p. elok. 987 §, 24 p. syysk. 1 121 §, 15 p. lokak. 1 211 § ja 12 p. marrask. 1 349 §. — 
10) S:n 29 p. tamirik. 129 §, 12 p. maalisk. 316 §, 7 p. toukok. 576 §, 22 p. toukok. 632 §, 24 p 
syysk. 1 119 §. — 1J) S:n 15 p. tammik. 62 §, 22 p. toukok. 640 §, 4 p. kesäk. 719 §, 18 p. 
kesäk. 785 §, 5 p. maalisk. 272 §, 16 p. huhtik. 462 § ja 20 p. elok. 988 §. — 12) S:n 19 p. 
helmik. 206 §. — 13) S:n 28 p. toukok. 676 § ja 5 p. marrask. 1 311 §. — 14) S:n 23 p. huhtik. 
497 § ja 12 p. marrask. 1 351 §. — 15) S:n 15 p. tammik. 60 §, 2 p. heinäk. 854 § ja 30 p. 
heinäk. 923 §. — 16) S:n 30 p. heinäk. 924 §. — 17) S:n 28 p. toukok. 680 §. — 18) S:n 26 p. 
maalisk. 390 § ja 16 p. huhtik. 460 §. — 19) S:n 17 p. syysk. 1 091 § — 20) S:n 26 p. maalisk. 
384 §. — 21) S:n 12 p. helmik. 184 § ja 12 p. maalisk. 318 §. — 22) S:n 7 p. toukok. 583 §. — 
23) S:n 26 p. maalisk. 388 § ja 10 p. huhtik. 424 §. — 24) S:n 17 p. heinäk. 869 § ja 6 p. elok. 
953 §. - - 25) S:n 7 p. toukok. 586 § ja 18 p. kesäk. 788 §. — 26) S:n 28 p. toukok. 681 §. 
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II kaupunginosan korttelin n:o 95 b tontteja n:o 21 a ja 21 b 1)J XV kaupunginosan kort-
telia n:o 520 2) ja korttelin n:o 610 tonttia nro 35 3), XII kaupunginosan korttelin nro 356 
tontteja nro 6, 11 ja 12 4), XXII kaupunginosan korttelia nro 7035), sekä XXIII kaupungin-
osan korttelia nro 9196). 

Lisärakennusoikeuden myöntäminen. Asemakaavaosaston tehtäväksi annettiin laatia 
asemakaavanmuutos lisärakennusoikeuden myöntämiseksi ja tonttiosaston tehtäväksi 
tästä oikeudesta suoritettavan korvauksen määrääminen mm. tapauksissa, jotka koskivat 
korttelin nro 609 Pihlajatien tonttia nro 31 7), korttelin nro 479 b tonttia nro 46 8), tehdas-
korttelin nro 789 tonttia nro 47 9), korttelin nro 49 tonttia nro 5 10), korttelin nro 76 tonttia 
nro 7 n ) , korttelin nro 156 tonttia nro 3 12), korttelin nro 73 tonttia nro 12 13), sekä kortte-
lin nro 135 tonttia nro 1 14). 

Ullakkojen sisustaminen asuinhuoneiksi. Sitten kun kaupunginhallitus oli hyväksynyt 
kiinteistölautakunnan ehdotuksen ullakkojen sisustamisesta asuinhuoneiksi päätettiin 15) 
sanomalehdissä ilmoittaa kiinteistöjen omistajille tehdyistä päätöksistä sekä kehoittaa 
asiasta innostuneita kääntymään Helsingin kaupungin rakennustarkastuskonttorin puo-
leen. 

Katukorokkeet. Lautakunta päätti lähettää puoltolauseineen kaupunginhallitukselle 
asema-aukion korokkeiden uudelleenjärjestelyä koskevan ehdotuksen pyytäen kaupungin-
hallitusta neuvottelemaan asiasta rakennushallituksen kanssa 16), Unionin- ja Kaisanie-
menkadun risteyksen sekä Hakaniementorin raitiotieraiteiden ja korokkeiden uudelleen-
järjestelyä koskevat ehdotukset17) sekä ehdotuksen18), joka koski Mäkelänkadun ja 
Koskelantien risteyksen väliaikaista järjestelyä. 

Pakilan siirtolapuutarha-alue. Pakilan siirtolapuutarha-aluetta varten laadittu ehdo-
tus kustannusarvioineen päätettiin 19) lähettää puoltolauseineen kaupunginhallitukselle. 

Pikataloalueet. Kaupunginhallitukselle päätettiin20) lähettää ehdotus, joka koskipika-
taloalueiden sekä siellä olevien teiden nimien määräämistä. Edelleen lautakunta päätti21) 
puoltaa ehdotusta pikataloalueen järjestämiseksi kunnalliskodin koillispuolella olevalle 
alueelle. 

Malmi—Tapanilan alueen tonttien kuivattaminen. Tonttien kuivatussyvyys Malmi— 
Tapanilan rakennussuunnitelma-alueella päätettiin 22) hyväksyä 60 cmrksi avo-ojia käy-
tettäessä. 

Pohjois-Haagan asemakaava. Asemakaavaosaston tehtäväksi päätettiin23) antaa laa-
tia ehdotus Pohjois-Haagan asemakaavaksi ottaen huomioon sitä varten pyydetty raken-
nustoimiston katurakennusosaston lausunto kyseisen alueen viemäröimiskysymyksestä. 

Puotinkylän hautausmaata koskeva aluevaihto. Toimistopäällikön tehtäväksi annettiin24) 
neuvotella Helsingin seurakuntien hautausmaatoimikunnan kanssa Puotinkylän hautaus-
maata koskevasta aluevaihdosta. 

Tikkurilan—Suutarinkylän alueen rata- ja tiesuunnitelmahanketta päätettiin 25) kehit-
tää edelleen. 

Käyttövarat. Käyttövaroistaan lautakunta myönsi mm. 1 184: 50 mk sairasapua mit-
tausapulaiselle V. Oksaselle26). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. ajo- ja raitiotie-
liikennettä koskevia toimenpiteitä jalankulkijoita varten 27), yleisen väestönlaskennan toi-
meenpanoa28), Munkkiniemeen rakennettavan uuden sillan paikkaa29), viemärijohdon 
rakentamista Imatran voima oyrn Viikissä olevalle alueelle 30), tehdaskorttelien nro 252 
ja 253 yhdistämistä 31), Meilahden muuntoaseman sijoittamista32), korttelin nro 45 tontin 

Kiint. lautak. 8 p. tammik. 28 §. — 2) S:n 5 p. maalisk. 274 §. • — 3) S:n 5 p. maalisk. 
273 §. — 4) S:n 22 p. lokak. 1 246 §. — 5) S:n 17 p. jouluk. 1 503 §. — 6) S:n 29 p. lokak. 
1 277 §. — 7) S:n 8 p. tammik. 30 §. — 8) S:n 22 p. tammik. 96 §. — 9) S:n 5 p. helmik. 165 §. — 
10) S:n 12 p. helmik. 185 §. — S:n 30 p. huhtik. 537 §. — 12) S:n 14 p. toukok. 613 §. — 
18) S:n 5 p. marrask. 1 312 §. — 14) S:n 5 p. marrask. 1 313 §. — 15) S:n 19 p. helmik. 205 §. — 
16) S:n 4 p. kesåk. 718 §. — 17) S:n 22 p. toukok. 637 § ja 28 p. toukok. 682 §. — 18) S:n 27 p. 
jouluk. 1 539 §. — 19) S:n 5 p. marrask. 1 314 §. — 20) S:n 23 p. huhtik. 498 §. — 21) S:n 24 p. 
syysk. 1 120 §. — 22) S:n 19 p. helmik. 207 §. — 23) S:n 5 p. maalisk. 271 §. — 24) S:n 12 p. 
marrask. 1 352 §. — 25) S:n 10 p. syysk. 1 066 §. — 26) S:n 22 p. tammik. 99 §. — 27) S:n 15 p. 
tammik. 66 §, 12 p. helmik. 183 §, 19 p. maalisk. 356 §, 16 p. huhtik. 466 §, 23 p. huhtik. 
499 §, 30 p. huhtik. 540 §, 4 p. kesåk. 730 § ja 17 p. heinåk. 886, 887 ja 888 §. — 28) S:n 22 p. 
tammik. 98 §. — 29) S:n 26 p. helmik. 237 §. — 30) S:n 12 p. maalisk. 317 §. — 31) S:n 30 p.. 
huhtik. 538 §. — 32) S:n 22 p. toukok. 639 §. 
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n:o 1 asemakaavanmuutosta x), raitiotiesilmukan sijoittamista Mannerheimintien ja 
Kuusitien risteykseen 2), asemakaavojen ' ja asemakaavani äkäisten määräysten laati-
mista liitosalueen eri osille 3), sekä alueen myyntiä Lauttasaaren korttelissa n:o 74 4). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. maatiloja 
ja maapalstoja koskevia lohkomislupa-anomuksia 5), toimenpiteitä asuntopulan lieventä-
miseksi 6), Oy. Ford abin vuokra-alueita7), katunimistöä 8), paikan osoittamista meri-
miesten muistomerkkiä varten9), katu- ja raitiotieliikennettä koskevia järjestelyjä10), 
henkilö vuokra-autojen ja pika-aj urien taksoja n ) , sillanrakennustöitä Kulosaaressa ja 
Munkkiniemessä 12), rakennuslupa-anomuksia 13), Mäkkylän rakennussuunnitelmaehdo-
tusta 14), kaupungin ja J. Tallbergin perikunnan välistä sopimusta Lauttasaaren puisto-
alueiden luovuttamiseksi kaupungille 15), tunnelin rakentamista Siltasaarenkadulta Hel-
singinkadulle 16), Backas nimisen valtion virkatalon ulkopalstan rakennussuunnitelmaa 17), 
tien rakentamista Kaisaniemen puistosta rautatien sanomalehtilaiturille 18), maanhankin-
tatoimenpiteitä kaupungin alueilla 19), asemakaavanmuutoksia 20), velodromin luona ole-
van pomminsynnyttämän kuopan säilyttämistä sotamuistona 21), leikkikenttien rakenta-
mista 22), kaupungin liikennejärjestyksen uudistamista 23), hajoituskaivon rakentamista 
Soratien ja Päätien risteykseen Leppävaarassa 24), Herttoniemen—Tammelundin kylä-
tien rakentamista 25), Kuusisaaren korttelin nro II tontin n:o 10 rakennussuunnitelman 
muutosta 26), Siltavuorenpenkereen istutuksia 27), korttelin n:o 920 vuokralleantoa 28), 
soutustadionin ranta-alueen laajentamista 29), ajotien rakentamista Kaivopuiston kortte-
lissa n:o 20 4 30), tilusvaihtoa Tapaninkylässä 31),t Lauttasaaren Myllykallion alueen suun-
nittelua32), sekä mainosjulisteita33). 

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 
toimialaan kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle puoltaa tonttijakokart-
toja, jotka koskivat seuraavia kortteleita ja tontteja: IV kaupunginosan korttelia n:o 
15434), X kaupunginosan korttelin n:o 275 tontteja n:o 7 ja 2635) sekä korttelian:o 28336), 
XI kaupunginosan korttelia n:o 36337), XX kaupunginosan kortteleita n:o 787 ja 788*8), 
XXII I kaupunginosan korttelia n:o 671 39) ja XXV kaupunginosan korttelia n:o 81440). 

Karttalehdet. Merkittiin41) tiedoksi, että maanmittaus- ja kartastotöiden osastolla oli 
laadittu ja monistettu 1 : 4000 mittakaavaiset karttalehdet 52 16, 52 18, 52 20 ja 52 22, 

!) Kiint. lautak. 22 p. kesåk. 818 §. — 2) S:n 18 p. kesåk. 781 § ja 17 p. heinåk. 889 §. — 
3) S:n 1 p. lokak. 1 145 §. — 4) S:n 17 p. jouluk. 1 505 §. — 5) S:n 8 p. tammik. 24, 25, 
26 ja 27 §, 15 p. tammik. 63 ja 65 §, 29 p. tammik. 130 §, 5 p. helmik. 166 §, 5 p. 
maalisk. 268 ja 269 §, 12 p. maalisk. 319 ja 323 §, 10 p. huhtik. 423 ja 426 §, 16 p. huhtik. 
465 §, 30 p. huhtik. 535 §, 7 p. toukok. 574 ja 575 §, 28 p. toukok. 674 §, 22 p. kesåk. 
816 i 2 p. heinåk. 855 ja 856 §, 6 p. elok. 948 §, 3 p. syysk. 1 028 §, 10 p. svysk. 
1 065 §, 24 p. syysk. 1 122 §, 15 p. lokak. 1 207, 1 208 ja 1 209 §, 22 p. lokak. 1 242, i 244, 
1 245, 1 250 ja 1 251 §, 19 p. marrask. 1 381 §, 26 p. marrask. 1 408 §, 3 p. jouluk- 1 444 §, 17 p. 
jouluk. 1 500 § ja 27 p. jouluk. 1 535 ja 1 536 §. — 6) S:n 22 p. tammik. 95 § ja 17 p. hei-
nåk. 884 §. — 7) S:n 29 p. tammik. 128 §. — 8) S:n 5 p. helmik. 163 ja 164 § ja 29 p. lokak. 
1 279 §. — 9) S:n 28 p. toukok. 678 § ja 18 p. kesåk. 786 §. — 10) S:n 5 p. maalisk. 270 §, 12 p. 
maalisk. 315 §, 30 p. huhtik. 536 ja 539 §, 11 p. kesåk. 746 §, 18 p. kesåk. 780 §, 22 p. 
kesåk. 817 §, 20 p. elok. 986, 989 ja 990 §, 10 p. syysk. 1 060, 1 061ja 1 062 §, 22 p. lokak. 
1 248 §, 29 p. lokak. 1 276 § ja 12 p. marrask. 1 353 §. — n ) S:n 12 p. maalisk. 321 § ja 
17 p. heinåk. 885 §. — 12) S:n 12 p. maalisk. 324 §, 19 p. maalisk. 357 § ja 1 p. lokak. 1 146 
ja 1 147 §. — 13) S:n 19 p. maalisk. 358 § ja 10 p. huhtik. 427 §. — 14) S:n 26 p. maalisk. 
386 §. — 15) S:n 16 p. huhtik. 461 §. — 16) S:n 16 p. huhtik. 463 §. — 17) S:n 16 p. huhtik. 
464 §. — 18) S:n 23 p. huhtik. 500 §. — 19) S:n 22 p. toukok. 638 §. — 20) S:n 18 p. kesåk. 
784 §, 6 p. elok. 949 §, 8 p. lokak. 1 181 § ja 12 p. marrask. 1 350 §. — 21) S:n 18 p. kesåk. 
787 §. — 22) S:n 30 p. heinåk. 925 § ja 3 p. jouluk. 1 446 §. — 23) S:n 30 p. heinåk. 927 §. — 
24) S:n 6 p. elok. 951 §. — 25) S:n 10 p. syysk. 1 063 §. — 26) S:n 17 p. syysk. 1 092 §. —- 27) S:n 
29 p. lokak. 1 275 §. — 28) S:n 12 p. marrask. 1 351 §. — 29) S:n 19 p. marrask. 1 380 §. — 
30) S:n 3 p. jouluk. 1 447 — 31) S:n 17 p. jouluk. 1 501 §. — 32) S:n 17 p. jouluk. 1 504 §. — 
33) S:n 27 p. jouluk. 1 538 §. — 34) S:n 7 p. toukok. 587 §. — 35) S:n 15 p. tammik. 67 §. — 
36) S:n 8 p. lokak. 1 183 §. — 37) S:n 3 p. jouluk. 1 448 §. — 38) S:n 3 p. jouluk. 1 449 §. — 
39) S:n 22 p. toukok. 641 §. — 40) S:n 3 p. syysk. 1 029 §. — 41) S:n 19 p. helmik. 209 § ja 24 p. 
syysk. 1 124 §. 


