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päätettiin1) muuttaa tammikuun 1 p:stä 1950 alkaen siten, että yhteispinta-ala väheni 
12 736 ha:sta 12 276 ha:iin ja vuosivuokra 48 564 mk:aan. ; 

K. Wathenille Haagan Isoniityltä vuokratun alueen suuruudeksi merkittiin 2) 1.35 ha 
tammikuun 1 p:stä 1950 alkaen ja vuosivuokraksi 7 000 mk. 

Korvauksen vaatiminen vuokrasopimuksen laiminlyönnin vuoksi. Päätettiin3) vaatia 
25 000 mk:n korvaus rautatieläiseltä E. Ekholmilta vuokrasopimuksen laiminlyönnin 
vuoksi sekä siinä tapauksessa, että pidettäisiin katselmus, valita katselmusmieheksi 
agrologi O. Rundman ja varalle agronomi L. Holmberg. 

Vuokrasopimuksen peruuttaminen. Päätettiin4) peruuttaa työntekijä A. Jatkolan 
vuokrasopimus Malmin kylässä sijaitsevan Ströms RN 4 tilan 0.48 ha:n suuruiseen pelto-
alueeseen vuokraajan työkyvyttömyyden takia. 

I apulaisagronomin asunto. Päätettiin5) myydä I apulaisagronomille hänen talou-
dessaan tarvitsemansa halot samaan hintaan kuin maatalousosaston työntekijöille sekä 
antaa maatalousosaston tehtäväksi tutkia mahdollisuuksia hänen asuntonsa järjestämi-
sestä virka-asunnoksi. 

Tietoja maatilojen hoidosta. Merkittiin tiedoksi maatilojen karjatalouden tulokset tar-
kastusvuodelta. 1948—49 6), selvitys ns. perunapalstojen menekistä7) sekä maatilojen 
kertomusvuoden tuotantosuunnasta ja rationalisoimisvaiheesta8). 

Kaupungin maataloustyöntekijäin asunto- ym. kysymyksistä käytävät neuvottelut. 
Päätettiin9) suostua Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan ehdottamaan 
neuvotteluun sekä valita edustajiksi maa- ja metsätalousj aoston puheenjohtaja ja kau-
punginagronomi. 

Työehtosopimuksen tulkinnasta käytäviin neuvotteluihin valittiin10) edustajiksi maa-
talousjaoston puheenjohtaja T. Salmio ja maatalousosaston v.t. osastopäällikkö J. Kuk-
konen. 

Maaseutunäyttelyyn osallistuminen. Maatalousosasto päätettiin11) oikeuttaa osallistu-
maan maaseutunäyttelyyn. 

Aikakauslehtien tilaaminen maatalousosastolle. Päätettiin12) myöntää 9 018 mk maa-
talousosaston käytettäväksi sanoma- ja aikakauslehtien tilaamiseksi seuraavaa vuotta 
varten. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: kaupungin 
edustamista tiekuntien ym. kokouksissa13) sekä tarpeettomien rakennusten purkamista 
ja huutokaupalla myymistä14). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: urheilu-
ja retkeilylautakunnalle kylvöjä varten myönnettäviä varoja15), kasvihuoneiden rakenta-
mista Vartiokylään16), sairausajalta liikaa maksetun palkan perimistä17), kaupungin-
hallituksen jäsenen A. Backmanin huomautusta vuokratilojen huonosta hoidosta18). 

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Hakkuiden järjestely. Työttömyyskysymysten helpottamiseksi päätettiin 19) laajentaa 
hakkuita kertomusvuoden hakkuukautena. Lisäksi päätettiin 20), että hankintatakautena 
1949/50 toimeenpantavissa hakkuissa valmistettaisiin mahdollisimman monia markkina-
kelpoisia puutavaralajeja. . 

Puutavaran hinta. Päätettiin 21) oikeuttaa metsätalousosasto hankintakautena 1949/50 
määräämään kaupungin metsästä myytävien eri puutavaralajien myyntihinta käyttä-
mällä lähtökohtana seuraavia ohjehintoja: sahatukkien kantohinta 55 mk/j3 (peruskoko 
ja -laji) sekä koivuhalkojen 600 mk/p-m3. 

Kiint. lautak. 7 p. maalisk. 349 §. — 2) Maa- ja metsätalousj. 8 p. jouluk. 80 §. — 
8) Kiint. lautak. 10 p. tammik. 30 §. — 4) S:n 7 p. maalisk. 348 §. — 5) Maa- ja metsätalousj. 
28 p. helmik. 3 §. — 6) S:n 27 p. syysk. 43 §. — 7) S:n 28 p. helmik. 5 §. — 8) S:n 28 p. 
helmik. 6 §. — 9) S:n 28 p. helmik. 2 §. — 10) Kiint. lautak. 22 p. elok. 1 329 §. — «) Maa-
ja metsätalousj. 28 p. helmik. 7 §. — 12) S:n 10 p. marrask. 63 §. — 13) Kiint. lautak. 11 p. 
huhtik. 587 §. — 14) Maa- ja metsätalousj. 27 p. syysk. 32 § ja kiint. lautak. 3 p. lokak. 1 573 §. — 
15) Kiint. lautak. 28 p. maalisk. 490 §. — 16) S:n 28 p. maalisk. 492 §. —1 7) S:n 28 p. maalisk. 
493 §. — 18) Maa- ja metsätalousj. 8 p. jouluk. 77 §, kiint. lautak. 19 p. jouluk. 2 055 §. — 
19) Kiint. lautak. 14 p. helmik. 222 §. — 20) S:n 17 p. lokak. 1 664 §. — 21) S:n 17 p. lokak. 
1 665 §. 
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Muiden tavaralaatujen luovutushinnat määrättiin suhteessa edellä mainittuihin hin-
toihin sekä huomioiden sen ajankohdan hintatason, jolloin kunkin puutavaran luovu-
tuksesta tai kaupasta päätettiin. Viimeksi mainittua ajankohdan hintatasoa voitiin 
noudattaa myöskin em. sahatukkien ja koivuhalkojen hintoja määrättäessä. 

Sijoittamattoman puutavaran myynti. Hakkuissa kertyneet, sijoittamattomat ja taval-
lista markkinalaatua olevat polttopuuerät päätettiin1) luovuttaa halkotoimistolle. Metsä-
talousosastolle päätettiin samalla myöntää oikeus poikkeuksellisen pieniläpimittaisen 
puutavaran luovuttamiseen. 

Bengtsärin saarten metsät. Hyväksyttiin 2) Bengtsårin metsiä koskeva kunnostustyö-
suunnitelma ja päätettiin pyytää lastensuojelulautakuntaa hankkimaan käytettäväksi 
tarvittavat varat, 490 000 mk. 

Lastensuojelulautakunnalle ilmoitettiin 3) kunnostushakkuiden tulokset. 
Puutavaran jakeluvaraston perustaminen. Päätettiin 4) perustaa metsässä valmistetta-

van puutavaran jakeluvarastoja, että puutavaran luovutus saataisiin kaupungin kannalta 
edullisimmin järjestetyksi. 

Kaupungin kalavesiä koskeva kalataloussäätiön tutkimustyö. Kalataloussäätiön toi-
mesta suoritettavan tutkimuksen toimittaja v.t. kalastusbiologi S. Hurme oikeutettiin5) 
järjestämään koekalastus vuosina 1949—50 kaikilla kaupungin vesialueilla, myös rau-
hoitusalueilla, sekä käyttämään apunaan ammattikalastajavenekuntia pyyntivälineineen 
kalastajien saadessa palkkionsa saaliin muodossa. Myöhemmin siirrettiin 6) kalatalous-
säätiön esityksestä tutkimustyö filosofian tohtori E. Halmeen henkilökohtaiseen joh-
toon. 

Metsästystä koskevia järjestelyjä. Päätettiin 7) myöntää Suomenlinnan eränkävijät, 
Merilinnustajat, Drumsö skyddsförening för sjöfågel, Helsingin kala- ja erät o verit ja Hel-
singin palomiesten metsästysseura nimisille metsästysseuroille oikeus metsästää muutta-
via merilintuja, paitsi sorsalintuja, lokakuun 1 p:n ja joulukuun 10 p:n välisenä aikana 
1 000 mk:n korvauksesta seuraavilla kaupungin omistamilla ulkomerisaarilla: Gråskärs-
bådarnen luotoryhmä, Hundörsbådarne, Koirasaari, Trutklubben ja sen läheiset luodot,. 
Långskär, Flathällan sekä Ytterskär. Ehdoista mainittakoon mm., että metsästysalue 
on seurojen yhteinen ja seurat vastaavat siellä keskinäisestä järjestyksestä sekä sitoutuvat 
samalla valvomaan, etteivät muut kuin seurojen jäsenet harjoita saarilla lintujen ampu-
mista. 

Samalla päätettiin kieltää ajokoirametsästys kaupungin alueilla sekä myöntää kau-
punginmetsänhoitajalle oikeus antaa luotettaville henkilöille ketunpyyntilupia kertomus-
vuoden metsästyskaudeksi. 

Ilmakaapeliyhteyden rakentaminen Laajasaloon. Merivoimien esikunta oikeutettiin 8) 
rakentamaan ja pitämään paikoillaan ilmakaapelilinja Stansvikin itärannalta Laajasa-
lossa sijaitsevaan Helsingin radiokeskukseen joulukuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi 3 kuu-
kauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 2 000 mk:n indeksiin sidotusta vuosikorjauk-
sesta ehdoin, että mm. linjan perustamis- ja hoitokustannusten korvauksena maksettiin 
5 000 mk. 

Sähkölinjan rakentaminen kaupungin omistamille alueille Leppävaaraan. Osakeyhtiö 
Malmin sähkölaitos oikeutettiin 9) rakentamaan 20 kV:n sähköjohdot kaupungin omista-
mien Alberga RN 2e99 ja Bredvik RN I35 nimisten tilojen maalle sekä pitämään ne pai-
koillaan marraskuun 1 p:stä 1949 joulukuun 31 p:ään 1953 määrätyin ehdoin, joista mai-
nittakoon, että yhtiö suorittaa johtokadun avaamisesta 18 000 mk kertakaikkisena mak-
suna sekä 12 000 mk vuosivuokrana, joka on sidottu elinkustannusindeksiin. 

Oy. Albergan sähkö ab. oikeutettiin myös määrätyin ehdoin pitämään 5 kV:n sähkö-
johdot sekä pienjännitejohto edellä mainituilla alueilla tammikuun 1 p:stä 1949 joulukuun 
31 p:ään 1953, molemmat 5 000 mk:n indeksiin sidotusta vuosivuokrasta. 

Uudenmaan läänin tie-ja vesirakennuspiirin sora-alue. Uudenmaan läänin tie- ja vesi-
rakennuspiirin käyttöön helmikuun 8 p:nä 1934 luovutetun sora-alueen nimi U 301 RN 
6224 päätettiin10) muuttaa asiapapereihin Us 360 RN 6225:ksi ja merkitä soran otto-oikeus 
loppuneeksi. Samalla päätettiin vuokrata mainitulta alueelta Uudenmaan tie- ja vesi-

!) Kiint. lautak. 4 p. huhtik. 537 §. — 2) S:n 21 p. helmik. 262 §. — 3) S:n 7 p. maalisk. 
352 §. — 4) S:n 17 p. lokak. 1 667 §. — 5) S:n 21 p. helmik. 267 §, ks. v:n 1948 I osan 
s. 208. — 6) Kiint. lautak. 5 p. jouluk. 1 939 §. — 7) S:n 12 p. syysk. 1 452 §. — 8 ) S:n 12 p. jou-
luk. 2 002 §. — 9) S:n 24 p. lokak. 1 715 §. — 10) S:n 25 p. huhtik. 675 §. 
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rakennuspiirille tonttialueeksi 1 500 m2:n suuruinen osa heinäkuun 1 p:stä alkaen toistai-
seksi 3 kuukauden irtisanomisajoin 18 000 mk:n vuosivuokrasta. 

Leppävaarassa sijaitsevan navettarakennuksen korjaaminen. Metsätalousosasto oikeu-
tettiin1) tekemään maanviljelijä O. Ekqvistin kanssa sopimus, jonka mukaan Ekqvist 
suorittaa Leppävaarasta vuokraamansa navettarakennuksen korjaustyön omalla kustan-
nuksellaan purkaen rakennuksen rehusuojaosan, josta puutavara jää hänen käyttöönsä. 

Räntan nimisen luodon vuokraaminen. Suomen kalakauppiaitten liitolle päätet-
tiin2) vuokrata Räntan niminen luoto toukokuun 1 p:n ja heinäkuun 15 p:n väliseksi 
ajaksi 1 000 mk:n vuokrasta ehdolla, ettei luodolle rakennettu mitään kiinteitä laitteita 
eikä ampumalla hätyytetty lintuja. 

Laidunten vuokraaminen. Kertomusvuoden laidunkautena vuokrattiin 3) metsätalous-
osaston hallinnassa olevia alueita laitumiksi eri henkilöille yhteensä 48 175 mk:n vuokrasta. 

Kantapuun varaaminen rodunjalostusta varten. Metsäpuiden rodunjalostussäätiö 
oikeutettiin4) merkitsemään Pakilan ja Oulunkylän rajalla sijaitsevan ruotsinkielisen 
kansakoulun pihalla kasvava pihlaja rodunjalostuksen kantapuuksi. 

Riistanhoitoa koskevan valvonnan tehostaminen. Päätettiin 5) myöntää 33 000 mk aseen, 
ampumatarvikkeiden sekä asianomaisen luvan hankkimista varten metsätalousosaston 
metsänvartijalle valvonnan tehostamista varten. 

Puolustusvoimien maastoharjoitusalueet. Hyväksyttiin6) kartalle merkittyinä Helsin-
gin varuskunnan joukko-osastojen kaupungin lähimetsissä sijaitsevat maastoharjoitus-
alueet sekä järjestyssäännöt. 

Laituripaikan hankkiminen moottoriveneelle. Päätettiin 7) esittää satamalautakunnalle, 
että metsätalousosasto saisi maksutta käyttöönsä vartioidun laituripaikan pohjoissata-
masta, Liisankadun lähettyviltä. 

Tilapäinen työvoima. Metsätalousosasto oikeutettiin8) ottamaan kiireellisesti tilapäi-
siin töihin, ns. perhehakkuualojen raivaamiseen, tammikuun 5 p:stä alkaen 60 naista 
rakennustoimiston puisto-osastolta. Myöhemmin oikeutettiin 9) osasto ottamaan talven 
aikana lisää tilapäistä työvoimaa rakennustoimiston puisto- ja puhtaanapito-osastoilta. 

Työohjeet puutavaran hakkuuta varten laadittiin10) silmällä pitäen työttömyyshakkuu-
töihin sijoitettavaa työvoimaa ja painatettiin pienen vihkosen muotoon. 

Variksien ampumislupa. Lauttasaaren merilintusuojeluyhdistykselle myönnettiin11) 
lupa ampua variksia Käärmeluodoilta maaliskuun 1 p:stä toukokuun 5 p:ään ja insinööri 
K. A. Johansson oikeutettiin12) ampumaan variksia kertomusvuoden aikana Herttonie-
mestä ns. »itäisten alueitten kaatopaikalta». 

Soranotto- ja kivienlouhintaluvat. Vuoden aikana myönnettiin useita lupia soranot-
toon13) ja kivienlouhintaan14). 

Leiriytymisluvat. Myönnettiin15) eräitä lupia, jotka koskivat leiripaikkojen luovutta-
mista ja leirien järjestämistä kesäaikana. 

Aikakauslehtien tilaaminen metsätalousosastolle. Painatus- ja hankintatoimiston tehtä-
väksi annettiin16) tilata seuraavaa vuotta varten joukko kotimaisia ja ruotsinmaalaisia 
ammatti- ja aikakauslehtiä. 

Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista maksettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 
68 717 mk sairaus- ja tapaturmakorvauksina sekä 6 563 mk Oy. Albergan sähkö abille 
vahingonkorvauksena. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: varojen myöntä-
mistä metsätalousosastolle hankittavaa moottorivenettä varten17), osaston käyttöön 
luovutettavia työttömyys varo ja18), Albergan kartanon korjaustöitä19), konttorihuone-
kalujen hankkimista 20), käyttövaroj a kylätien hoidossa tarvittavaa kuorma-autoa var-

*) Kiint. lautak. 2 p. toukok. 736 §. —2) S:n 7 p. kesåk. 997 §.—8) Maa-ja metsåtalousj. 8p . 
luk. 84 §. — 4) Kiint. lautak. 14 p. marrask. 1 828 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 672 §. — 6) S:n 5 p. 
jouluk. 1 947 §. — 7) S:n 11 p. huhtik. 588 §. — 8) S:n 10 p. tammik. 33 §. — 9) S:n 28 p. 
helmik. 307 §. — 10) S:n 5 p. jouluk. 1 941 §. — S:n 28 p. helmik. 328 §. — «) S:n 25 p. 
huhtik. 673 §. — 13) S:n 21 p. helmik. 265 §, 29 p. elok. 1 360 §. — 1 4 ) S:n 31 p. tammik. 151 §, 
21 p. maalisk. 437 §, 11 p. huhtik. 590 §, 7 p. kesåk. 1 001 §, 4 p. heinåk. 1 153 §, 29 p. elok· 
1 354 ja 1 357 §, 5 p. syysk. 1 413 §, 12 p. syysk. 1 451 §, 24 p. lokak. 1 717 §, 5 p. jouluk. 
1 945 §, 12 p. jouluk. 2 001 §. — 15) S:n 7 p. kesåk. 1 000 §, 25 p. heinåk. 1 206 §, 8 p. elok. 
1 266 §. — 16) S:n 5 p. jouluk. 1 946 §. — 17) S:n 28 p. helmik. 306 §, 7 p .maalisk. 353 §. — 
») S:n 4 p. huhtik. 538 §, 13 p. kesåk. 1 049 §. — 19) S:n 4 p. huhtik. 539 §. — 20) S:n 25 p. 
huhtik. 671 §. 
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ten1), lähimetsissä pidettäviä puolustusvoimien maastoharjoituksia2), kalastuksenkaitsi-
jan palkkaamista 3) sekä määrärahojen myöntämistä metsänhoitoon kohdistuvaa valistus-
työtä varten 4). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: Helsingin 
seudun luonnonsuojelukohteita koskevan selvityksen painattamista5), kuhan mädin 
myyntitarjousta6), silakkarysillä kalastamista7), Vanhankaupunginlahden ja Viikin 
ranta-alueen muodostamista luonnonsuojelualueeksi8), mudan luovuttamista Terva-
lammen työlaitoksen mailta9), it-pattereiden poistamisen ajankohtaisuutta10), käärmeiden 
hävittämistä Maunulan metsästä11), Haltia vuoren alueen muodostamista ulkoilu-
alueeksi12) sekä metsätöiden järjestämistä työttömyystöinä13). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaon muutokset. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallituk-
selle asemakaavan- ja tonttijaonmuutoksia, jotka koskivat 14. kaupunginosan kortteleita 
nro 492 ja 49314), 25. kaupunginosan korttelia n:o 88415), 25. kaupunginosan korttelia 
n:o 84216), 9. kaupunginosan korttelin nro 203 tonttia nro 817), 15. kaupunginosan 
korttelin nro 529 tonttia nro 1 18), 18. kaupunginosan korttelin nro 622 tonttia 
nro 81 19), 7. kaupunginosan korttelin nro 133 tonttia nro 420), 25. kaupunginosan 
korttelin nro 809 21), 15. kaupunginosan korttelin nro 610 tonttia nro 37 22), 25. kaupungin-
osan korttelia nro 857 23), 16.kaupungin osan korttelia nro 714 24), 81. kaupunginosan kort-
telin nro 108 tontteja nro 5—1025), 9. kaupunginosan korttelin nro 199 tontteja nro 2, 5 
ja 9 sekä korttelin nro 200 tonttia nro 1 2G), 4. kaupunginosan korttelin nro 158 tonttia 
nro 20+39 27), 22. kaupunginosan korttelin nro 542 tontteja nro 11 ja 13 28), 1. kaupungin-
osan korttelin nro 24 tonttia nro 6 29), 16. kaupunginosan korttelia nro 721 30), Kaivopuiston 
Rantatien sekä Läntisen Puistotien nimenmuutosta31), Toukolantien ja Kumpulantien 
osan nimenmuutosta32), Niittykadun nimenmuutosta 33), 25. kaupunginosan korttelia 
nro 872 34), 13. kaupunginosan korttelin nro 401 tonttia nro 4 35), 81. kaupunginosan kort-
telin nro 126 tonttia nro 1 36), 12. kaupunginosan korttelin nro 356 tonttia nro 9 37), 
15. kaupunginosan korttelia nro 526 38) sekä 12. kaupunginosan korttelin nro 356 tonttia 
nro 9 39). 

Asemakaavat. Päätettiin puoltaa kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksia, jotka 
koskivat 16. kaupunginosan korttelia nro 732 40), Pohjois-Haagan asemakaavaehdotusta 
viemäröimissuunnitelmineen 41) ja 20. kaupunginosan kortteleita nro 791—794 42), 

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti puolestaan hyväksyä lopullisen asemakaavan poh-
jaksi arkkitehti B. Brunilan laatiman Tammelundin 43) alueen asemakaavaehdotuksen 
sekä asemakaavaosaston laatiman Viikinmäen 44) tilan aluetta koskevan ehdotuksen. 

Uuden olympiakylän asemakaava. Asemakaavaosaston kiireelliseksi tehtäväksi pää-
tettiin 45) antaa asemakaavaehdotuksen laatiminen uutta olympiakylää varten siten, että 
alueen tiheysluku olisi enintään O.75 ja rakennusten kerrosluku 3—4. 

Lauttasaaren asemakaava. Tallbergin perikunnan asetuttua vastustavalle kannalle 
Lauttasaaren asemakaavaehdotukseen nähden päätettiin 46) pyytää kaupunginlakimiehen 

!) Kiint. lautak. 25 p. huhtik. 674 §. — 2) S:n 16 p. toukok. 863 §. — 3) S:n 7 p. kesåk. 
999 §. — 4) S:n 29 elok. 1 353 §. — 5) S:n 14 p. maalisk. 391 §. — 6) S:n 21 p. maalisk. 436 §. — 
7) S:n 7 p. kesåk. 996 §. — 8) S:n 7 p. kesåk. 998 §. — 9) S:n 29 p. elok. 1 355 §. — 10) S:n 
29 p. elok. 1 361 §. — S:n 12 p. syysk. 1 453 §. — 12) S:n 5 p. jouluk. 1 942 §. — 13) S:n 
12 p. jouluk. 2 003 §. — 14) S:n 10 p. tammik. 36 §, 24 p. tammik. 106 §. — 15) S:n 24 p. tam-
mik. 107 §. — 16) S:n 31 p. tammik. 154 §. — 17) S:n 21 p. helmik. 268 §. — 18) S:n 7 p. maa-
lisk. 356 §. —19) S:n 28 p. helmik. 314 §, 7 p. maalisk. 357 § ja 14 p. maalisk. 397 §. — 2 0 ) S:n 
25 p. huhtik. 677 §, 2 p. toukok. 749 §. — 21) S:n 9 p. toukok. 799 §. — 22) S:n 30 p. toukok. 
961 §. — 23) S:n 30 p. toukok. 963 §. — 24) S:n 30 p. toukok. 965 §. — 25) S:n ¡22 p. elok. 
1 309 §. — 26) S:n 29 p. elok. 1 362 §. — 27) S:n 5 p. syysk. 1 418 §, 26 p. syysk. 1 547 §. — 
28) S:n 12 p. syysk. 1 459 §. — 29) S:n 17 p. lokak. 1 671 §. — 30) S:n 31 p. lokak. 1 766 §. — 
31) S:n 7 p. marrask. 1 799 §. — 32) S:n 7 p. marrask. 1 800 §. — 33) S:n 7 p. marrask. 1 801 §. — 
34) S:n 5 p. jouluk. 1 952 §. — 35) S:n 5 p. jouluk. 1 957 §. — 36) S:n 12 p. jouluk. 2 010 §. — 
87) S:n 12 p. jouluk. 2 011 §. — 38) S:n 19 p. jouluk. 2 060 §. — 39) S:n 19 p. jouluk. 2 061 §.— 
40) S:n 9 p. toukok. 804 §. — 41) S:n 14 p. maalisk. 394 § ja 4 p. heinåk. 1 154 §. — 42) S:n 
5 p. jouluk. 1951 §. —4 3) S:n 21 p. helmik. 252 §,31 p. lokak. 1 760 §. —4 4) S:n 14 p. marrask. 
1 837 §. — 45) S:n 24 p. tammik. 95 §. — 46) S:n 20 p. kesåk. 1 100 §. 


