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ESIPUHE 

 

Etelä-Karjala-instituutti on Lappeenrannan teknillisen yliopiston monitieteinen tutkimusyksikkö. 

Tutkimustyön lisäksi instituutin tehtävänä on tukea alueen sivistys- ja kulttuurityötä. Etelä-Karjala-

instituutin tavoitteena on myös suorittaa ja edistää raja-alueeseen, mukaan lukien erityisesti Viipuri 

ja Karjalan kannas, liittyvää tutkimusta. Instituutti kokoaa tähän liittyen tietoja alueeseen liittyvistä 

tietokannoista.   

Leningradin oblastin valtionarkistossa Viipurissa (LOGAV) on paljon sinne vuonna 1944 jäänyttä 

aineistoa. Tämä aineisto luetteloitiin 1950-luvun lopulla neuvostoliittolaisten toimesta. Ns. 

suomalaisaineisto koostuu noin neljästäsadasta arkistonmuodostajasta (fondista). Pääosa aineistosta 

koskee Viipurin läänin hallintoa. Lääninhallituksen (Fondi 1) osuus muodostaa koko aineistosta 

noin puolet.  Tämän fondin mikrofilmiaineisto on kokonaisuudessaan Mikkelin maakunta-

arkistossa. Aineisto on myös katsottavissa LOGAVin verkkosivuilta. 

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos (Joensuu) kokosi arkistomuodostajien 

luettelon vuonna 1996. Tämän luettelon internet-lukuosoite on luettelon yhteystiedoissa. Aineisto 

on luettavista myös LOGAVin verkkosivuilta, johon linkki tämän julkaisun lähteissä. 

Yksittäisen asiakirjan ”tunnus” muodostuu kolmesta numerosarjasta: fond, opis ja delo. Yksittäisen 

asiakirja (delo) voi käsittää yhdestä sivusta useisiin satojen sivujen aineiston. Siksi luettelon 

yhteydessä on ilmoitettu sivumäärä aineiston laajuuden arvioimiseksi. Asiakirjat on voitu koostaa 

laajemmaksi asiakirjavihkoksi (opis). Ylimpänä tasona on arkistonmuodostajan tunnus (fondi).  

 Sarjassa on aiemmin ilmestynyt kolme osaa. Osa I käsittää läänin hallintoa vuosilta 1720–1917 

(fondi 1, luettelot 1 ja 2) ja osa II käsittää fondin 1 luettelot 8 ja 20. Osassa III julkaistiin fondin 1 

luettelot 15 ja 9. Tässä neljännessä osassa ovat fondin 1 luettelot 3-7.  

Lisäksi on valmistunut LOGAVista Karjalan tasavallan kansallisarkistoon Petroskoihin siirretyistä 

aineistoa. Luettelot ovat katsottavissa Etelä-Karjala-instituutin www-sivuilla www.lut.fi/eki. 

Luettelo I sisältää lisäksi katsauksen Viipurin maakunta-arkiston rakennushistoriaan ja arkkitehti 

Uno Ullbergin henkilöbiografian.  

Työtä on taloudellisesti tukenut Eevi ja Eemil Tanninen säätiö ja Sortavalan säätiö.   

 

8.1.2014 

 

Pertti Kolari  

http://www.lut.fi/eki
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FONDI 1. VIIPURIN LÄÄNINHALLITUS. LUETTELO 3. Läänin tilanne 
ensimmäisen maailmansodan aikana 1911–1918  
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 1. Kiertokirjeitä, päätöksiä ja ilmoituksia Suomen 
kenraalikuvernööriltä, Kronstadtin ja Viipurin 
linnoitusten komendanteilta ja Viipurin läänin 
maaherralta 

  

1 Kenraalikuvernöörin tiedotus sotakannan voimaantulosta 

Kronstadtiin ja Nikolajevin linnoitukseen. 

27.8.1912 

3.9.1912 

2 

2 Kenraalikuvernöörin ja maaherran määräykset esitelmien kiellosta 

ulkomaalaisille esitelmänpitäjille. 

30.8.1912 

2.9.1912 

3 

3 Viipurin poliisimestarin kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin 

kanslian tiedustelusta koskien V. Andstanin ja O. Eborgin keksimiä 

parannettua kivääriä ja itsekulkevaa miinaa. 

25.1.1912 

5.3.1912 

6 

4 Suomen senaatin päätökset vuosilta 1914 – 1917.  19 

5 Tsaarin, väliaikaisen hallituksen ja suuшruhtinaan manifestit vuosilta 

1914–1917. 

 10 

6 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet ja määräykset. 1914 23 

7 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä näkötornien asennuksesta ja 

sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisilaitosten kanssa. 

4.11.1914 

12.3.1915 

16 

8 Suomen kenraalikuvernöörin pakkomääräyksien luettelo vuosilta 

1914 – 1915. Kopio. 

 7 

9 Kronstadtin linnoituksen komendantin kiertokirjeet ja määräykset 

vuodelta 1914. 

 13 

10 Kronstadtin linnoituksen esikuntapäällikön tiedotukset Kronstadtin 

linnoitusalueen rajoista. 

8.12.1914 

23.8.1916 

14 

11 Rajavartion 1. prikaatinkomentajan tiedotukset 5.9.1914 asemien 

perustamisesta kyliin Vammelsuu, Vitakallio, Lautaranta, Ramsuu ja 

Seivästö. 

 2 

12 Viipurin linnoituksen esikuntapäällikön tiedotukset Viipurin 

linnoitusalueen rajoista. 

29.12.1914 

31.3.1916 

12 

13 Viipurin linnoituksen komendantin käskyt ja määräykset vuodelta 

1914. 

 44 

14 Viipurin linnoituksen komendantin määräys rakentavien linnakkeiden 

lähestymiskiellosta väestölle. 

26.7.1914 2 

15 Viipurin linnoituksen komendantin kirjeenvaihto metsään karkotetun 

väestön rauhoittamisen tarpeellisuudesta ja rauhantyön 

harjoittamiseen kutsumisesta. Liitteenä maaherran tiedotukset 

väestölle.  

23.7.1914 

8.8.1914 

7 

16 Viipurin maaherran kiertokirje valvonnan tehokkuudesta sota-aikana 

odotustenmukaisen työttömyyden kasvun takia.  

14.8.1914 3 

17 Viipurin maaherran kiertokirjeet vuosilta 1914–1917. 

 

 74 

18 Suomen senaatin määräysluonnos lisätuloverosta tulojen kasvun takia 1915 4 
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sota-aikana. 

19 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet ja määräykset vuodelta 

1915. 

 63 

20 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran kiertokirjeet 

rauhanvetoomuksen allekirjoituksien keruukiellosta ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto läänin poliisilaitosten kanssa.  

10.3.1915 

26.5.1915 

10 

21 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä palonkestävien 

elokuvausfilmien ulosotosta ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviiranomaisten kanssa. 

5.6.1915 

27.7.1915 

19 

22 Suomen kenraalikuvernöörin ja Rajavartion Viipurin osaston 

päällikön kirjeenvaihto henkilötodistuksien antamisjärjestämisestä 

Suomen rajan ylittämistä varten. 

12.4.1915 

26.8.1915 

12 

23 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto polttopuun keinottelun 

torjunnasta sota-aikana. 

21.8.1915 

29.9.1915 

7 

24 Suomen kenraalikuvernöörin, Senaatin siviililautakunnan ja Viipurin 

maaherran kiertokirjeet ja määräykset oleskelulupien ja 

matkustuslupien läänin sisällä antamisrajoituksesta juutalaisille. 

1.5.1915 

13.6.1917 

22 

25 Kronstadtin linnoituksen komendantin kiertokirjeet ja määräykset 

vuodelta 1915. 

 92 

26 Sotakannassa olevia alueita koskevat Kronstadtin linnoituksen 

komendantin käskyt ja määräykset ja Suomen kenraalikuvernöörin 

kiertokirjeet. 

26.1.1915 

8.12.1915 

43 

27 Armeijan ja sotalaivaston ylipäällikköjen määräykset ja tiedotukset 

vuodelta 1915. 

 17 

28 5 jalkaväkidivisioonan yhteenveto 2.3.1915 rintamaan tilasta.  2 

29 Suomen rajan santarmivalvonnan johtajan tiedotus 1.5.1915 Suomen 

rajavartion perustamisesta ja Viipurin rajavartion osaston päällikön 

nimityksestä. 

 1 

30 Viipurin linnoituksen komendantin kiertokirjeet ja määräykset 

vuodelta 1915. Sidos 1. 

 102 

31 Viipurin linnoituksen komendantin kiertokirjeet ja määräykset 

vuodelta 1915. Sidos 2. 

 122 

32 Viipurin linnoituksen komendantin ja sanomalehden ”Puhe” 

painoksen tiedustelut asumissäännöistä sotakannassa olevilla alueilla. 

Liitteinä kirjoituksen kopio ja sanomalehtileike. 

6.3.1915 

15.4.1915 

5 

33 Suomen senaatin raha-asiainvaliokunnan kiertokirje tietojen 

selvittämisestä sotatarpeisiin menevistä varoista ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten tiedotuksia. 

30.10.1916 

12.1.1917 

47 

34 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet ja määräykset vuodelta 

1916. 

 120 

35 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräyksiä väestön 

rekisteröintijärjestämisestä rauhanaikana ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

27.1.1916 

17.7.1916 

52 

36 Linnoituksen alueita koskevat Suomen kenraalikuvernöörin ja 

Viipurin linnoituksen komendantin määräykset. 

17.5.1916 

28.12.1916 

12 

37 Kronstadtin linnoituksen komendantin kiertokirjeet ja määräykset 

vuodelta 1916. 

 20 

38 Armeijan ja sotalaivaston ylipäällikköjen määräykset, käskyt ja 

tiedotukset vuodelta 1916. 

 39 

39 6 armeijan käskyt 3.10.1916 koskien lääkintäavustusta Pohjoisen 

rintaman armeijassa oleville työläisille. 

 2 

40 Viipurin linnoituksen komendantin käskyt ja määräykset vuosilta 

1916–1917. 

 136 

41 Viipurin linnoituksen komendantin kirjelmä Viipurin väestön 7.10.1916 3 
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tyytymättömyydestä muutamien ruoka-aineiden puutteen takia ja 

odotettavasta protestista sen vuoksi. Etsivän keskuspoliisin Viipurin 

osaston tiedotus niiden kuulopuheiden paikkansapitämättömyydestä. 

14.2.1917 

42 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston tiedustelu juutalaisten 

avustuskomiteoiden olemassaolosta läänissä. 

7.2.1916 1 

43 Hallituslaitosten evakuointisäännöt sota-aikana Suomen 

suuriruhtinaskunnassa. 

9.5.1916 15 

44 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet ja määräykset vuodelta 

1917. 

 17 

45 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje uusien matkustussääntöjen 

Suomeen Valkosaaren kautta määräämisestä.  

3.9.1917 4 

46 Armeijan ja sotalaivaston ylipäällikköjen määräykset, käskyt ja 

tiedotukset vuodelta 1917. 

 15 

47 Sotakannassa olevia alueita koskevat Kronstadtin ja Viipurin 

linnoituksien komendanttien käskyt ja maaherran tiedotukset. 

25.8.1914 

16.12.1914 

13 

48 Peltotyöhön määritettyjen sotilaiden luettelot vuoden 1917 kesän 

aikana. 

 3 

 2. Läänin poliittista, sotataloudellista ja 
lääkinnällistä tilannetta koskeva aineisto 

  

49 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

3.8.1914 

31.8.1914 

71 

50 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

1.9.1914 

30.9.1914 

65 

51 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

1.10.1914 

13.11.1914 

56 

52 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

16.11.1914 

31.12.1914 

60 

53 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

2.1.1915 

31.3.1915 

119 

54 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

6.4.1915 

30.6.1915 

121 

55 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

1.7.1915 

30.9.1915 

114 

56 Viipurin maaherran kirjelmä Suomen kenraalikuvernöörille läänin 

poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon tilasta 21.8–

29.8.1915. 

11.9.1915 1 

57 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

1.10.1915 

31.12.1915 

89 

58 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

1.1.1916 

29.3.1916 

77 

59 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

1.4.1916 

31.7.1916 

70 

60 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

1.8.1916 

30.9.1916 

67 
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tilaa. 

61 Viipurin maaherran kirjelmä Suomen kenraalikuvernöörille läänin 

poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon tilasta 24.7– 

31.7.1916. 

15.8.1916 1 

62 Kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu kulkutautitapauksista 

läänissä. 

25.8.1916 1 

63 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

1.10.1916 

15.11.1916 

51 

64 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

16.11.1916 

31.12.1916 

50 

65 Nimismiesten ja poliisimestarien raportit maaherran tiedustelusta 

koskien läänin poliittista, sotilastaloudellista ja terveydenhuollon 

tilaa. 

2.1.1917 

15.3.1917 

87 

66 Tilastotiedot Viipurissa ja linnoituksen alueilla olevista tehtaista, 

verstaista, sahoista, työkaluista, palokunnista yms. 

22.9.1913 

5.12.1913 

135 

67 Sortavalan sotilaspiirin päällikön virkakirjeet tietojen selvittämisestä 

koskien sotajoukkojen asumispaikkojen, sairaaloiden, myllyjen, 

hevosten yms. lukumäärää toisessa kutsuntapiirissä. Sitä koskeva 

kirjeenvaihtoa poliisiviranomaisten kanssa. 

3.12.1913 

31.3.1914 

106 

68 Sortavalan sotilaspiirin päällikön virkakirjeet tietojen selvittämisestä 

koskien sotajoukkojen asumispaikkojen, sairaaloiden, myllyjen, 

hevosten yms. lukumäärää toisessa kutsuntapiirissä. Sitä koskeva 

kirjeenvaihto poliisiviranomaisten kanssa. 

1.4.1914 

5.5.1914 

84 

69 Viipurin linnoituksen intendentin tiedustelu tietojen lähettämisestä 

hevosten ja karjan lukumäärästä, niiden omistajista sekä karjan 

myyntipisteistä. Sitä koskeva kirjeenvaihto poliisiviranomaisten 

kanssa. 

19.8.1914 

19.8.1915 

74 

70 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Suomen senaatin 

lautakunnan virkakirjeitä haavoittuneiden ja sairastuneiden 

huoltojärjestämisestä ja sotilassairaaloiden selviämisestä. Sitä 

koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

12.12.1914 

24.2.1915 

49 

71 Sotaministeriön intendentin virkakirje tietojen selviämisestä ja 

lähettämisestä koskien nahkatehtaita, raaka-aineen lukumäärää, 

kypsytettyä ja puoliksi kypsytettyä nahkaa, jotka olivat saatavilla 

15.1.1915. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten 

kanssa. Sidos 1. 

18.1.1915 

4.2.1915 

92 

72 Sotaministeriön intendentin virkakirje tietojen selviämisestä ja 

lähettämisestä koskien nahkatehtaita, raaka-aineen lukumäärää, 

kypsytettyä ja puoliksi kypsytettyä nahkaa, jotka olivat saatavilla 

15.1.1915. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten 

kanssa. Sidos 2. 

5.2.1915 

15.2.1915 

80 

73 Viipurin linnoituksen intendentin tiedustelu tietojen lähettämisestä 

paikallishallinnon edustajista sekä hevosten ja karjan lukumäärästä 

linnoituksen alueella ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

1.2.1915 

27.10.1915 

23 

74 Viipurin linnoituksen intendentin raportti Viipurin kauppayritysten 

luettelosta sekä tietojen niistä saatavista muonavaroista 

lähettämisestä. Sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin poliisilaitoksen 

kanssa.  

3.3.1915 

11.3.1915 

6 

75 Sanomalehden ”Maaviestinviejä” johtajan tiedustelu tietojen 

lähettämisestä sotilassaarialoista muista sairaanhoitolaitoksista. Sitä 

koskeva kirjeenvaihto sotilaslääkärien kanssa. 

8.3.1915 

16.3.1915 

4 
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76 Kronstadtin linnoituksen rakennusmestarin ja pääinsinöörin 

virkakirjeet tietojen lähettämisestä turvebrikettiä valmistuneista 

yrityksistä. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten 

kanssa. 

3.4.1915 

17.6.1915 

20 

77 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston varajohtajan kirjelmä 

tietojen selviämisestä yrityksistä, jotka ovat valmistuneet tuotteita 

armeijan tarpeisiin. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

26.8.1915 

30.9.1915 

56 

78 Nimismiesten ja muiden poliisilaitosten raportit Viipurin maaherralle 

manttelien ompelemiseen sopivan huovan saatavista. Liitteenä 

takavarikoitujen tavaroiden omistajien luettelo. 

27.10.1915 

3.12.1915 

22 

79 Suomen kenraalikuvernöörin ja kanslian määräykset tietojen 

selviämisestä harkkoraudasta tehtyjen kattiloiden 

ostomahdollisuudesta Pietarin tarpeisiin. Suomen 

kenraalikuvernöörin ja kanslian määräykset tietojen selviämisestä 

22.11.1915 

3.3.1916 

26 

80 Vesirakennuslaitoksen tiedustelu tietojen lähettämisestä moottoreista, 

myllyistä, sähkövoimalaitoksista yms. ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisiviranomaisten kanssa. Sidos 1. 

21.1.1916 

13.2.1916 

96 

81 Vesirakennuslaitoksen tiedustelu tietojen lähettämisestä moottoreista, 

myllyistä, sähkövoimalaitoksista yms. ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisiviranomaisten kanssa. Sidos 2. 

14.2.1916 

11.3.1916 

143 

82 Suomen kenraalikuvernöörin ja kanslian määräykset tietojen 

selviämisestä sotilaskuormastoon sopivien vankkurien lukumäärästä. 

Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

26.1.1916 

1.5.1916 

175 

83 Viipurin linnoituksen intendentin kirjelmät tietojen selviämisestä 

hevosten, karvan, sikojen ja lampaiden lukumäärästä linnoituksen 

alueella ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten 

kanssa. 

4.2.1916 

22.3.1916 

39 

84 Sotateknillisen ylihallinnon virkakirje tietojen selviämisestä ja 

lähettämisestä yrityksistä, jotka ovat valmistuneet tuotteita armeijan 

tarpeisiin. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten 

kanssa. 

9.3.1916 

7.4.1916 

58 

85 Itämeren miinapuolustuksen päällikön virkakirje lastiproomujen, 

hinausalusten ja moottorialusten luettelon lähettämisestä. Sen lisäksi 

piti ilmoittaa laivojen vetoisuudesta, pituudesta, kulkusyväyksestä ja 

koneiden voimasta. Sitä koskeva kirjeenvaihto kaupunkien 

poliisiviranomaisten kanssa. 

24.3.1916 

4.4.1916 

12 

86 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräykset tietojen 

lähettämisestä kaksipyöräisistä kärryistä, jotka olivat sopivia 

haavoittuneiden kuljetukseen. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

1.4.1916 

15.4.1916 

86 

87 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräykset alumiinituotteiden 

ja alumiiniharkkojen takavarikkoon panemisesta ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

1.5.1916 

5.6.1916 

118 

88 Suomen senaatin määräykset arvokkaan valtionomaisuuden luettelon 

laatimisesta Venäjälle evakuointi varten sota-aikana. Sitä koskeva 

kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

20.6.1916 

16.11.1916 

24 

89 Viipurin linnoituksen yliadjutantin kirjelmä tietojen lähettämisestä 

sotatarviketehtaista ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

7.7.1916 

11.9.1916 

16 

90 Sotaministerin esitys ministerineuvostolle 21.12.1916 Vuoksen 

koskien energian käyttämismahdollisuuksista sotatarviketehtaiden 

toimintatehokuutta varten.  

 4 

91 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräykset tietojen 15.5.1917 37 
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lähettämisestä kaupoissa ja varastoissa olevista kuorma- ja 

henkilöautojen sekä moottoripyörien lukumäärästä. Sitä koskeva 

kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

5.6.1917 

92 Suomenlahden sotatalouden johtajan kirjelmä kalastusta harjoittavien 

alusten luettelon lähettämisestä. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

9.10.1917 

30.11.1917 

23 

93 Suomen senaatin maanviljelystoimituskunnan tiedotus ja kuvernöörin 

määräys hevosten tuontikiellosta. 

1.8.1914 4 

94 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston varajohtajan tiedote 

ruotsalaisten agenttien tekemistä nahkaan ja jalkineiden ostoksista 

Saksaan vientiä varten. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

16.11.1914 

2.6.1915 

50 

95 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnoituksen komendantin 

määräyksiä tietojen lähettämisestä kuparituotteiden varastoista ja 

kuparin vientikiellosta. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

15.2.1915 

11.3.1915 

18 

96 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin linnoituksen 

komendantin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto tietojen 

paikkansapitävyydestä kupariromun ja lyijyn ostamisesta ulkomaalle 

vientiä varten. 

4.5.1915 

19.2.1916 

16 

97 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto 

koskien osakeyhtiön ”Starckjohann and K
o
” tehtyä kuparin ison 

määrän ostamista.  

31.7.1915 

9.8.1915 

4 

98 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian virkakirje harjaksien ja jouhin 

viennin estämisestä. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

21.12.1915 

9.2.1916 

11 

99 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu tietojen 

paikkansapitävyydestä hevosten ostamisesta Karjalasta ulkomaalle 

vientiä varten ja hevosten kuljettamisesta rautatiellä. 

15.3.1916 

5.4.1916 

3 

100 Suomen kenraalikuvernöörin tiedote gramofonineulojen 

ostamistapauksista Saksaan vientiä varten. Sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

8.4.1916 

31.5.1916 

48 

101 Suomen raha-asiainministeriöstä saaneiden hevosten vientiluvan 

Suomeen henkilöiden luettelo. Kopio. 

27.1.1917 

15.4.1917 

2 

102 Suomen senaatin maanviljelystoimituskunnan määräys Viipurin 

maaherralle Venäjälle karvan salakuljetustapauksien tutkinnasta. 

Liitteenä henkilöiden luettelo, jotka ovat kuljettaneet karvaa aseman 

Kämärän-Ollilan kautta vuoden 1916 elo–lokakuussa. 

15.2.1917 

16.2.1917 

6 

103 Terijoen kesämökkialueen poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien 

hevosten ostamisesta ja viennistä. 

27.2.1917 

3.3.1917 

12 

104 Valtion lennätin- ja puhelinverkkojen vartiointisäännöt Suomessa 

sota-aikana. 

13.6.1913 4 

105 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto 

ampumaharjoituksesta Kouvolan aseman seutuvilla. 

24.7.1913 

30.3.1914 

29 

106 Viipurin satamassa 21.9–1.10.1913 käyneiden ulkomaalaisten alusten 

luettelo. 

24.11.1913 

10.12.1913 

6 

 3. Venäläisten sotilasviranomaisten johtamat 
yleiset työt   

  

107 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirjoja paikallisten väestön 

määrittelystä pakolliseen sotilastyöhön. 

31.7.1914 

4.9.1915 

30 

108 Viipurin linnoituksen komendantin ilmoituksia työläisjoukon 

poissaolosta työstä ja niiden vaatimuksesta palkan korotuksesta. Sitä 

koskeva kirjeenvaihto Koiviston ja Johanneksen nimismiesten 

kanssa. 

6.4.1915 

31.5.1916 

6 
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109 Murmanskin rautatien rakentamisen agentin Volkovin pyyntö Etsivän 

keskuspoliisin Viipurin osaston tekemän työläisjoukon pidätyssyyn 

selviämisestä. Sitä koskeva kirjeenvaihto kaupungin poliisimestarin 

kanssa. 

21.6.1915 

6.12.1915 

62 

110 Lappeenrannan poliisin sanoma työläiset A.G. Roivasen, O.P. 

Värämäen ja T.I. Lungrenin vastuuseen saattamisesta 

ampumatarvikkeiden varaston rakennusmiehiä kutsumisesta lakkoon. 

11.8.1915 8 

111 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirje konstaapelin 

nimityksestä puolustustyön alueisiin.  

26.8.1915 

21.3.1916 

2 

112 Sotilasviranomaisten virkakirjeet ihmisten vastuuseen saattamisesta 

yleisten töiden lakkoilusta ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa.  

9.11.1915 

21.3.1916 

22 

113 Muolaan ja Heinjoen piirin nimismiehen pyyntö santarmien 

tulemisesta yleistyössä olevien työläisten passien tarkastamista 

varten. 

10.11.1915 1 

114 Sotilasviranomaisten virkakirjeet henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta, jotka lähtivät yleistyöstä pois omavaltaisesti ja sitä 

koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

1.12.1915 

15.1.1917 

113 

115 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirje työläisten palkkauksen 

ja rakennusaineiden poiskuljetuksen järjestämisestä linnoituksen 

alueella. 

5.2.1916 

26.6.1916 

21 

116 Viipurin nimismiehen kirjeenvaihto työläisten valituksista yleisten 

töiden sakoista. 

15.2.1916 

6.4.1916 

7 

117 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet työläisten rekrytoinnista 

yleisiin töihin a sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

21.2.1916 

6.6.1917 

24 

118 Läänin asukkaiden pyynnöt yleisestä työstä vapautumisesta Viipurin 

linnoituksen alueella. 

2.4.1916 

6.7.1916 

37 

119 Talonpoika H. Havian valitus maksun laiminlyönnistä toimituista 

polttopuista Uusikirkossa oleville sotajoukolle ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, poliisi- ja 

sotilasviranomaisten kanssa. 

14.4.1916 

19.1.1918 

19 

120 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirje työläisten 

rekrytoinnista yleisiin töihin ja rattaiden saamisesta kaukana olevista 

seurakunnista. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten 

kanssa. 

22.4.1916 

2.12.1916 

114 

121 Läänin asukkaiden pyynnöt yleisestä työstä vapautumisesta. 28.4.1916 

24.1.1917 

29 

122 Sotilasviranomaisten kirjelmät paikallisen väestön 

pakkorekrytoinnista yleisiin töihin. 

8.5.1916 

29.3.1917 

81 

123 Sotilasviranomaisten virkakirjeet henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta yleisten töiden kieltämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

10.5.1916 

14.5.1917 

68 

124 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihto ihmisten vastuuseen saattamisesta 

yleisten töiden kieltämisestä. 

11.5.1916 

17.2.1917 

92 

125 Läänin asukkaiden pyynnöt yleisestä työstä vapautumisesta 

tykkiaseman rakennusmaalla Naulasaaressa. 

5.6.1916 

26.6.1916 

37 

126 Läänin asukkaiden pyynnöt yleisestä työstä vapautumisesta 

tykkiaseman rakennusmaalla Tienhaarassa ja Ykspäässä. 

5.6.1916 

6.6.1916 

30 

127 Läänin asukkaiden pyynnöt yleisestä työstä vapautumisesta 

tykkiaseman rakennusmaalla Rapatilassa ja Runolinnassa. 

5.6.1916 

16.6.1916 

19 

128 Läänin asukkaiden pyynnöt yleisestä työstä vapautumisesta 

tykkiaseman rakennusmaalla Rokansaaressa 

5.6.1916 

16.6.1916 

23 

129 Suomen kenraalikuvernöörin määräys Luumäen nimismiehen virasta 1.8.1916 1 
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irtisanomisesta koska hän on estänyt yleisen työn suorittamisen. 

130 Läänin asukkaiden pyynnöt heidän ajohevosten pakkomobilisoinnin 

vapautumisesta  

7.9.1916 

9.2.1917 

28 

131 Läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia työläisten lukumäärästä, 

jotka toivoivat mennä yleisiin töihin vapaehtoisesti. 

5.10.1916 

13.10.1916 

21 

132 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian sähköt henkilöiden 

lukumäärän selviämisestä, jotka ovat yleisissä töissä vapaehtoisesti ja 

pakollisesti. Sitä koskevia sotilasviranomaisten ilmoituksia.  

22.11.1916 

15.1.1917 

4 

133 Viipurin linnoituksen rakennusmestarin ja pääinsinöörin virkakirje 

työläisten majoituksen mahdollisuuksista Viipurin maalaiskunnan 

kylissä ja sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin kihlakunnan 

nimismiehen kanssa. 

22.11.1916 

15.1.1917 

3 

134 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian sähköt henkilöiden ja hevosten 

lukumäärän selviämisestä, jotka ovat pakollisissa yleisissä töissä ja 

sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

29.11.1916 

4.4.1917 

59 

135 Pakolliseen linnoitustyöhön määrättyjen läänin asukkaiden luettelot. 2.12.1916 

4.5.1917 

55 

136 Pakollisesta linnoitustyöstä karanneiden kuulustelupöytäkirjat. 12.12.1916 

30.5.1917 

88 

137 Yleisen työn johtajien kirjelmät paikallisen poliisin vartioinnista 

sotilaskohteissa ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

16.12.1916 

10.11.1917 

66 

138 Sotilasviranomaisten virkakirjeet pakollisesta yleisestä työstä 

karanneiden vastuuseen saattamisesta ja koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

18.1.1917 

10.9.1917 

161 

139 Lääninsairaalan ylilääkärin kirjelmä ruumiinvammojen tapauksista 

yleisissä töissä ja sitä koskevia työnjohtajien selityksiä. 

26.1.1917 

29.3.1917 

5 

140 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien palkkojen 

maksamisen viivästymistä pakollisessa linnoitustyössä. 

12.2.1917 

28.3.1917 

9 

141 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien erikoisien 

lautakuntien vaalia pakolliseen työhön tarkoitetun työvoiman ja 

vetoeläimien määrittämistä varten. 

15.2.1917 

14.3.1917 

7 

142 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä linnoitustyön 

kannattavasta hinnoista. 

7.5.1917 

14.6.1917 

8 

143 Vuonna 1917 Heinjoella olevien linnakkeiden entisien vartijoiden 

luettelo. 

17.10.1917 1 

 4. Maa-alueiden pakkolunastus sotilashallinnolle   

144 Toimikunnan pöytäkirjat koskien linnoitustyön vv.1914 -1916 

suorittaessa maanomistajien tappioiden määrittämistä.  

 10 

145 Asiakirja Uudenkirkon maa-alueiden pakkolunastuksesta Nikolajevin 

linnoitusalueen laajentamista varten. 

14.3.1914 

9.11.1915 

26 

146 Asiakirja Muurilan kannaksen, Kipinolan järven ja Koivistonsalmen 

vesialueen pakkolunastuksesta sotilashallinnolle. 

21.7.1914 

2.1917 

205 

147 Asiakirja hyvityksien maksamisesta maanomistajille Suursaaressa, 

Kotkassa ja Kymin kunnassa olevien maa-alueiden 

pakkolunastuksesta sotilashallinnolle. 

29.7.1914 

16.5.1916 

43 

148 Maanomistajien pyynnöt liitteineen hyvitysten maksamisesta aseman 

Utin seudulla olevien maa-alueiden pakkolunastuksesta 

sotilashallinnolle. Sidos 1. 

24.10.1914 

1.6.1915 

108 

149 Maanomistajien pyynnöt liitteineen hyvitysten maksamisesta Utin 

aseman seudulla olevien maa-alueiden pakkolunastuksesta 

sotilashallinnolle. Sidos 2. 

16.11.1914 

7.6.1917 

105 

150 Asiakirja entisen Millerin sivuradan lunastuksesta Siestarjoen 

asetehtaalle Valkosaaren sivuradan rakentamista varten Redugolin 

18.6.1915 

17.7.1915 

16 
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aseman kautta. 

151 Asiakirja ”Peski” esikaupungin sivurakennusten purkamisesta, jotka 

olivat valtion maissa. 

1.12.1915 

9.5.1916 

46 

 5. Kuljetusvälineiden pakkoluovutus   

152 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä ja sähköjä, 

poliisiviranomaisten sanomia Viipurin maaherralle Itävallan ja 

Saksan kansalaisten omistamien kuljetusvälineiden lukumäärästä ja 

niiden luovutuksesta. Liitteinä hevosten omistajien luettelot.  

7.8.1914 

17.10.1914 

83 

153 Viipurin linnoituksen komendantin, Viipurin ja Uudenmaan 

maaherrojen ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto saksalaiset 

Shtifelin ja Arnkeen ja kauppias Nikolajevin omistamien autojen ja 

moottoriveneiden luovutuksesta sotahallinnolle. 

9.8.1914 

23.9.1914 

19 

154 Nimismiesten sanomia Viipurin maaherralle Saksan ja Itävallan 

kansalaisten omistamista autoista. 

14.8.1914 

25.8.1914 

18 

155 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnoituksen komendantin 

määräyksiä maaherralle turkkilaisten omistamien kuljetusvälineiden 

pidätyksestä ja sitä koskevia nimismiesten ilmoituksia. 

5.11.1914 

23.12.1914 

49 

156 Suomenlinnan satamahallinnon kirjeenvaihto Viipurin maaherran ja 

poliisiviranomaisten kanssa hyvityksen maksamisesta viiden 

saksalaisen laivan luovutuksesta. 

12.2.1915 

16.9.1915 

17 

157 Asiakirja Suurhannustiensaaren, Pulon niemen rannikkolan ja 

Ruskaluodon maa-alueiden vuokraamisen uudistuksesta. 

28.2.1915 

21.9.1915 

12 

158 Suomen kenraalikuvernöörin ja Venäjän ministerineuvoston sähköt 

turkkilaisten omistamien maan ja meren kuljetusvälineiden 

pakkoluovutuksesta hyvitystä maksamatta. 

2.3.1915 

9.3.1915 

2 

159 Osakeyhtiön ”Grenroos I. L.” pyyntö ja Viipurin maaherran anomus 
Suomenlinnan sataman luovutustoimikunnan puheenjohtajalle 

aluksen ”Karl Boström” lähettämisestä Viipurin satamaan. Alus on 

ostettu Viipurin muonitusta varten. 

2.5.1916 

13.5.1916 

5 

160 Viipurin linnoituksen esikunnan päällikön, Viipurin ja Kotkan 

poliisiviranomaisten ja linnoituksen komendantin kirjeenvaihto 

proomujen ja moottoriveneiden pakkoluovutuksesta. 

8.6.1916 

28.11.1916 

17 

161 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto henkilöiden anomuksista 

koskien hyvityksen maksamista hevosten ja karjan 

pakkoluovutuksesta. 

14.8.1916 

29.8.1917 

66 

162 Asiakirja osakeyhtiön ”Lounatioki” omistamien veturin ja 

ratakiskojen pakkoluovutuksesta. 

17.11.1911 

3.3.1917 

11 

 6. Taistelu vakoilua vastaan   

163 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje tietojen lähettämisestä, 

lentokoneiden omistavista henkilöistä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

2.5.1913 

12.6.1913 

67 

164 Viipurin poliisin kirjeenvaihto Ulkoasiainministeriön tiedustelusta 

koskien takavarikoitujen esineidein palautusta amerikkalainen V. 

Aizenmanille, jota epäiltiin vakoilusta. 

5.6.1913 

20.6.1913 

9 

165 Kenraalikuvernöörin kiertokirje lentojen kieltämisestä Viipurin 

läänissä. 

21.6.1913 2 

166 Viipurin poliisimestarin kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

esikunnan päällikön ilmoituksesta koskien poliisi Kilströmin 

kuvausta, koska poliisi on keskustellut vakoilusta syytetyn 

amerikkalainen V. Aizenmanin kanssa jota syytettiin.   

25.6.1913 

3.7.1913 

5 

167 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, santarmihallituksen 

varajohtajan ja poliisin agenttien kirjeenvaihto vakoilusta syytettyjen 

henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

21.4.1914 

22.2.1915 

80 

168 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräyksiä kreivitär 20.5.1914 9 
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Ledohovskajan valvonnan järjestämisestä ja hänen karkotuksesta 

Venäjältä. 

17.8.1914 

169 Suomen kenraalikuvernöörin määräys, Viipurin maaherran 

kiertokirjeitä ja linnoituksen esikunnan virkakirjeitä taistelusta 

vakoilua vastaan. 

8.6.1914 

20.2.1915 

54 

170 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan määräys tulleiden 

ulkomaalaisten valvonnan tehokkuudesta. 

11.6.1914 1 

171 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräyksiä, Viipurin 

linnoituksen komendantin ja läänin poliisilaitoksen virkakirjeitä 

ulkomaalaisten lentokoneiden valvonnasta Suomen alueella. 

1.7.1914 

12.2.1915 

39 

172 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin linnoituksen 

komendantin kirjeenvaihto Saksan konsuli G. Airerin karkotuksesta 

Viipurin läänistä. 

20.7.1914 

29.8.1914 

9 

173 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirje poliisivalvonnan 

tehokkuudesta Uuraansaarella ja sitä koskeva Viipurin poliisimestarin 

raportti. 

26.7.1914 

17.8.1914 

4 

174 22. armeijakunnan esikuntapäällikön kiertokirje 27.7.1914 vihollisten 

ilmalaivojen ilmestymisen mahdollisuudesta läänissä. Liitteenä 

pääesikunnan kiertokirje. 

 3 

175 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin linnoituksen komendantin ja 

Viipurin poliisin kirjeenvaihto vakoilusta epäilty Rokkalan 

lasitehtaan toimitusjohtaja Arnikeesta ja tehtaan todellisista 

omistajista.  

5.8.1914 

28.9.1916 

101 

176 Kronstadtin linnoituksen esikunnan tiedustelu tietojen antamisesta 

kyyhkysten omistavista henkilöistä ja omistamisen tavoitteista. Sitä 

koskeva kirjeenvaihto läänin poliisilaitosten kanssa. 

7.10.1914 

19.10.1914 

4 

177 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin kiertokirjeestä koskien läänissä asuvien 

ulkomaalaisten santarmivalvonnan järjestämistä. Liitteenä luettelo. 

24.10.1914 

12.11.1914 

53 

178 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihto määräyksen rikkoneiden henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta. Määräys koskee kirjeiden toimituksen kieltoa rajan yli.  

3.11.1914 

27.8.1915 

47 

179 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston johtajan ilmoitus ja 

läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto Kalishskajan läänin passien 

antamisesta saksalaisille vakoilijoille. 

7.11.1914 

3.2.1915 

15 

180 Viipurin linnoituksen komendantin ja Kronstadtin linnoituksen 

esikuntapäällikön virkakirjeitä vihollisten heittokoneiden 

löytämisestä ja kaappauksesta. 

5.12.1914 

18.12.1914 

7 

181 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä vakolista syytetty G. 

Favorinin etsinnästä ja pidätyksestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisilaitosten kanssa. 

9.12.1914 

3.3.1915 

15 

182 Suomen kenraalikuvernöörin sähkö ja Petrogradin sotapiirin 

päällikön määräys valtiopetoksesta syytettyjen venäläisten 

selviämisestä. 

29.12.1914 2 

183 Santarmihallituksen ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Tornion kautta 

tulleiden ulkomaalaisten salavalvonnan järjestämisestä. Liitteenä 

ulkomaalaisten kyselylomakkeet. Aakkosellinen luettelo on sivulla 

82.  

11.2.1915 

28.4.1916 

81 

184 Vuonna 1915 Tornion kautta tulleiden ulkomaalaisten 

kyselylomakkeet. Bell – Elfström. 

 14 

185 Santarmivalvontapäällikön ja Tornion kaupungin sotasensorin 

kirjeenvaihto määräyksen rikkoneiden henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta. Määräys koskee kirjeiden ja arvojen toimituksen 

kieltoa rajan yli. 

22.2.1915 

14.11.1915 

29 
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186 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä ja Petrogradin sotapiirin 

päällikön määräyksiä taistelusta vakoilua vastaan. 

23.2.1915 

27.12.1915 

51 

187 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto Suomeen tulleiden 

ulkomaalaisten salavalvonnan järjestämisestä. 

9.3.1915 

2.9.1915 

62 

188 Suomen kenraalikuvernöörin sähkö, Viipurin linnoituksen 

komendantin virkakirje, maaherran kiertokirje ja poliisiviranomaisten 

sanomat linnoituksen alueella asuvien ulkomaalaisten valvonnan 

järjestämisestä. 

16.3.1915 

20.3.1915 

57 

189 Viipurin linnoituksen komendantin, Viipurin nimismiehen ja poliisin 

kirjeenvaihto patterien yhdistävän puhelinjohdon varastamisesta. 

10.5.1915 

22.6.1915 

8 

190 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä vakoilusta epäiltyjen firman 

”Zinger” edustajien pidätyksestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisilaitosten kanssa. 

22.7.1915 

30.9.1915 

40 

191 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje väestön omistamien 

postikyyhkysten lähettämisen kiellosta ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisilaitosten kanssa. 

17.8.1915 

2.10.1915 
55 

192 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä vihollisten lentokoneiden 

valvonnan järjestämisestä. 

12.10.1915 

22.3.1916 
9 

193 Suomen kenraalikuvernöörin ja maaherran kiertokirjeitä Itävallan ja 

Saksan kansalaisten tietojen antamiskiellosta ulkomaalaisille 

konsulaatille.  

8.12.1915 

11.1.1916 
6 

194 Suomen santarmihallituksen päällikön määräyksiä ja läänin 

poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen henkilöiden 

etsinnästä ja pidätyksestä. 

12.2.1915 

31.8.1915 

210 

195 Suomen santarmihallituksen päällikön määräyksiä ja läänin 

poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen henkilöiden 

etsinnästä ja pidätyksestä. 

8.6.1915 

8.12.1915 

158 

196 Suomen santarmihallituksen päällikön määräyksiä ja läänin 

poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen henkilöiden 

etsinnästä ja pidätyksestä. 

10.11.1915 

27.12.1915 

192 

197 Suomen santarmihallituksen päällikön määräyksiä ja läänin 

poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen henkilöiden 

etsinnästä ja pidätyksestä. 

1.12.1915 

27.1.1916 

201 

198 Suomen kenraalikuvernöörin ja maaherran kiertokirjeitä taistelusta 

vakoilua ja tuhotyötä vastaan 

3.1.1916 

30.12.1916 

124 

199 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto lääniin tulleiden ulkomaalaisten 

valvonnan järjestämisestä. 

25.1.1916 

23.3.1916 

16 

200 Pääesikunnan, santarmihallituksen varajohtajan, Viipurin 

linnoituksen esikunnan määräyksiä ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihtoa postin sensuurista ja pidettyjen kirjeiden kirjoittajien 

ja vastaanottajien selviämisestä. 

3.1.1916 

23.8.1916 

77 

201 Pääesikunnan, santarmihallituksen varajohtajan, Viipurin 

linnoituksen esikunnan määräyksiä ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihtoa postin sensuurista ja pidettyjen kirjeiden kirjoittajien 

ja vastaanottajien selviämisestä. 

22.8.1916 

13.2.1917 

100 

202 Viipurin linnoituksen komendantin kirjelmä henkilöiden etsinnästä, 

jotka ovat lennättäneet ilmapalloja lyhtyineen Juustilan ja Rapatilan 

seudulla 14.1.1916. 

1.2.1916 1 

203 Suomen kenraalikuvernöörin, santarmihallituspäällikön määräyksiä 

ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

3.1.1916 

24.7.1916 

135 

204 Suomen kenraalikuvernöörin, santarmihallituspäällikön määräyksiä 

ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

1.2.1916 

22.9.1916 

144 
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205 Suomen kenraalikuvernöörin, santarmihallituspäällikön määräyksiä 

ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

4.4.1916 

25.9.1916 

113 

206 Suomen kenraalikuvernöörin, santarmihallituspäällikön määräyksiä 

ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

14.6.1916 

28.11.1916 

107 

207 Suomen kenraalikuvernöörin, santarmihallituspäällikön määräyksiä 

ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

1.9.1916 

24.12.1916 

99 

208 Suomen kenraalikuvernöörin, santarmihallituspäällikön määräyksiä 

ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

4.11.1916 

12.1.1917 

114 

209 Suomen kenraalikuvernöörin, santarmihallituksen varajohtajan ja 

Viipurin linnoituksen vastavakoiluosaston johtajan määräyksiä 

vakoilusta epäiltyjen henkilöiden etsinnästä ja pidätyksestä. 

8.1.1917 

20.8.1917 

39 

210 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin linnoituksen komendantin ja 

Viipurin linnoituksen vastavakoiluosaston johtajan määräyksiä 

siltojen vartioinnista, alusten tarkastuksesta, laivaliikenteen 

järjestämisestä ja muista toimenpiteistä vakoilua ja tuhotyötä vastaan. 

14.2.1917 

4.10.1917 

51 

211 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston johtajan määräyksiä 

vakoilusta epäiltyjen henkilöiden meno- ja tulokiellosta 

keisarikuntaan. Liitteinä luettelot. 

9.3.1917 

13.3.1917 

6 

212 Uudenmaan maaherran virkakirjeitä venäläiset K.I. Sheilizin ja R. 

Metterin karkotuksesta keisarikunnan sisään Itämeren laivaston 

ylipäällikön käskyn mukaisesti. 

11.6.1917 

16.7.1917 

3 

 7. Agitaatio Venäjää vastaan Saksan hyväksi   

213 Kirvun nimismiehen kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen esikunnan 

tiedusteluista koskien nuorisokokouksen tutkintaa. 

15.8.1914 

3.9.1914 

22 

214 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa Suomen kenraalikuvernöörin 

kiertokirjeestä koskien kansalliskiihkoisen seuran ”Rauha” jäsenien 

valvontaa. 

11.11.1914 

9.12.1914 

7 

215 Läänin sotilas- ja poliisilaitosten kirjeenvaihtoa henkilöiden 

vastuuseen saattamisesta hallitusvastaisista ja militarisminvastaisista 

puheista ja myötämielisyydestä Saksalle. 

8.2.1915 

14.3.1916 

64 

216 Asiakirja kauppias V. Rytkelin ja kampaaja K. Kursin vastuuseen 

saattamisesta saksalaismielisistä puheista. 

1.4.1915 

12.10.1915 

75 

217 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin linnoituksen komendantin ja 

Viipurin poliisin kirjeenvaihto oluenpanija I. Forsterin vastuuseen 

saattamisesta saksalaismielisistä puheista ja vakoilun epäilystä. 

9.10.1915 

6.10.1917 

61 

218 Viipurin linnoituksen komendantin ilmoitus kiellon rikottaneiden 

henkilöiden vastuuseen saattamisesta. Kielto koskee taulun ja 

puhumista saksan kielellä. 

10.6.1916 

9.9.1916 

19 

219 Asiakirja hovioikeuden auskultantti M. Ahokaan syytteestä 

agitaatiosta hevosten luovutusta sotilashallinnolle vastaan. 

30.12.1916 

6.3.1917 

17 

 8. Aineistoa henkilöistä, joiden epäillään 
matkustaneen Venäjän kanssa sodassa oleviin 
maihin, sekä taistelusta sitä vastaan, että 
suomalaisia värvätään salaa Saksaan ja Ruotsiin 

  

220 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston johtajan virkakirje 

nuorison värväyksestä Saksaan ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

15.1.1916 

22.12.1916 

12 

221 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedustelusta erotettujen luotsien oleskelupaikoista. 

25.4.1916 

23.6.1916 

45 
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222 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Alftan – Varvas. 

11.11.1914 

8.1.1917 

52 

223 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan.  

Vejäläinen – Klimov. 

28.4.1916 

8.2.1917 

64 

224 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Gaidenyak – Graben. 

23.7.1916 

28.11.1916 

46 

225 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Deinik – Kovka. 

15.7.1916 

1.3.1917 

45 

226 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Klink – Kuntu. 

28.2.1916 

22.1.1917 

56 

227 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Kokkonen – Kul. 

4.3.1916 

18.10.1916 

26 

228 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Kuparinen ja muut. 

15.4.1916 

29.8.1916 

35 

229 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Kurri – Louhivuori. 

15.4.1916 

11.9.1916 

23 

230 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Lautskevich - Ribi 

28.6.1916 

5.1.1917 

50 

231 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Lyytkäinen 

27.3.1916 

31.5.1916 

64 

232 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Lähiniemi – Palmu. 

13.3.1916 

29.11.1916 

34 

233 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Palovaara G. J. 

30.5.1916 

7.8.1916 

69 

234 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Patjas – Rytkelä. 

10.1.1916 

6.12.1916 

53 

235 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Saarilahti – Särkinen. 

9.3.1916 

11.1.1917 

74 

236 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Sarka – Jarkovich. 

28.4.1916 

4.1.1917 

45 

237 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Tavast – Hautonen. 

14.4.1916 

12.1.1917 

33 

238 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa taistelusta sitä vastaan, että 

suomalaisia värvätään Saksaan Suomen tarkka-ampujapataljoonaan. 

Heikkonen – Jaantunen. 

15.4.1916 

24.11.1916 

36 

239 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pietarin lääninvankilan kirjeenvaihto 

Sortavalan opettajaseminaarin rehtori K. Relanderin karkotuksesta 

Kostroman lääniin. 

4.12.1916 

23.5.1917 

14 
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240 Suomen kenraalikuvernöörin määräys Sortavalan opettajaseminaarin 

toiminnan salavalvonnan järjestämisestä. 

19.2.1917 1 

 9. Aineistoa ehdottomien asetusten rikkomisesta, 
ja henkilöistä, joiden ei ole lupa asua läänissä 
sotatilan aikana ja jotka ovat tulleet ulkomailta 
ilman passia ja lupakirjaa 

  

241 Sotatilan aikana ehdottomien asetusten rikkomisesta johtuen Viipurin 

maaherran määrittämien rangaistuslistat. 

17.8.1914 

24.7.1915 

23 

242 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä jokaviikkoisien tietojen 

antamisesta rangaistuksista ehdottomien asetusten rikkomisesta sekä 
elintarvikespekulantteja vastaan syytteeseenpanoista. 

12.6.1915 

24.10.1916 

63 

243 Sotatilan aikana ehdottomien asetusten rikkomisesta johtuen Viipurin 

maaherran määrittämien rangaistuslistat. 

1915 60 

244 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje vastuuseen saattamisesta 

ehdottomien asetusten rikkomisesta sotatilan aikana. 

16.10.1916 1 

245 Asiakirja J. Pullin ja V. Paason vastuuseen saattamisesta 

elintarvikkeiden myynnistä ylihinnalla. 

14.7.1916 

1.11.1916 

14 

246 Viipurin nimismiehen kirjeenvaihto N.I. Nurmen saattamisesta 

vastuuseen valheellisten kuulupuheiden levittelystä. 

29.12.1916 

18.1.1917 

7 

247 Sotatilan aikana ehdottomien asetusten rikkomisesta johtuen Viipurin 

maaherran määrittämien rangaistuslistat. 

1916 128 

248 Sotatilan aikana ehdottomien asetusten rikkomisesta johtuen Viipurin 

maaherran määrittämien rangaistuslistat. 

1.1.1917 

1.3.1917 

15 

249 6. armeijan ylipäällikön käsky, Pietarin sotilaspiirin, Kronstadtin ja 

Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä Viipurin 

maaherralle Saksan ja Itävallan kansalaisten karkotuksesta 

Petrogradin sotilaspiirin sotatoimialueelta. 

7.1.1915 

26.1.1915 

17 

250 Petrogradin maaherran tiedote ihmisistä, joille on kielletty asua 

Petrogradin läänissä. Aleksejev – Jukum. 

18.1.1915 

20.5.1916 

57 

251 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin maaherran ja 

linnoituksen komendantin määräyksiä asumiskiellosta linnoituksessa 

leikareille, posetiivinsoittajille ja kaupustelijoille. Sitä koskeva 

kirjeenvaihto läänin poliisilaitosten kanssa. 

2.12.1915 

2.2.1916 

52 

252 Viipurin linnoituksen komendantin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihtoa luotsit Pusin ja Viranderin karkotuksesta sotatilassa 

olevasta piiristä. 

31.7.1912 

21.8.1912 

20 

253 Viipurin maaherran kiertokirje nimismiehille 5.11.1914 Itävallan, 

Unkarin ja Saksan kansalaisten karkotuksesta maan ulkopuolelle. 

 1 

254 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Aksentjev – Iljin. 

16.10.1914 

30.1.1915 

40 

255 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Kartovich – Nyman. 

11.8.1914 

18.2.1915 

44 

256 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Paakkinen – Toivola. 

15.1.1914 

15.4.1915 

33 

257 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

31.8.1914 

29.12.1914 

29 
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rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Halikov – Jakovlev. 

258 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Abramov – Bychkov. 

16.1.1915 

28.11.1915 

53 

259 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Vasiljev – Gulyaeva. 

27.2.1915 

6.12.1915 

64 

260 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Dmitriev – Efimova. 

4.3.1915 

20.10.1915 

29 

261 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Zaitsev – Isakov. 

18.2.1915 

15.11.1915 

20 

262 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Kajeva – Käbä. 

23.2.1915 

3.1.1916 

34 

263 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Lampinen – Moskvin. 

27.2.1915 

21.12.1915 

25 

264 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Nemchikov – Ochkina. 

12.1.1915 

30.11.1915 

30 

265 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Pavlov – Rykunov. 

26.2.1915 

4.12.1915 

34 

266 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Savin – Stsauer. 

26.1.1915 

15.12.1915 

42 

267 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Takushevich – 

Jakovleva. 

8.2.1915 

15.12.1915 

56 

268 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Aleksandrov – Auer. 

5.2.1916 

9.12.1916 

50 

269 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Arkin – Filippova. 

28.12.1916 

1.9.1917 

50 

270 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Bazarov – Vuotila. 

19.1.1916 

31.10.1916 

30 
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271 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Gan – Jokinen. 

19.1.1916 

18.11.1916 

40 

272 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Kazakov – Käkenen. 

4.1.1916 

17.4.1917 

51 

273 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Laamanen – Lyly. 

8.2.1916 

7.11.1916 

27 

274 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Malejeva – Määttä. 

25.1.1916 

31.10.1916 

51 

275 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Nikiforov – Pärssinen. 

6.3.1916 

21.2.1917 

42 

276 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Ramm – Shmidt – 

Ryabov. 

1.3.1916 

15.12.1916 

38 

277 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Sanokannel – Särkinen. 

15.2.1916 

1.12.1916 

31 

278 Kronstadtin ja Viipurin linnoituksien komendanttien määräyksiä 

poliittisesti epäluotettavien henkilöiden karkotuksesta 

linnoitusalueelta ja sotatilassa olevien alueiden sääntöjä 

rikkoutuneiden henkilöiden rangaistuksesta. Tarachkov – Jänis. 

4.3.1916 

14.12.1916 

40 

279 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä, Suomen 

santarmihallituksen varajohtajan ilmoituksia ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihtoa asioiden tutkinnasta koskien ulkomailta ilman passia 

tulleita henkilöitä. 

8.4.1916 

28.11.1916 

115 

280 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä, Suomen 

santarmihallituksen varajohtajan ilmoituksia ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihtoa asioiden tutkinnasta koskien ulkomailta ilman passia 

tulleita henkilöitä. 

16.11.1916 

21.3.1917 

142 

 10. Aineistoa sotavangeista   

281 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa 

läänissä asuvien turkkilaisten, itävaltaisten ja saksalaisten 

pidätyksestä ja karkotuksesta. 

1.8.1914 

7.9.1914 

85 

282 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihtoa 

läänissä asuvien turkkilaisten, itävaltaisten ja saksalaisten 

pidätyksestä ja karkotuksesta. 

4.9.1914 

2.8.1915 

104 

283 Viipurin läänissä pidätettyjen saksalaisten ja itävaltaisten nimikortit. 

Auriol – Hupfer. 

9.9.1914 27 

284 Ylikomentajan käsky vakinaisesta palveluksesta eronneiden 

saksalaisten upseerien pidätyksestä. Kenraalikuvernöörin 

kiertokirjeitä sotavankien olosuhteiden järjestyksestä läänissä. 

14.9.1914 

13.11.1914 

4 

285 Suomen kenraalikuvernöörin määräys Suomeen tulleiden 19.11.1914 5 
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ruotsalaisten ankarasta valvonnasta ja asevelvollisten saksalaisten ja 

itävaltaisten lähettämisestä Pietariin. Sitä koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisilaitosten kanssa. 

10.2.1914 

286 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin linnoituksen santarmiosaston 

johtajan ja läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa ulkomaalaisten 

pidätyksestä ja karkotuksesta. 

8.1.1915 

19.11.1915 

40 

287 Läänissä pidättyjen ja Viipurin lääninvankilaan lähetettyjen 

saksalaiset G.G. Polentsin, T.V. Beijerin ja A.G. Eihornin asiapaperit. 

29.1.1915 

10.2.1915 

14 

288 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä sotavankikarkurien 

etsinnästä ja poliisilaitosten raportit etsinnän tuloista. 

17.11.1915 

22.1.1916 

41 

289 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran kiertokirjeitä 

saksalaisten ja itävaltaisten valvonnasta. 

18.1.1916 

9.11.1916 

15 

290 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran määräyksiä 

sotavankikarkurien etsinnästä ja poliisilaitosten raportit etsinnän 

tuloista. Altenberg – Visda. 

24.2.1916 

11.12.1916 

46 

291 Suomen santarmihallituksen ilmoitus sotavankikarkurien etsinnästä ja 

sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten kanssa. 

3.5.1916 

20.12.1916 

132 

292 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran määräyksiä 

sotavankikarkurien etsinnästä ja poliisilaitosten raportit etsinnän 

tuloista. 

20.7.1916 

25.11.1916 

22 

293 Sotilasviranomaisten pidättämien ja Viipurin lääninvankilassa 

olevien luettelot. 

25.9.1916 

28.11.1916 

14 

294 Poliisi- ja sotilasviranomaisten virkakirjeitä saksalaisten ja 

itävaltaisten lähetyksestä Moskovaan. 

2.11.1916 

30.12.1916 

9 

295 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran määräyksiä 

sotavankikarkurien etsinnästä ja poliisilaitosten raportit etsinnän 

tuloista. 

4.1.1917 

24.9.1917 

20 

296 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran kiertokirjeitä 

saksalaisista ja itävaltaisista sotavangeista. 

28.3.1917 

15.8.1917 

8 

297 Suomen santarmihallituksen päällikön, Suomenlinnan sataman 

armeijan ja laivaston ja edustajaneuvoston toimeenpanevan komitean 

virkakirjeitä sotavankikarkurien etsinnästä.                     Ali – Ogly – 

Neiboso. 

15.3.1917 

18.10.1917 

22 

298 Suomen santarmihallituksen päällikön, ulkoasiainministeriön ja 

muiden laitosten virkakirjeitä sotavankikarkurien etsinnästä.         Pap 

– Hotenko. 

27.2.1917 

17.9.1917 

29 

299 Suomen santarmihallituksen päällikön, ulkoasiainministeriön ja 

muiden laitosten virkakirjeitä sotavankikarkurien etsinnästä.    

Chichet – Ogly – Janosh. 

16.3.1917 

11.12.1917 

27 

300 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys sotavankikarkurien 

etsinnästä. Liitteinä luettelot. Liite 22.7 – 16.8.1917.    

4.10.1917 43 

 11. Venäjän kanssa sodassa olevien maiden 
kansalaisten omaisuudesta 

  

301 Viipurin läänistä kiinteistöä ostettujen ulkomaalaisten luettelot vv. 

1907–1913. 

11.8.1913 

30.12.1913 

35 

302 Osakeyhtiön ”Fors” kokouspöytäkirjat.  Liitteinä selosteet ja muut 

yhtiön toiminnan asiakirjat vv. 1914–1917. 

27.5.1914 

8.3.1917 

82 

303 Suomen kenraalikuvernöörin määräys Tavastgustin 

sähköosakeyhtiön, saksalaisten kaasu- ja sähköosakeyhtiöiden ja 

Berlinin yleisen sähköyhtiön kiinteistöjen pakkoverotuksesta ja 

niiden irtaimistojen pidätyksestä. Sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin 

maaherran kanssa. 

18.7.1914 

4.12.1916 

62 

304 Viipurin linnoituksen komendantin tiedustelua maanherralle Viipurin 

seuduilla olevista saksalaisten, itävaltaisten ja turkkilaisten 

12.8.1914 

26.9.1914 

3 
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kiinteistöstä ja Suuri- ja Pienimerijoen seuduilla olevien kartanoiden 

kuulumisesta. 

305 Nimismiesten kirjelmät Viipurin maaherralle piireissä olevista 

saksalaisten ja itävalta-unkarilaisten käyttöomaisuudesta. 

22.8.1914 

5.9.1914 

50 

306 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston johtajan virkakirje 

Viipurin poliisimestarille 16.9.1914 Viipurin keskusosuuskunnan 

kiinteistön koskemattomuuden turvaamisesta. 

 1 

307 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä ja ohjeita 3.10.1914 

Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunnan kiinteistön 

pakkotalletuksesta ja irtaimiston pidätyksestä. 

6.10.1914 2 

308 Raja-alueilla kiinteistöjen omistamien itävaltaisten, saksalaisten, 

unkarilaisten ja turkkilaisten luettelot. 

14.4.1915 

10.11.1915 

63 

309 Suomen kenraalikuvernöörin lupa Saksan kansalainen Värneilmille 

Tukholman Puhelinosakeyhtiön osakkeiden lähettämisoikeudesta 

Tukholmaan ja sitä koskevaa kirjeenvaihtoa. 

19.7.1915 

5.7.1915 

5 

310 Osakeyhtiöiden ja muiden firmojen luettelot, jotka ovat suorittaneet 

maksuja hallitusvalvonnalle. 

8.1915 

4.1917 

7 

311 Venäjän kanssa sodassa olevien maiden kansalaisten kiinteistöjen 

luettelot. 

27.9.1915 9 

312 Itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa- ja teollisuusyritysten luettelot Viipurin läänissä v.1915. 

 112 

313 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

1.1.1915 

23.6.1915 

96 

314 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

8.1.1915 

24.3.1915 

80 

315 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, määräyksiä ja ohjeita 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten karkotuksesta 

läänistä, kauppa- ja teollisuusyritysten selviämisestä, 

hallitustarkastajien nimityksestä Venäjän kanssa sodassa olevien 

maiden kansalaisten omistamiin yrityksiin sekä muista kysymyksistä. 

15.1.1915 

13.12.1915 

45 

316 Viipurin maaherran kiertokirjeitä, määräyksiä ja ohjeita 

poliisiviranomaisille itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja 

turkkilaisten karkotuksesta läänistä ja tietojen antamisesta niiden 

omistamista kauppa- ja teollisuusyrityksistä. 

18.1.1915 

18.11.1915 

9 

317 Suomen kenraalikuvernöörin ehdottomia asetuksia itävaltaisten, 

saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien yritysten 

valvonnasta. 

8.2.1915 

25.6.1915 

2 

318 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, määräyksiä ja ohjeita 

Venäjän kanssa sodassa olevien maiden kansalaisten omistamien 

yritysten toiminnan kieltämisestä sekä niiden omaisuuden 

pakkotalletuksesta ja pidätyksestä. 

3.4.1915 

27.12.1915 

9 

319 Petrogradin sotilaspiirin päällikön, Viipurin ja Kronstadtin 

linnoituksien komendanttien määräyksiä Viipurin maaherralle 

Venäjän kanssa sodassa olevien maiden kansalaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten selviämisestä pakkotalletusta 

varten. 

9.3.1915 

3.4.1915 

4 

320 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

5.7.1915 

30.8.1915 

94 

321 Viipurin maaherran asetuksia hallitustarkastajien nimityksestä 

ulkomaalaisten omistamiin yrityksiin ja niiden palkkion 

määrittämisestä. 

31.7.1915 

16.12.1915 

35 
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322 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

2.9.1915 

22.12.1915 

50 

323 Viipurin hallituksen esittelijä A. G. Aleksandrovin kirjelmiä Viipurin 

maaherralle kertapalkkion määräämisestä ihmisille, jotka ovat 

auttaneet ulkomaalaisten omistamien yrityksien valvontaa. 

13.9.1915 

18.5.1917 

21 

324 Suomen kenraalikuvernöörin virkakirje Suomen Tullihallituksen 

johtajan ja Petrogradin arkkitehtiseuran puheenjohtajan anomuksesta 

koskien Uudenkirkon kunnassa asuva insinööri A.G. Krauzin 

omaisuuden vapautumisesta pakkotalletuksesta. Rannan kihlakunnan 

kruununvoudin raportti A.G. Krauzista ja hänen omaisuudesta. 

14.12.1915 

8.1.1916 

3 

325 Viipurin maaherran muistio Suomen kenraalikuvernöörille 

saksalaiset Krauzin ja Heinin kartanoiden likvidoinnista, Arnikkeen 

omaisuuden myynnistä ja muista kysymyksistä. 

1915 2 

326 Tietoja Viipurin läänissä olevista itävaltaisten, saksalaisten, 

unkarilaisten ja turkkilaisten omistamista yrityksistä. 

1916 47 

327 Raja-alueilla kiinteistöä omistamien itävaltaisten, saksalaisten, 

unkarilaisten ja turkkilaisten luettelot. 

6.3.1916 

31.7.1916 

23 

328 Viipurin läänissä olevien itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja 

turkkilaisten omistamien yrityksien luettelot 1.6.1916. 

 12 

329 Tietoja itävaltaisten ja saksalaisten omistaman omaisuuden 

myynnistä 30.3.1916 – 9.9.1916. 

 4 

330 Tietoja Oy ”Kymmene” osakkaista, jotka kuuluvat Venäjän kanssa 

sodassa oleviin maihin. 

20.11.1916 

2.1.1917 

6 

331 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, määräyksiä ja ohjeita 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa- ja teollisuusyritysten ja omaisuuden selviämisestä, 

hallitustarkastajien nimityksestä Venäjän kanssa sodassa olevien 

maiden kansalaisten omistamiin yrityksiin sekä omaisuuden 

myynnistä huutokaupasta ja muista kysymyksistä. 

4.1.1916 

20.12.1916 

69 

332 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

7.1.1916 

8.3.1916 

85 

333 Venäjän Keisarikunnan määräys- ja ohjekokoelma pakkotallentavien 

yritysten ja kiinteistöjen ohjausjärjestyksestä ja sitä koskevia Suomen 

kenraalikuvernöörin ohjeita. 

26.1.1916 

6.9.1916 

11 

334 Viipurin maaherran kiertokirjeitä, määräyksiä ja ilmoituksia 

poliisiviranomaisille tietojen antamisesta itävaltaisten, saksalaisten, 

unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien kauppa-, rahoitus- ja 

teollisuusyrityksistä, niiden omaisuuden pakkomyynnistä yms. 

5.2.1916 

7.8.1916 

34 

335 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje ja Viipurin läänin 

nimismiesten raportit Venäjän kanssa sodassa olevien maiden 

kansalaisten vuokrien lakkautumisesta.  

6.3.1916 

7.4.1916 

71 

336 Kirjeenvaihtoa Viipurin läänissä Sortavalan seutuvilla olevien 

Putilovin omistamien tehtaiden pakkotalletuksesta. Liitteenä 

kaivoksen ”Välimäki” kiinteistön luettelo. 

7.3.1916 

15.5.1916 

13 

337 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

8.3.1916 

15.3.1916 

86 

338 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

16.3.1916 

17.3.1916 

139 

339 Nimismiesten ja kruununvoutien raportit Viipurin maaherralle 

itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja turkkilaisten omistamien 

18.3.1916 

29.11.1916 

146 
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kauppa-, rahoitus- ja teollisuusyritysten toiminnasta ja tuloista. 

340 Pöytäkirjat B. Arnikkeen, V. Seufferin, G. Hinkfotin ja G. Krokin 

omistamien Viipurin läänissä olevien maapalstojen myynnistä 

huutokaupasta. 

30.3.1916 

31.5.1916 

25 

341 Suomen santarmihallituksen päällikön tiedustelu Viipurin 

maaherralle 22.3.1916 kauppayrityksien ”Nyman and Shults” ja 

”Osterman and K
o
” osastojen olemassaolosta Viipurin läänissä ja 

niiden toiminnasta. 

8.4.1916 3 

342 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä tietojen antamisesta 

Norjan yrityksen ”Vicktor Arvessen Meskinförrätning 

Ingeniörburcauta” olemassaolosta ja toiminnasta. Sitä koskevia 

nimismiesten raporttia Viipurin maaherralle. 

4.5.1916 

28.6.1916 

11 

343 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan määräys Berlinin 

yhtiön ”Allgemeine lokal und Strassenbahu Actie-Tesellsehaffin 

Berlin” omistaman Lavolan kosken kirjoittautumisesta omaisuuden 

likvidointiluetteloon. Yhtiön pyyntö toiminnan jatkumisesta 

liitteineen. 

31.5.1916 

6.6.1916 

20 

344 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston komisarion raportti 

16.6.1916 saksalaisen V. Shvartsin ja hänen vaimonsa A. Shvartsin 

omaisuuden takavarikoimisesta. 

 10 

345 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran kiertokirjeitä 

filosofian maisteri K. R. Donnerin ja hänen veli K. O. Donnerin 

omaisuuden pakkotalletuksesta. Sitä koskevia nimismiesten raporttia 

Viipurin maaherralle. 

19.6.1916 

23.8.1916 

49 

346 Viipurin maaherran asetuksia hallitustarkastajien nimityksestä 

ulkomaalaisten omistamiin yrityksiin ja niiden palkkion 

määrittämisestä. 

31.8.1916 

25.7.1918 

10 

347 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä ja Viipurin maaherran 

määräyksiä vaatetehtailija Enatan fon Essenin ja hänen poikien 

omistamien kiinteistöjen pakkotalletuksesta ja irtaimiston 

pidätyksestä. Sitä koskevat nimismiesten, kruunuvoutien ja 

kaupunkien poliisimestarien raportit 

16.9.1916 

29.11.1916 

36 

348 Belgian sähköosakeyhtiön ”Imatra” osakkaiden ja jäsenmaiden 

luettelot. Kopiot ja käännökset. 

20.11.1916 

1.1.1917 

9 

349 Pohjoisen rintaman ylipäällikön vahvistamat säännöt 

pakkotallettavien yrityksien ja pidätyn irtaimiston 

ohjausjärjestyksestä. 

13.12.1916 

27.1.1917 

4 

350 Viipurin läänissä olevien itävaltaisten, saksalaisten, unkarilaisten ja 

turkkilaisten omistamien yrityksien luettelot 14.1.1917. 

 20 

351 Osakeyhtiön ”Starcjohann and K
o
” jäsenien pyyntö ja Viipurin 

maaherran määräyksiä hallitustarkastajalle saksalaisen Petr Starck-

Johannin erottamisesta yrityksen johtamisesta. Liitteinä 

kaupparekisteriote yms. 

4.1.1917 

20.1.1917 

11 

352 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, määräyksiä ja ohjeita 

kauppa- ja teollisuusyritysten luettelojen antamisesta, toimivien 

yrityksien pakkotalletuksesta, hevosten viennistä Venäjältä Suomeen 

ja muista kysymyksistä. 

8.1.1917 

25.8.1917 

14 

353 Viipurin maaherran asetuksia hallitustarkastajien nimityksestä 

ulkomaalaisten omistamiin yrityksiin ja niiden palkkion 

määrittämisestä. 

12.1.1917 

5.2.1917 

6 

354 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston raportti Oy:n ”Lukullus ja 

Pelikan osakeyhtiö” osakkaista 13.2.1917 

15.2.1917 3 

355 Viipurin maaherran virkakirje insinööri E. Makkosen nimityksestä 

hallitustarkastajaksi Viipurissa oleviin saksalaisten omistamiin ja 

30.4.1917 1 
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pakkotallettaviin yrityksiin. 

356 Venäjän kanssa sodassa olevien ulkomaalaisten omistamien yritysten 

hallitustarkastajien luettelot. Liiteinä todistukset.  

1917 9 

357 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä ja puhelinsanomia 

omaisuuden vapautumisesta sodan aikana toimivista säännöistä; 

poliisiviranomaisten sanomia ja raportteja kiinteistöjen omistajista; 

kihlakuntaoikeuksien pöytäkirjaotteita, pyyntöjä, kauppakirjoja 

todistuksia ja muita asiapaperia ulkomaalaisista ja entisistä 

venäläisistä. Adzarov – Vilme. 

1914      

1917 

62 

358 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä ja puhelinsanomia 

omaisuuden vapautumisesta sodan aikana toimivista säännöistä; 

poliisiviranomaisten sanomia ja raportteja kiinteistöjen omistajista; 

kihlakuntaoikeuksien pöytäkirjaotteita, pyyntöjä, kauppakirjoja 

todistuksia ja muita asiapaperia ulkomaalaisista ja entisistä 

venäläisistä. Gelich – Krytsevinski. 

1912      

1917 

86 

359 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä ja puhelinsanomia 

omaisuuden vapautumisesta sodan aikana toimivista säännöistä; 

poliisiviranomaisten sanomia ja raportteja kiinteistöjen omistajista; 

kihlakuntaoikeuksien pöytäkirjaotteita, pyyntöjä, kauppakirjoja 

todistuksia ja muita asiapaperia ulkomaalaisista ja entisistä 

venäläisistä. Lankolainen – Resh. 

1913      

1918 

88 

360 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä ja puhelinsanomia 

omaisuuden vapautumisesta sodan aikana toimivista säännöistä; 

poliisiviranomaisten sanomia ja raportteja kiinteistöjen omistajista; 

kihlakuntaoikeuksien pöytäkirjaotteita, pyyntöjä, kauppakirjoja 

todistuksia ja muita asiapaperia ulkomaalaisista ja entisistä 

venäläisistä. 

1913       

1917 

79 

 12. Aineisto läänissä asuvista ulkomaiden 
kansalaisista 

  

361 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä ulkomaiden kansalaisista. 16.10.1912 

16.10.1917 

32 

362 Nimismiehen ja poliisin ilmoituksia Saksan ja Itävallan kansalaisten 

karkotuksesta Viipurin läänistä. 

1914 1 

363 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä Venäjän kanssa sodassa 

olevista ulkomaiden kansalaisista. 

19.8.1914 

5.12.1914 

9 

364 Suomen kenraalikuvernöörin tiedusteluja ja poliisiviranomaisten 

sanomia Viipurin maaherralle läänissä olevien 

itävaltaistenunkarilaisten ja saksalaisten seurojen, liittojen ja koulujen 

olemassaolosta. 

29.8.1914 

30.10.1914 

29 

365 Maaherran ja Viipurin linnoituksen komendantin kirjeenvaihto 

Rokkalan lasitehtaan toimitusjohtaja Heroldin alamaisuudesta. 

16.9.1914 

29.9.1914 

3 

366 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Suomen senaatin 

talouslautakunnan määräyksiä saksalaisten, itävaltaisten ja 

turkkilaisten erottamisesta seuroista ja liitoista. 

5.11.1914 

17.6.1915 

30 

367 Suomen santarmihallituksen ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

Petrogradin saksalaisen hyväntekeväisyysseuran edustajat A. 

Ritcherin, E. Lentsin ja T. Lernerin etsinnästä. 

16.11.1914 

11.1.1915 

12 

368 Suomen kenraalikuvernöörin ja Valkealan ja Kymi-Pyhtään 

nimismiehen kirjeenvaihto Saksan konsulin Helsingissä erottamisesta 

osakeyhtiön ”Kymmene” hallituksesta. 

Goldbek – Leve. 

13.9.1915 

2.10.1915 

5 

369 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran kiertokirjeitä 
Venäjän kanssa sodassa olevien maiden kansalaisten 

asumisrajoituksesta sotatahtaiden alueella. 

3.1.1916 

11.1.1916 

3 
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370 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihto saksalaisten ja itävaltaisten 

seurojen olemassaolosta läänissä. 

26.1.1916 

12.2.1916 

18 

371 Nimismiesten ja poliisiviranomaisten raportteja läänissä toimivista 

seuroista ja yhdistyksistä joiden jäseniä oli Saksan ja Itävallan 

kansalaisia. 

3.2.1916 

16.2.1916 

33 

372 Luumäen nimismiehen kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

komendantin tiedustelusta G. Riemanin tulokiellon Keisarikuntaan 

syistä.  

15.2.1916 

27.2.1916 

8 

373 Nimismiesten ja poliisimestarien sanomia kenraalikuvernöörin 

sähköstä koskien Viipurin läänissä asuvien Serbian kansalaisten 

saapumista sotavirastoihin. 

28.2.1916 

14.4.1916 

56 

374 Suomen kenraalikuvernöörin sähkösanoma liittolais- tai 

neutraalimaiden kansalaisten luettelojen antamisesta, joiden suhteen 

on käytetty repressiivisiä toimenpiteitä. 

10.5.1916 3 

375 Suomen kenraalikuvernöörin sähkösanoma Saksan ja Itävallan 

kansalaisten palkkiokonsulien ja kauppa-agenttien luettelon 

laatimisesta. Liitteenä luettelo. 

7.8.1917 

20.8.1917 

2 

376 42. armeijakunnan vastavakoiluosaston johtajan tiedustelu 

saksalaisten luettelon antamisesta, jotka ovat asuneet Äyräpään, 

Kymin, Salmen, Jääsken ja Käkisalmen seurakunnissa. 

6.10.1917 1 

377 Poliisiviranomaisten raportteja läänissä asuvista ulkomaiden 

kansalaisista v.1912. 

8.1.1912 

31.12.1912 

134 

378 Viipurin linnoituksen alueella asuvien ulkomaalaisten luettelot. 2.12.1912 

4.4.1914 

96 

379 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje ulkomaiden kansalaisten 

luetteloiden laatimisesta, jotka ovat palveluksessa kauppa- ja 

teollisuusyrityksissä. Sitä koskevia poliisiviranomaisten sanomia. 

14.10.1913 

14.11.1913 

45 

380 Poliisiviranomaisten raportteja läänissä asuvista ulkomaiden 

kansalaisista v.1913. 

4.1.1913 

31.12.1913 

196 

381 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelo 1.1914 – 4.1914 välisenä 

aikana. 

 13 

382 Poliisiviranomaisten raportit vuonna 1914 lääniin tulleista 

ulkomaalaisista. 

5.1.1914 

14.12.1914 

295 

383 Viipurin läänissä asuvien ulkomaiden kansalaisten luettelo 1.1.1915.   27 

384 Rokkalan tehtaan henkilökunnan luettelo. Kansalaisuus on merkitty. 30.6.1915 

6.8.1915 

6 

385 Terijoen kesämökkialueella asuvien ulkomaiden kansalaisten luettelo 

1.6.1915 ja 1.9.1915. 

 20 

386 Viipurin läänissä asuvien ulkomaiden kansalaisten luettelo 

31.10.1915. 

 40 

387 Poliisiviranomaisten raportteja läänissä asuvista ulkomaiden 

kansalaisista v.1915.. 

2.1.1915 

3.12.1915 

272 

388 Viipurin läänissä vuonna 1916 asuvien ulkomaiden kansalaisten 

luettelo. 

15.5.1916 78 

389 Poliisiviranomaisten raportteja Viipurin läänissä asuvista ulkomaiden 

kansalaisista 6.1916 – 7.1916. Liitteinä luettelot. 

 116 

390 Poliisiviranomaisten raportteja Viipurin läänissä asuvista ulkomaiden 

kansalaisista 8.1916 – 12.1916. Liitteinä luettelot. 

 125 

391 Viipurin läänissä vuonna 1917 asuvien ulkomaiden kansalaisten 

luettelo. 

1.1.1917 

21.1.1918 

179 

392 Poliisiviranomaisten yhteenvedot läänissä asuvista Saksan. Itävallan 

ja Turkin kansalaisista. Sidos 1. 

1.8.1914 

22.12.1914 

154 

393 Poliisiviranomaisten yhteenvedot läänissä asuvista Saksan. Itävallan 

ja Turkin kansalaisista. Sidos 2. 

8.1.1915 

31.3.1915 

170 
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394 Poliisiviranomaisten yhteenvedot läänissä asuvista Saksan. Itävallan 

ja Turkin kansalaisista. Sidos 3. 

1.4.1915 

31.5.1915 

159 

395 Poliisiviranomaisten yhteenvedot läänissä asuvista Saksan. Itävallan 

ja Turkin kansalaisista. Sidos 4. 

1.6.1915 

31.8.1915 

113 

396 Poliisiviranomaisten yhteenvedot läänissä asuvista Saksan. Itävallan 

ja Turkin kansalaisista. Sidos 5. 

1.9.1915 

31.10.1915 

125 

397 Poliisiviranomaisten yhteenvedot läänissä asuvista Saksan. Itävallan 

ja Turkin kansalaisista. Sidos 6. 

1.11.1915 

27.2.1917 

129 

398 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa Turkin kansalaisten 

olemassaolosta läänissä. 

3.11.1914 

23.11.1914 

54 

399 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa Suomen kenraalikuvernöörin 

kiertokirjeestä koskien henkilöitä jotka ovat tulleet lääniin 

hollantilaisilla passeilla sodan alkamisen jälkeen. 

9.12.1914 

2.1.1915 

52 

400 Nimismiesten raportteja Viipurin maaherralle piireissä olevista 

Saksan, Itävallan ja Turkin kansalaisista ja niiden pakkosiirrosta 

Mikkelin ja Kuopion lääneihin. 

2.1.1915 

20.2.1915 

160 

401 Viipurin läänissä asuvien Saksan, Itävallan ja Turkin kansalaisten 

luettelot 28.1.1915. 

 6 

402 Viipurin läänistä lähteneiden Saksan ja Itävallan kansalaisten luettelo 

28.1.1915. 

 6 

403 Suomen kenraalikuvernöörin ja Terijoen kesämökkialueen 

poliisimestarin kirjeenvaihto Turkin kansalaisten O. Oslanidin ja F. 

Kandidin karkotuksesta läänistä. 

1.7.1915 

1.9.1915 

5 

404 Poliisiviranomaisten raportteja läänissä asuvista Bulgarian 

kansalaisista. 

8.10.1915 

13.12.1915 

35 

405 Viipurin linnoitusalueella asuvien Saksan ja Itävallan kansalaisten 

luettelo. 

1915 1 

406 Viipurin läänissä asuvien Saksan, Itävallan Turkin ja Bulgarian 

kansalaisten luettelot v. 1916. 

 89 

407 Eversti Tyfyajevin sähkö saksalaisten olemassaolosta 

rajavyöhykkeellä. 

27.31916 1 

408 Sodan aikana Baltian maista Viipuriin tulleiden luettelo. 1915 - 1916 55 

409 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa Suomen 

kenraalikuvernöörin määräyksestä koskien sodan aikana Baltian 

maista lääniin tulleiden luetteloiden lähettämisen nopeuttamista. 

Liitteinä luettelot. 

22.1.1916 

2.8.1916 

91 

410 Viipurin maaherran ja Raivolan nimismiehen raportteja Suomen 

kenraalikuvernöörin kiertokirjeistä koskien Bulgarian kansalaisten ja 

niiden omistamien yrityksien luetteloiden laatimista. 

22.6.1916 

15.8.1916 

6 

411 Suomen kenraalikuvernöörin sähkö ja Viipurin maaherran kiertokirje 

poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvetojen antamisesta 23–

25 ikäisten Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan 1.11.1914 

alkaen. Liiteinä yhteenvedot. 

22.12.1914 

16.1.1915 

103 

412 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä Ruotsin kansalaisten 

luetteloiden antamisesta. 

26.6.1915 

31.7.1917 

3 

413 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 1. 

18.1.1915 

12.2.1915 

75 

414 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 2. 

15.2.1915 

15.3.1915 

87 

415 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 3. 

16.3.1915 

15.4.1915 

84 

416 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 4. 

16.4.1915 

14.5.1915 

81 

417 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 17.5.1915 84 
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Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 5. 15.6.1915 

418 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 6. 

16.6.1915 

18.7.1915 

111 

419 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 7. 

19.7.1915 

31.8.1915 

143 

420 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 8. 

1.9.1915 

1.12.1915 

190 

421 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 9. 

27.3.1916 

31.8.1916 

127 

422 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 10. 

1.9.1916 

30.9.1916 

66 

423 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 11. 

1.10.1916 

2.11.1916 

68 

424 Poliisiviranomaisten jokaviikkoisten yhteenvedot 23–25 ikäisten 

Ruotsin kansalaisten lähdöstä kotimaahan. Sidos 12. 

3.11.1916 

21.12.1916 

96 

 Ryhmiin kuulumatonta aineistoa   

425 Ohje lennätin- ja puhelinlinjojen vartioinnista. 1913 2 

426 Läänin poliisiviranomaisten ja lääkärien ilmoituksia kulkutautien 

tapauksista ja niiden torjunnasta vuonna 1914. 

11.1.1914 

8.12.1914 

41 

427 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa Suomen kenraalikuvernöörin 

määräyksestä koskien v. 1914 kutsunnan alla olevien asevelvollisten 

etsintää. 

15.9.1914 

26.9.1914 

2 

428 Ministerineuvoston virkakirje Valtion Duuman ja Valtionneuvoston 

kokouksien 26.7.1914 pikakirjoitusselosteiden levityksestä väestön 

keskuudessa. Liitteinä selosteet. 

 43 

429 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa Suomen prikaatin 

päällikön kiertokirjeistä tietojen lähettämisestä mobilisoinnin alla 

reservissä olevista upseereista 

16.8.1914 

7.11.1914 

36 

430 Työläinen V. Kuurnasen anomus Venäjän armeijaan 

kirjoittautumisesta ja sitä koskeva Suistamon piirin nimismiehen 

kirjelmä. 

15.9.1914 

26.9.1914 

2 

431 Läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia sodanpäällystön 

määräyksestä koskien tietojen lähettämistä reservissä olevista 

lääkäreistä, eläinlääkäreistä ja farmaseuteista. 

23.9.1914 

30.11.1914 

9 

432 Viipurin varuskunnan ja 84 jalkaväkidivisioonan lääkärien luettelot. 24.9.1914 

28.9.1914 

6 

433 Asiakirja asepalvelukseen vapaehtoisesti toivonut poliisikomisario K. 

Kerkkäsestä. 

4.10.1914 

25.2.1915 

5 

434 Suomen kenraalikuvernöörin määräys 24.10.1914 väestön 

tutustumisesta sodan aikana laivastoon vapaehtoisten 

vastaanottosääntöihin. Liitteenä säännöt. 

 2 

435 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä armeijan upseerien 

ylentämisestä ja upseerien koulutuksen nopeuttamisesta sodan 

aikana. Liiteinä asiakirjat v.1914  

 6 

436 Läänin poliisiviranomaisten raportteja väestön mielentilasta ja 

poliittisesta tilasta läänissä vv. 1914–916. 

 86 

437 Viipurin piirin sotapäällikön virkakirjeitä nostoväen kutsunnan 

suorittamisesta vv. 1914–1917. 

 21 

438 Suoritettujen töiden luettelo läänin sotilasasemien vahvistamista 

varten mobilisoinnin toisena päivänä. 

1914 1 

439 Kanslian kiertokirjeitä asepalvelukseen kutsunnan järjestyksestä 

vuodelta 1915. 

 20 

440 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirjeitä ja määräyksiä 

asepalvelukseen kutsunnan järjestyksestä vuodelta 1915. 

 49 
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441 Tietoja Viipurissa asuvien reserviläisten ja asepalvelukseen 

kutsuttujen vv.1914–1915 perheiden tilasta. 

15.1.1915 

17.12.1915 

6 

442 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa kutsunnan alla olevien 

asevelvollisten selviämisestä. 

23.1.1915 

23.11.1915 

17 

443 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. Sidos 1.  

27.1.1915 

24.2.1915 

145 

444 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. Sidos 2. 

2.3.1915 

31.5.1915 

108 

445 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. Sidos 3. 

10.6.1915 

14.8.1915 

94 

446 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. Sidos 4. 

6.9.1915 

13.12.1915 

141 

447 Läänin poliisiviranomaisten ja Valamon luostarin kanslian 

ilmoituksia nostoväen sotureista. Liitteinä luettelot 1.1915 – 3.1915. 

 27 

448 Suomen senaatin päätös sotajoukkojen majoitusjärjestyksestä sodan 

aikana. 

2.2.1915 4 

449 Läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia nostoväen sotureista. 

Liitteinä luettelot 2.1915, 3.1915. 

 85 

450 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Suomen santarmihallituksen 

Viipurin osaston johtajan virkakirjeitä kutsunnan alla olevien 

asevelvollisten selviämisestä. 

20.3.1915 

17.4.1915 

11 

451 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihtoa Suomen kansalaisista, jotka ovat lähteneet ulkomaille 

sodan alussa. Liiteinä emigranttien luettelot. 

30.4.1915 

28.6.1917 

255 

452 Väliaikainen asetus Suomen rajavartiosta ja Suomen rajavartion 

varajohtajan tiedote Viipurin rajavartioston perustamisesta. 

30.4.1915 

7.5.1915 

10 

453 Läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia nostoväen sotureista. 

Liitteinä luettelot 5.1915, 6.1915 ja 9.1915. 

 80 

454 Suomen kenraalikuvernöörin ja Suomen rajavartioston kirjeenvaihtoa 

rajan salaisesta ylityksestä pidättyjen henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta. 

5.7.1915 

18.10.1915 

13 

455 Lääkärikeskuksen ilmoitus 3.8.1915 koleraepidemian kulkemisesta 

Petrogradin läänissä. Liitteinä tiedotteet. 

 9 

456 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirje kutsunnan 

lykkäyksestä asevelvollisille, jotka ovat työssä suotarvikkeiden 

yrityksissä ja laitoksissa. Sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa.  

9.9.1915 

11.11.1915 

16 

457 Läänin poliisiviranomaisten ja Sortavalan sotilaspiirin päällikön 

ilmoituksia nostoväen sotureista. Liitteinä luettelot 10 - 12.1915.   

 63 

458 Sotilas S. Rozentalin todistus asepalveluksesta erottamisesta. 14.11.1915 1 

459 Ministerineuvoston asetus 6.12.1915 ja Pääesikunnan ylikomitean 

kiertokirje 13.1.1916 kutsunnan lykkäyksen antamisjärjestyksestä. 

 21 

460 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirje metsähakun kiellosta 

Koiviston rannikolla ja Muurilan kannaksella. Sitä koskeva Koiviston 

ja Johanneksen nimismiehen tiedote. 

27.12.1915 

13.1.1916 

2 

461 Lääkärien, poliisiviranomaisten ja 2. jalkaväkipataljoonan 

komentajan ilmoituksia kulkutautien tapauksista ja niiden torjunnasta 

vuodelta 1915. 

 21 

462 Nostoväen soturien kutsuntatodistuksia vuodelta 1916.  55 

463 Lääninhallinnon kanslian kiertokirjeitä kutsunnan järjestyksestä  55 
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vuodelta 1916. 

464 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirjeitä ja määräyksiä 

kutsunnan järjestyksestä vuodelta 1916. 

 43 

465 Suomen kenraalikuvernöörin ja Suomen rajavartioston kirjeenvaihtoa 

rajan salaisesta ylityksestä pidättyjen henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta. 

11.1.1916 

7.5.1917 

108 

466 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. Sidos 1. 

11.1.1916 

12.4.1916 

132 

467 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. Sidos 2. 

2.6.1916 

31.7.1916 

88 

468 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. Sidos 3. 

9.8.1916 

14.12.1916 

148 

469 Läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia sotapäällystön tiedustelusta 

koskien tietojen lähettämistä nostoväen sotureista ja asepalveluksesta 

vapautuneista reserviisi olevista asevelvollisista. 

24.1.1916 

1.2.1916 

7 

470 Läänin poliisiviranomaisten ja Konevitsan luostarin esimiehen 

kirjeenvaihtoa kutsunnan alla olevien nostoväen sotureiden 

asuinpaikkojen selviämisestä. Liitteinä luettelot. 

1.2.1916 

19.9.1916 

52 

471 Läänin bensakäyttäjien luettelo. 18.2.1916 3 

472 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirjeitä ja määräyksiä 

kutsunnan lykkäyksestä asevelvollisille, jotka ovat työssä 

suotarvikkeiden yrityksissä ja laitoksissa. 

7.3.1916 

5.8.1916 

17 

473 Asiakirja poliisi I. Vatiskan syytteestä oman veli A. Vatiskan 

piilottamisesta asepalveluksesta. 

21.3.1916 

9.5.1916 

9 

474 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa kutsunnan alla olevien 

asevelvollisten selviämisestä. 

5.5.1916 

25.9.1916 

14 

475 Kotkan poliisimestarin ilmoitus sorvari P. Hoffnerin asepalveluksesta 

vapautumisesta, koska hän on työssä sotatarviketehtaalla.. 

8.5.1916 1 

476 Suomen Punaisen Ristin osaston ja Sortavalan poliisin kirjeenvaihtoa 

postimies P. Keiskasen pyynnöstä koskien hänen ottamista 

palvelukseen. 

22.5.1916 

18.1.1917 

5 

477 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian virkakirje tietojen 

lähettämisestä suomalaisten työläisten lukumäärästä kansantalouden 

eri aloissa ja sitä koskeva kirjeenvaihtoa nimismiesten kanssa. 

15.6.1916 

5.7.1916 

96 

478 Läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia Viipurin sotilaspiirin 

päällikön tiedustelusta tietojen lähettämisestä 1 luokan nostoväen 

sotureista vv. 1893 – 1916 ja 2 luokan nostoväen sotureista  

vv.1901 – 1916. Liitteinä luettelot. 

14.8.1916 

30.8.1916 

36 

479 Henkilöiden anomuksia ampuma-aseenkantoluvasta. 9.9.1916 

15.9.1916 

6 

480 Läänin poliisiviranomaisten ja Viipurin sotilaspiirin päällikön 

kirjeenvaihtoa pidätetyn nostoväen soturi I. Krutikovin valituksesta, 

joka jätti saapumatta palvelukseen. 

12.10.1916 

30.10.1916 

5 

481 Suomen kenraalikuvernöörin ja Suomen rajavartioston kirjeenvaihtoa 

rajan salaisesta ylityksestä pidättyjen henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta. 

1.3.1911 

19.11.1916 

46 

482 Viipurin linnoituksen esikuntapäällikön kirjeenvaihto linnan tornista. 27.12.1916 

15.3.1917 

9 

483 Sotilaspäällystön ilmoituksia soturien lähettämisestä asepalvelukseen 

Lappeenrantaan vv.1916 – 1917. 

 6 

484 Lääkärien, poliisiviranomaisten, kuntakokouksien puheenjohtajien ja  142 
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Viipurin linnoituksen komendantin ilmoituksia kulkutautien 

tapauksista ja niiden torjunnasta vuodelta 1916. 

485 Sisäasiainministeriön ja Suomen kenraalikuvernöörin kanslian 

kiertokirjeitä asepalveluksesta lykkäys- ja vapautumisjärjestyksestä 

vuodelta 1917 

 4 

286 Väliaikainen asetus Suomen rajavartiosta 7.1.1917.  4 

487 Suomen kenraalikuvernöörin ja Suomen rajavartioston kirjeenvaihtoa 

rajan salaisesta ylityksestä pidättyjen henkilöiden vastuuseen 

saattamisesta. 

27.1.1917 

24.11.1917 

59 

488 Asiakirja vahingonkorvauksesta haitanteosta kartanossa ”Tali” 

ruhtinas Lopuhinille-Demidoville.  

4.2.1917 

20.9.1917 

34 

489 Terijoen kesämökkialueen poliisin johtaja Sporen raportti 27.2.1917 

hänen erottamisesta virrasta armeijaan pääsyn takia. 

 1 

490 Suomen kenraalikuvernöörin määräys tarpeellisesta toimenpiteistä 

koskien opettajien valituksia. 

10.5.1917 3 

491 Tiedonanto ”Viimeiset uutiset” nro 3 13.5.1917  1 

492 Suomen senaatin tiedustelut sairaaloista ja sotilassairaaloista, 

hoitopaikkojen ja haavoittuneiden lukumäärästä ja sitä koskevia 

läänin poliisiviranomaisten ilmoituksia. 

1.8.1917 

11.1.1918 

132 

493 Lääkärien ja läänin kruunuvoutien ilmoituksia kulkutautien 

tapauksista ja niiden torjunnasta vuodelta 1917. 

 9 

494 Sotilaspäällystön virkakirjeitä asepalveluksesta vapautuneiden 

toistotarkastuksesta vuodelta 1917. 

 12 

495 Valtiopankin ilmoituksia 4 % valtiolainan obligaatioemissiosta 

300.000.000 ruplaa ja 5 % valtiolainan obligaatioemissiosta 

500.000.000 ruplaa. 

8.1914 

18.11.1914 

 

496 Läänin kanslian ilmoituksia venäjän rahan kurrssista10-11.1914   

497 Suomen senaatin kauppa- ja teollisuustoimituskunnan tiedustelu 

ulkomaalaisten agenttien ilmestymisestä Suomessa ja sitä koskevia 

poliisiviranomaisten sanomia. 

19.1.1915 

29.6.1915 

 

498 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihtoa ulkomaalaisten omaisuuden myynnistä huutokaupasta. 

28.10.1915 

21.10.1916 

 

499 Viipurin linnoituksen rahaston tiedote vuoden 1915 5,5 % 

lyhytaikaisen valtion sotilaslainan ehdoista. 

24.11.1915 

30.11.1915 

 

500 Läänin viranomaisten ja sotilasviranomaisten kirjeenvaihtoa armeijan 

ja laivaston muona- ja viljarehuhankkimisesta.  

6.12.1915 

16.2.1917 

 

501 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ilmoitus Ministerineuvoston 

päätöksestä koskien Suomessa sotasensuurin asetuksen rikkomisesta 

saaneiden sakkojen tilittämistä Suomen Suuriruhtinaskuntaan. 

16.12.1915  

502 Sortavalan kihlakunnan kuntakokouksien pöytäkirjaotteita 

sotilasmajoitustoimikuntien vaaleista v.1915. 

23.1.1916  

503 Tietoja läänissä asuvista pakolaisista. 1917  

504 Suomen senaatin kiertokirje palkankorotuksesta valtionpalveluksessa 

oleville toimihenkilöille hintanousun takia. 

12.7.1917  

505 Tietoja läänissä olevista nahkoista, raakanahkoista ja nahkatuotteista 

v.1915. 

  

506 Tietoja viljarehun varoista, hinnoista ja läänistä viennin 

mahdollisuuksista v.1915 

  

507 Tietoja muonan ja rehun varoista läänin kaupungeissa ja 

kihlakunnissa v.1915. 

  

508 Tietoja muonan, rehun ja polttoaineiden varoista läänin kaupungeissa 

ja kihlakunnissa 1.12.1915. 

  

509 Tietoja jauhon, ryynin ja jyvän varoista ja leivän ostoksista Venäjältä 

1 – 4.1915 
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510 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto asukkaiden valituksista 

koskien kauppiaiden nostamia elintarvikkeiden hintoja. Mainittu 

sanomalehtien toimittajat E. Huttunen ja J. Latukka. 

16.8.1915 

23.8.1917 

 

511 Suomen senaatin ja Tullihallituksen päätöksiä ja asetuksia muonan 

hankkimisesta väestölle, tavaroiden tuonnista ja viennistä ja 

spekuloinnin torjunnasta v.1916. 

  

512 Tietoja läänissä olevista nahkoista, raakanahkoista ja nahkatuotteista 

v.1916. 

  

513 Tietoja läänissä olevista juustotehtaista ja maidon tarpeellisesta 

määrästä juustovalmistusta varten v.1916 

  

514 Tietoja muonan, rehun, saippuan ja suutaritarvikkeiden varoista 

Viipurissa 3 – 12.1916. 

  

515 Tietoja muonan, rehun ja polttoaineen varoista läänin kaupungeittain 

ja kihlakunnittain vuodelta 1916. Sidos 1. 

  

516 Tietoja muonan, rehun ja polttoaineen varoista läänin kaupungeittain 

ja kihlakunnittain vuodelta 1916. Sidos 2. 

  

517 Tietoja jauhon, jyvän ja perunan varoista läänissä. Sidos 1. 3.1.1916 

31.1.1916 

 

518 Tietoja jauhon, jyvän ja perunan varoista läänissä. Sidos 2. 1.2.1916 

5.4.1916 

 

519 Tietoja öljyn (voin) jakamisesta läänin väestön keskuudessa vuodelta 

1916. 

  

520 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin linnoituksen esikunnan ja 

läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihtoa sotilaiden lähettämisestä 
korjuutyöhän.  

28.2.1916 

10.6.1916 

 

521 Maanherran, pormestarien ja nimismiesten vastauksia Suomen 

kenraalikuvernöörin tiedusteluun koskien Turun ja Vaasan lääneistä 

evakuoidun väestön ja elintarvikkeiden sijainnista.  

7.3.1916 

11.5.1916 

 

522 Poliisiviranomaisten sanomia öljynpuristamoiden ja öljyvarastojen 

tarkastuksesta sekä salaisten öljyvarojen etsimisestä. 

  

523 Läänin viranomaisten ilmoituksia kalastuksen tilasta ja kalahinnoista. 5.10.1916 

13.12.1916 

 

524 Läänin viranomaisten ilmoituksia elintarvikekomiteoiden 

perustamisesta ja muonan jakamisesta väestön keskuudessa. 

  

525 Läänin maistraattien ja nimismiesten ilmoituksia Suomen senaatin 

kauppa- ja teollisuustoimituskunnan tiedustelusta leipomoista, niiden 

henkilöstöstä ja sokerin keskikäytöstä 7 – 9.1916 

5.12.1916 

3.7.1917 

 

526 Suomen senaatin ehdotus elintarviketoimikunnille maidon 

jakamisesta väestön keskuudessa ostokorttien avulla. 

30.12.1916 

3.1.1917 

 

527 Läänin paikallisviranomaisten ja laitosten kirjeenvaihtoa Suomen 

kenraalikuvernöörin kiertokirjeestä koskien kasvitarhanhoidon 

kehitystä sodan aikana. 

8.1.1917 

27.2.1917 

 

528 Suomen senaatin päätöksiä ja asetuksia muonan hankkimisesta 

väestölle, tavaroiden tuonnista ja viennistä ja spekuloinnin 

torjunnasta. 

20.1.1917 

19.1.1918 

 

529 Suomen senaatin ja läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

elintarvikkeiden takavarikoimisesta ja niinen jakamisesta väestön 

keskuudessa. 

6.2.1917 

4.11.1917 

 

530 Metsäkylän ja Kolsilan asukkaiden valitus Vehkalahden 

kuntakokouksen päätöksestä koskien karvan luovutusta 

sotahallinnolle. 

15.3.1917 

12.6.1917 

 

531 Sokerikeskuskomitean kiertokirjeitä sokerin jakamisesta väestön 

keskuudessa v. 1917. 

  

532 Läänin muonatoimikuntien ilmoituksia muonan varoista vuodelta   
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1917. 

 

 

FONDI 1. VIIPURIN LÄÄNINHALLITUS. LUETTELO 4. Sidos 1. 

Vallankumousliikehdintä ja taistelua sitä vastaan. 

A
si

a
k

ir
ja

n
 n

:o
 

 

 

 

Asiakirjan nimike 

 

 
 

Vuodet 

 
 

A
si

a
k
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n
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v

u
m

ä
ä
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 I Aineisto vallankumousliikehdinnästä ja 
taistelusta sitä vastaan 
a) Aineisto talonpoikaislevottomuuksista läänissä 

  

1 27. ratsuväkiprikaatin komentajan raportti 24.4.1812 Sortavalan 

kihlakunnan Salmin pogostan talonpoikaiskapinan taltuttamiseen 

osallistuneen Mitavan rakuunarykmentin majoituksesta Sortavalaan. 

 2 

2 Suomen suuriruhtinaskunnan muonavarikon tiedustelu Salmin 

perimysmaan talonpoikaiskapinan taltuttamiseen lähetetyn 

sotajoukon poistamisen mahdollisuudesta.   

23.3.1825 2 

3 Pietarin kuvernementinhallituksen virkakirje koskien 

talonpoikaisryhmää, joka on vapauttanut rekryyttitalonpoika M. 

Puzon. Asiaa koskeva kirjeenvaihto Äyräpään kruununvoudin 

kanssa. 

3.4.1828 

14.4.1828 

4 

4 Itsellinen P.S. Kozlovin pidätystä ja Salmin seurakunnan 

talonpoikien taltuttamista koskeva kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin kanssa. 

4.6.1831 

31.12.1831 

9 

5 Pietarin konsistorin tiedote Salmin seurakunnan talonpoikien 

kirouksesta, jotka olivat toimittu koleran torjuntatalojen 

tuhoutumisesta. 

26.10.1833 6 

6 Kirjeenvaihto Siestarjoen asetehtaan johtokunnan kanssa koskien 

talonpoikien kieltäytymistä heidän käsimatkatavaransa 

tarkastuksesta. 

9.6.1836 

25.6.1836 

4 

7 Paikallisviranomaisia vastustaneiden rälssitilallisten haastaminen 

oikeuteen.  

31.10.1837 

14.5.1838 

27 

8 Kirjeenvaihto Pietarin paikallisten asevarastojen tarkastajan kanssa 

asiasta koskien Raivolan rautatehtaan talonpoikien syytteitä tehtaan 

maiden anastamisesta, isännän solvaamisesta ja päivystäjän 

rusikoinnista. 

9.7.1853 

8.7.1858 

31 

9 Suomessa olevien sotajoukkojen esikunnan ja Ruskealan 

nimismiehen välinen kirjeenvaihto kasakoiden vaihtamisesta, jotka 

olivat lähetetty Ruskealan seurakuntaan nimismiestä vastustaneen 

väestön pelotukseksi. 

28.4.1856 

23.8.1858 

43 

10 Kirjeenvaihto Siestarjoen asetehtaan johtokunnan kanssa 

talonpoikien syytteestä neljän kasakan rusikoinnista.  

16.1.1857 

11.2.1857 

5 

11 Kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin ja sotilaspiirin 12.10.1866 11 
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esikunnan kanssa kasakkojen toiminnasta, jotka olivat lähetetty 

Suistamon seurakuntaan talonpoikien taltuttamiseksi. 

1.3.1867 

12 Asiakirja kasakkajoukon elintarvikkeiden ja rehun varustamisesta. 

Joukko oli lähetetty Suistamon seurakunnan talonpoikaiskapinan 

taltuttamiseksi.  

19.3.1867 

1.11.1867 

8 

 b) Aineisto vuosien 1905 ja 1917 
vallankumouksista 

  

13 Maaherran kiertokirje läänin poliisiviranomaisille hallitusvastaisten 

mielenosoitusten ja kulkueiden luvattomuudesta. 

24.1.1905 2 

14 Suomen senaatinsiviilitoimikunnan ja prokuraattorin virkakirjat 

Haminan työväenyhdistyksen anomukseen yhdistyksen kokouksissa 

poliisien läsnäolon vastustamisesta. 

24.1.1905 

5.7.1905 

2 

15 Maaherran kiertokirje läänin poliisiviranomaisille tulleiden 

henkilöiden valvonnan vahvistamisesta vallankumoukseen 

osallistujien ilmenemiseksi. 

26.1.1905 2 

16 Viipurin nimismiehen sanoma Talikkalan poliisiasemaan 

hyökkäyksestä. 

5.7.1905 2 

17 Kotkan poliisimestarin sanoma kaupungin ja Halian tehtaan (Kymin 

seurakunta) työläisten mielenosoituksesta 4.6.1905. 

6.7.1905 5 

18 Poliisimestarin raporttia mielenosoituksen pitämisestä Punaisen 

Kaivon aukiolla koskeva kirjeenvaihto Viipurin maistraatin kanssa.  

9.8.1905 

26.110.1905 

8 

19 Kirjeenvaihto Suomen santarmihallinnon päällikön kanssa tutkinnan 

suorittamisesta koskien aseellisen kapinan julistuksen sisältävien 

kirjeiden levittelystä  

  

20 Raivolan työväentalossa pidetyn joukkokokouksen pöytäkirja. 10.11.1905 1 

21 Kymi-Pyhtään nimismiehen raportti Kymin kunnan 

työväenyhdistyksen päätöksestä koskien yleislakon aloittamista 

1.11.1905 ja lakkolaisten vaatimuksia ja toimenpiteitä. 

14.12.1905 8 

22 Kurkijoen kruununvoudin raportti yleislakosta Kurkijoen 

kihlakunnan kunnissa. 

20.12.1905 8 

23 Muutaman poliisin irtisanomista rauhattomuuden takia koskeva 

kirjeenvaihto Kotkan poliisimestarin kanssa 

5.1.1905 

29.10.1906 

19 

24 Kuntakokousten pöytäkirjat vapaehtoisten joukkojen järjestämisestä 

punakaartin vastaan taistelua varten. 

20.8.1906 

21.4.1906 

4 

25 Kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin kansa koskien väestöllä olevien 

aseiden konfiskointia. Aseet on jaeltu vuosien 19051906 

levottomuuden aikana vallankumousliikettä vastaan taistelua varten. 

On olemassa asiakirja 2.8.1906. 

11.2.1908 

13.2.1908 

5 

26 Kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin kanslian ja poliisiviranomaisten 

kanssa omaisuuden palautuksesta santarmeille, jotka ovat poistuneet 

Suomesta vuoden 1905 lokakuun lakon aikana. 

23.3.1908 

9.5.1908 

14 

27 Helsingin komendantin tiedot rahan antamisesta Sortavalasta 

väkisin poistetuille sotilaille vuoden 1905 poliittisen lakon aikana. 

22.5.1909 

10.3.1911 

18 

28 Kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu vartiojoukoista, jotka ovat 

taistelleet punakaartia vastaan vuosien 19071907 aikana. 

Nimismiesten vastaukset tiedusteluun. 

16.5.1911 9 

29 Kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirjeet lakkojen 

luvattomuudesta sotateollisuuden yrityksissä. Poliisiviranomaisten 

raportit lakoista. 

23.5.1916 

15.2.1917 

36 

30 Kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu ja kuvernöörin määräys 

lakkojen ja agitaation lakkauttamisesta työläisten ja 

toimihenkilöiden piireissä. 

22.2.1917 

26.4.1917 

6 

31 Ruokolahden nimismiehen raportti osakeyhtiön Tornatorin 29.2.1917 1 
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satamatyöläisten lakosta. 

32 Kenraalikuvernöörin sähkösanomat vallankumouksesta 

Petrogradissa ja poliisivalvonnan tehostamisesta läänissä. 

16.3.1917 2 

34 Suomen senaatin oikeuslautakunnan käsky poliittisien vankien 

vapauttamisesta. 

20.3.1917 3 

35 Kirjeenvaihto vallankumouskomiteoiden, Suomen senaatin ja 

nimismiesten kanssa poliisien aseistariisumisesta, miliisin 

perustamisesta ja ylläpidosta. Liitteinä kansankokousten päätökset. 

Sidos 1. 

27.3.1917 

28.4.1917 

105 

36 Kirjeenvaihto vallankumouskomiteoiden, Suomen senaatin ja 

nimismiesten kanssa poliisien aseistariisumisesta, miliisin 

perustamisesta ja ylläpidosta. Liitteinä kansankokousten päätökset. 

Sidos 2. 

2.5.1917 

21.5.1917 

81 

37 Kirjeenvaihto vallankumouskomiteoiden, Suomen senaatin ja 

nimismiesten kanssa poliisien aseistariisumisesta, miliisin 

perustamisesta ja ylläpidosta. Liitteinä kansankokousten päätökset. 

Sidos 3. 

6.6.1917 

28.6.1917 

60 

38 Kirjeenvaihto vallankumouskomiteoiden, Suomen senaatin ja 

nimismiesten kanssa poliisien aseistariisumisesta, miliisin 

perustamisesta ja ylläpidosta. Liitteinä kansankokousten päätökset. 

Sidos 4. 

2.7.1917 

20.12.1917 

75 

39 Poliisimestarien ja nimismiesten raportit vallankumouskomiteoiden 

suorittamista eräiden poliisien ja virkailioiden pidätyksistä. 

29.3.1917 

17.11.1917 

19 

40 Viipurin läänin läntisen vaalipiirin kokouspöytäkirjaotteet 

kuvernööriehdokkaiden asettamisesta. 

9.4.1917 2 

41 Järjestyksen aikaansaamista tulliasemissa koskevat Tulliviraston 

virkakirjeet. 

20.4.1917 2 

42 Viipurin linnan komendantin käsky luvasta sotilaille käydä 

julkispaikoissa ja ajaa rautatiellä sotaministerin käskyn mukaan. 

20.4.1917 2 

43 Läänin nimismiesten raportit vallankumouksen uhreista. 26.4.1917 

21.5.1917 

50 

44 Sortavalan nimismiehen tiedotus Läskelän paperitehtaan työläisten 

lakosta. 

9.5.1917 1 

45 Kotkan poliisimestarin tiedotus konepajan työläisten lakosta. 31.5.1917 2 

46 Kenraalikuvernöörin kanslian kirjelmät venäläisten asukkaiden 

perustamasta oikeudesta Raivolaan. 

7.7.1917 

25.7.1917 

4 

47 Juna-aikataululuonnos Pietari-Viipuri lakon aikana.  11.7.1917 1 

48 Työläisten kokouspöytäkirjat työn jatkamisesta ja maksuehdoista. 

Mainittu toimitusjohtaja I.E. Latukka. 

11.7.1917 

22.7.1917 

4 

49 Kirjeenvaihto Kirvun nimismiehen ja Sortavalan kuntakokouksen 

puheenjohtajan kanssa järjestyksenvalvojan ryhmän perustamisesta. 

21.8.1917 

17.10.1917 

11 

50 Viipurin vaalipiirin puheenjohtajan kirjelmä todistuksien 

antamisesta Perustavan kokouksen vaaliasiamiehille. 

3.11.1917 1 

51 Vallankumouskomitean kokouspöytäkirja vaatimuksista Galkinin 

omistamalle osakeyhtiölle. Osakeyhtiön hallituksen päätös. Kopio. 

18.11.1917 

19.11.1917 

3 

52 Poliisimestarien ja nimismiesten raportit marraskuun yleislakon 

kulkusta. 

26.11.1917 

7.12.1917 

29 

53 Viipurin vallankumouskomitean valtakirja lääninhallituksen 

johtamisen ja valvonnan suorittamista varten. 

11.1917 

14.12.1917 

1 

 c) Aineisto vallankumoullisten juhlien, kokousten 
ja mielenosituskokousten keskeyttämisestä 

  

54 Suomen kenraalikuvernöörin määräys työläisten 

kokoontumiskiellosta klo 24 jälkeen. 

17.12.1894 1 



  

 

38 

 

55 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu ja läänin maaherran ja 

nimismiesten ehdotukset kokoontumisluvan antamisen 

järjestyksestä. 

8.7.1900 

15.10.1900 

21 

56 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet kokoontumisrajoituksesta 

ja kokoontumiskiellosta. 

4.12.1900 

20.12.1901 

5 

57 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelut paikallisväestön 

hallintovastaisista illanvietoista ja kokouksista. 

15.1.1901 

28.5.1902 

36 

58 Suomen kenraalikuvernöörin ja Kymi-Pyhtään nimismiehen välinen 

kirjeenvaihto koskien työväenyhdistyskokouksen pitämistä Kymissä 

ja ”patrioottien” kokousta Kotkassa.  

23.6.1903 

23.12.1903 

11 

59 Uudenmaan kuvernöörin määräys kokousten, konserttien ja iltojen 

pitämisjärjestyksestä ja rakennuksen koristuksesta lippujen ja 

juhlavalaistuksen avulla. 

28.1.1904 

2.2.1904 

6 

60 Maaherran kiertokirjeet poliisivalvonnan tehostamisesta, työväestön 

kokoontumiskiellosta, myötävaikutuksesta santarmistolle venäjän 

armeijan epäonnea koskevien kulkupuheiden lopettamisesta.  

28.4.1904 

28.10.1904  

16 

61 Mikkelin maaherran määräys rahakeräysten ja lainan merkintöjen 

pitämisluvasta vaan viranomaisten suostumuksien mukaan. 

31.5.1904 2 

62 Viipurin linnan esikunnan virkakirje koskien vuoden 1906 

toukokuun työväestön kulkuetta ja lentolehtisten levittelyä 

sotilaiden piireissä. 

24.5.1906 

30.5.1906 

10 

63 Terijoen piirin nimismiehen tiedotukset venäläiskokouksen 

pitämisestä Terijoella ja A.V. Lunacharskin esityksestä 

kokouksessa. Kopiot. 

10.7.1906 

18.7.1906 

8 

64 Äyräpään kruununvoudin ja Terijoen nimismiehen tiedotukset 

Terijoella pidetyistä työväenkokouksista. 

20.7.1906 

31.7.1906 

2 

65 Kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnan komendantin 

kanssa Viipurin työväentalossa pidetystä mielenosoituksesta vuoden 

1905 vallankumouksen kunniaksi. 

16.10.1906 

12.11.1906 

5 

66 Kirjeenvaihto Viipurin linnan esikunnan ja Viipurin poliisimestarin 

kanssa venäläistyöväenliiton illasta Viipurissa. 

9.12.1906 

29.12.1906 

4 

67 Kirjeenvaihto Suomen Senaatin prokuraattorin ja paikallisten 

poliisiviranomaisten kanssa Viipurin työväentalossa pidetystä 

illasta, josta rahat menivät kumousmiesten hyödyksi. Liitteinä 

satiiristen satujen ja runojen tekstit. 

8.1.1907 

8.3.1907 

31 

68 Terijoen työväenyhdistyksen arpajaisluvan saamista koskeva 

Terijoen nimismiehen vastaus maaherran tiedusteluun. 

11.3.1907 2 

69 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelut Viipurin työväentalossa 

pidetystä mielenosoituksesta 10.3.1907 ja sitä koskeva Viipurin 

poliisin raportti. 

15.3.1907 

6.5.1907 

9 

70 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan tiedustelu 

venäläisten kumousmiesten aloitteestaan pidetystä 

mielenosoituksesta Viipurin työväentalossa. 

23.4.1907 2 

71 Suomen kenraalikuvernöörin ja Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto 

koskien pietarilaisten kirjapainotyöläisten kokousta vuoden 1907 

helmikuussa. 

23.4.1907 

20.5.1907 

5 

72 Kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnan komendantin 

kanssa venäläistyöläisten mielenosoituksen pitämisestä 

Sorvalinsaaren työväentalossa. 

27.4.1907 

15.7.1907 

12 

73 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotukset Suomessa valmistetusta 

sosialidemokraattisen puolueen edustajakokouksesta ja sen kiellosta.  

7.5.1907 

8.9.1907 

7 

74 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu ja etsivän keskuspoliisin 

Viipurin osaston raportti Toukokuun ensimmäisen päivän kulkueen 

pitämisestä Viipurissa vuonna 1907. 

16.5.1907 

27.6.1907 

6 
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75 Terijoen nimismiehen tiedotus työväenkokouksesta Terijoella. 

Kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnan komendantin 

tiedustelut agitaatiota harjoittavien ihmisien saattamisesta 

edesvastuuseen. 

22.5.1907 

8.11.1907 

3 

76 Kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnan komendantin kirjeenvaihto 

koskien kadettipuolueen keskuskomitean ja kuvernementin 

komiteoiden kokousta, joka on tapahtunut vuoden 1907 kesäkuussa 

Milykovin huvilassa.  

27.6.1907 4 

77 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto yleisvenäläisen opettajien 

ammattiliiton järjestelykokouksesta, joka on tapahtunut Juustilassa. 

2.7.1907 

12.7.1907 

18 

78 Terijoen nimismiehen tiedotus toisen valtakunnanduuman hajotusta 

koskevien mielenosoituksien pitämisestä Terijoella ja Kellomäellä. 

18.7.1907 2 

79 Viipurin nimismiehen tiedotus venäläisten intelligenttien 

kokouksesta Viipurin maalaiskunnassa. 

26.7.1907 2 

80 Kenraalikuvernöörin tiedustelu venäläisten sosialidemokraattien 

kokouksesta Gannilan kylässä. 

13.8.1907 1 

81 Kuulustelupöytäkirja kokouksesta joka on tapahtunut Antrean 

kunnassa Paukkurilan kylässä. 

24.8.1907 6 

82 Terijoen nimismiehen tiedustelut valmistautuvista kokouksista, 

joiden pitämistä poliisit estivät. 

29.8.1907 

5.12.1907 

7 

83 Kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu ja Terijoen nimismiehen 

raportti suomalaisten sosialistien kokouksesta Terijoella. 

10.12.1907 6 

84 Kenraalikuvernöörin kanslian kirjeenvaihto sosialisti-

vallankumouksellisten puolueen neuvottelusta, joka on tapahtunut 

7.7 ja 10.7.1907 

20.12.1907 5 

85 Kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto lehden ”Työ” toimittaja Airolan esityksestä 

työväenkokouksessa, missä valtiomuodon vastaiset puheet pitivät 

paikkansa. 

13.3.19087 

26.1.1909 

13 

86 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin 

poliisiviramomaisten kirjeenvaihto Toukokuun ensimmäisen päivän 

kulkueen pitämisestä Viipurissa vuonna 1908. 

12.5.1908 

6.6.1908 

10 

87 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedotus venäläisten 

vallankumousmiesten kokouksista Raivolassa ja Kuokkalassa. 

18.5.1908 1 

88 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston raportti kokouksen 

pitämisestä raatihuoneella vuoden 1906 tammikuussa. 

29.5.1908 2 

89 Suomen kenraalikuvernöörin ja hänen kanslian kirjeenvaihto 

arpajaisten pitämisestä Kotkassa 19.7.1908. Arpajaiset pidettiin 

Helsingin työväentalon hyödyksi. 

20.8.1908 

10.11.1908 

26 

90 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin nimismiehen 

kirjeenvaihto Viipurin työväenyhdistyksen kokouksesta 

Tallikalassa. 

12.10.1908 

29.10.1908 

5 

91 Suomen kenraalikuvernöörin ja Suomen senaatin siviililautakunnan 

kiertokirjeet opettajien ja opiskelijoiden osallistumisen esteestä 

poliittisten kokouksissa, mielenosoituksissa ja kulkueessa. 

21.10.1908 

4.4.1914 

4 

92 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnan komendantin 

kirjeenvaihto koskien yhdistyksen ”Voima” kokousta Viipurin 

esikaupungissa ja sosialidemokraattien propagandan tehostamista. 

19.11.1908 

20.11.1908 

13 

93 Suomen kenraalikuvernöörin ja Kotkan poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto sosialidemokraattisen puolueen kokouksesta vuoden 

1909 syyskuussa. 

2.9.1909 

12.10.1909 

13 

94 Viipurin linnan esikunnan ja kaupungin poliisimestarin 

kirjeenvaihto Toukokuun ensimmäisen päivän kulkueen pitämisestä 

Viipurissa vuonna 1910.  

12.4.1910 

26.4.1910 

4 
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95 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto koskien K. Lehtimäen syytöstä hallitusvastaisesta 

puheesta Toukokuun ensimmäisen päivän kulkueen aikana 

Viipurissa vuonna 1910. On olemassa lehti ”Työ”, missä puhe on 

julkistettu. 

28.5.1910 

19.1.1911 

90 

96 Kenraalikuvernöörin kiertokirje toimivan lainsäädännön vastaisen 

propagandan kiellosta ulkomaalainen poliittinen toimihenkilö 

Hobsonille. Kopio. 

10.8.1910 2 

97 Tulevaa mielenilmausta 14.11.1910 koskeva Viipurin linnan 

komendantin virkakirje. 

11.11.1910 5  

98 Kenraalikuvernöörin sähkösanoma kokouksesta Terijoella. 9.8.1911  

99 Suistamon nimismiehen tiedotus sosialidemokraattisen lehden 

”Rajavahti” edustaja E. Tanskasen pitämästä kokouksesta. Liitteenä 

poliisin kuulustelupöytäkirja. 

25.9.1911 4 

100 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto koskien suomalaisen sosialidemokraattisen puolueen 

aloitteesta pidettyä kokousta Kolikkoinmäellä. 

27.9.1911 

26.10.1911 

5 

101 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelut ja Lappeenrannan 

kaupungin viskaalin tiedotukset Lappeenrannan työväenyhdistyksen 

iltamien tervehdyssanoista vankilasta vapautetuille Suomenlinnan 

kapinan osallistujille. 

23.10.1911 

27.12.1911 

5 

102 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan sähkösanoma 

kadettipuoluekonferenssin pitämiskiellosta Viipurin esikaupungissa. 

Kopio. 

3.11.1911 4 

103 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys kadettipuolueen 

kokouksen pitämiskiellosta Viipurin läänissä. 

11.11.1911 1 

104 Tiedotus Suomen kenraalikuvernöörille maalari Saarnion 

syytöksestä murhayrityksestä eversti Kunakovia vastaan 

mielenosoituskulkueen aikana 19.8.1911 

4.12.1911 

22.12.1911 

2 

105 Haminan poliisilaitoksen tiedotus Viipurin työväenyhdistyksen 

piirisihteerin luennosta Haminan palokunnan tilassa. 

28.12.1911 3 

106 Suomen kenraalikuvernöörin kielto sosialidemokraattisen 

puolueenmerkkien levittelystä ja sitä koskeva kirjeenvaihto.  

6.4.1912 

12.6.1912 

52 

107 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

vuoden 1912 Toukokuun ensimmäisen päivän juhlimisesta Viipurin 

läänissä. 

17.4.1912 

18.5.1912 

63 

108 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu hallitusvastaisesta 

luennosta Viipurissa 19.1.1912. 

2.5.1912 3 

109 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan virkakirje poliittisten 

toimipinteiden kiellosta Romanov-suvun 300-vuotisjuhlan aikana. 

20.2.1913 3 

110 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

vuoden 1913 Toukokuun ensimmäisen päivän 

mielenosoituskulkueesta. 

22.4.1913 

15.5.1913 

58 

111 Suomen kenraalikuvernöörin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

odotetuista mielenosoituskulkueista 14.5.1913. 

13.5.1913 

20.5.1913 

8 

112 Suomen kenraalikuvernöörin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

maaliskuun 8. päivän kokouksista. 

4.3.1914 

8.3.1914 

7 

113 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu 

sosialidemokraattien kokouksista hallituksen harkitsemia 

tullitoimenpiteitä vastaan. On olemassa lehden ”Työ” artikkelin 

käännös 12.3.1914. 

20.3.1914 3 

114 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

vuoden 1914 Toukokuun ensimmäisen päivän 

mielenosoituskulkueesta. 

25.4.1914 

13.5.1914 

19 
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115 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu Kotkan 

sahalaitosten työläisten kokouksista. 

13.7.1914 1 

116 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje tehokkaasta valvonnasta 

Suomen rautatieliiton vetämistä julkisista toimenpiteistä. 

20.7.1914 3 

117 Kotkan poliisimestarin raportti työläisten kokouksista. 17.8.1914 1 

118 Sakkolan nimismiehen raportti luvattomasta kauppaosakeyhtiön 

jäsenten kokouksesta Kiviniemessä. Liitteinä lehti, missä on 

ilmoitus kokouksesta ja kuulustelupöytäkirja. 

24.8.1914 

4.9.1914 

5 

119 Suomen santarmihallituksen johtajan apulaisen tiedustelu 

sosialidemokraattien salakokouksesta Tyrisevän kylässä. 

3.9.1914 1 

120 Suomen santarmihallituksen johtajan apulaisen ja Lappeen 

nimismiehen kirjeenvaihto käsityö- ja raittiusyhdistysten 

kokouksesta Lappeenrannassa. 

16.9.1914 

9.10.1914 

3 

121 Viipurin santarmiston johtajan apulaisen virkakirje 

sosialidemokraattisen puolueen kokouksesta Lappeenrannassa ja V. 

Leskisen kotietsinnästä. 

19.11.1914 

16.12.1914 

2 

122 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirje osuuskuntien 

kokousten pitämisluvasta ilmoittamatta poliisiviranomaiselle. 

15.3.1915 2 

123 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Kymi-Pyhtään 

nimismiehen kirjeenvaihto kokouksesta Mogenportin kylässä. 

14.4.1915 

31.5.1915 

16 

124 Viipurin linnan esikunnan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Toukokuun ensimmäisen päivän juhlimisesta. 

28.4.  

125 Uudenkirkon nimismiehen ja Rannan kruununvoudin kirjeenvaihto 

sosialidemokraattisten kokouksesta Metsäkylässä vuoden 1916 

toukokuussa. 

12.5.1916 

15.5.1917 

32 

126 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirje oletetusta 

sotateollisuuden keskuskomitean kokoonkutsumisesta 

yleisvenäläisen työväenkokoukseen. 

25.5.1916 3 

127 Koiviston nimismiehen kirjeenvaihto koskien kokousta 

Ravinsaaressa (Viipurin linnan santarmiston johtajan tiedotuksen 

perustella). 

1.7.1916 

12.11.1916 

6 

128 Lappeen nimismiehen kirjeenvaihto koskien Suomen 

santarmihallituksen johtajan apulaisen tiedustelua kansanhuvista 

Simolan asemalla. 

14.8.1916 

16.9.1916 

3 

129 Vladimirin läänin kunnankirjurien liiton vetoomus yleisvenäläisen 

kunnankirjurien kokouksen kokoonkutsumisesta.  

22.5.1917  

 d) Paikallisten työläisjärjestöjen ilmoitukset 
liittymisestä Suomen työläisliittoon 

  

130 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1906. 

 205 

131 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1907. Sidos 1. 

 234 

132 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1907. Sidos 2. 

 195 

133 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1907. Sidos 3. 

 154 

134 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1908. Sidos 1. 

 160 

135 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1908. Sidos 2. 

 129 

136 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1909. 

 105 

137 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon  80 
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vuodelta 19010. 

138 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 19011. 

 130 

139 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1912. 

 77 

140 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1913. 

 80 

141 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1914. 

 73 

142 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1915. 

 33 

143 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1916. 

 80 

144 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1917. Sidos 1. 

 145 

145 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1917. Sidos 2. 

 120 

146 Työläisjärjestöjen ilmoitukset liittymisestä Suomen Työläisliittoon 

vuodelta 1917. Sidos 3. 

 54 

 e) Aineisto vallankumouksellisten järjestöjen ja 
yhdistysten kieltämisestä 

  

147 Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto koskien lausuman 

”kansalaisuutta katsomatta” kieltämistä, joka on kirjoitettu Terijoen 

työläisliiton venäläisen ammattiliiton osaston säännössä. 

15.6.1907 

27.6.1908 

33 

148 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pietarin kaupunginpäällikön 

kirjeenvaihto koskien sosialisti-vallankumouksellisten puolueeseen 

kuuluvan terroristiryhmän ”Pohjoisalueen lentävä taisteluosasto” 

jäsenten pidätystä Terijoella. 

17.11.1907 

27.2.1908 

82 

149 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan ja Viipurin 

poliisimestarin kirjeenvaihto Työläisliiton venäläisen osaston 

sulkemisesta. 

20.1.1908 

23.4.1908 

5 

150 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Pietarin ja Viipurin läänin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien terroristiryhmää 

”Sosialisti-vallankumouksellisten puolueen keskuskassa”. 

3.2.1908 

15.8.1909 

174 

151 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihto sosialidemokraattisten nuorisojärjestöjen 

”Ihanaliitto” kieltämisestä. 

16.2.1912 

6.8.1912 

99 

152 Kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisimestarin kirjeenvaihto 

koskien nuorisojärjestöjä ja sosialidemokraattisten lasten 

”sunnuntaikouluja”. 

9.4.1913 

16.6.1913 

7 

153 Kronstadtin linnoituksen esikunnan päällikön virkakirje  

Inon linnakkeella olevan kansantalon sulkemisesta. 

23.7.1914 2 

154 Hiitolan nimismiehen selitys koskien rautatietyöläisten valitusta 

liittojen kieltämisestä. 

9.12.1914 4 

155 Tiedot sosialidemokraattisten puolueen ja nuorisojärjestöjen 

jäsenteistä, jotka ovat kerätty Suomen santarmiston Viipurin alueen 

päällikön tiedustelun perustella. 

27.1.1916 

30.8.1916 

122 

156 Suomen santarmiston Viipurin alueen päällikön tiedustelut nuoriso- 

ja työläisjärjestöjen jäsenistöstä. 

17.2.1917 

7.3.1917 

7 

 f) Aineisto vallankumouksellisten ja 
vallankumouksellisesta toiminnasta epäiltyjen 
henkilöiden vainoamisesta 

  

157 Vilnan lääninhallituksen ilmoitus pidätetty Gofmanin etsinnästä, 17.7.1837  
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jota kapinalaisten ryhmä vapautui vuonna 1831. 

158 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus tulevasta demokraattisten 

puolueiden kokouksesta. 

  

159 Suomen kenraalikuvernöörin ja poliisihallituksen kiertokirjeet 

Butashevich-Petrashevskin kerhon jäsenet Golovinskin, Pleshejevin, 

Evronueksen ka Shaposhnikovin rekrytoinnista sotilaaksi. 

23.8.1857 3 

160 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje ulkomaanpassin 

antamiskiellosta N. Chernyshevskille. 

21.12.1861 2 

161 Suomen kenraalikuvernöörin, Tukholmassa olevan Venäjän 

konsulaatin ja Pietarin hallituksen kirkollisasiainosaston 

kirjeenvaihto koskien ruotsalaista, jota epäiltiin 

vallankumouksellisen propagandan levittelystä.  

19.2.1867 

14.6.1867 

10 

162 Volkovyshskin kihlakunnanpäällikön virkakirje G.E. Gofmanin 

henkilöasiakirjat. Gofman on pidetty ja karkotettu Saksasta 

kotimaahan sosialisti-demokraattisten kerhon jäsenenä.  

9.11.1878 

17.1.1879 

16 

163 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin kaupunginjohtajan 

tiedotukset sosialististen tekemästä kranaattien ostoksesta 

Amerikasta. 

9.12.1878 2 

164 Pietarin kaupunginjohtajan ilmoitus viipurilainen J. Forsmanin 

karkoituksesta hallitusvastaisesta agitaatiosta Itämeren tehtaan 

työläisten piirissä. Sitä koskeva kirjeenvaihto poliisiviranomaisten 

kanssa. 

14.4.1879 

11.6.1879 

10 

165 Jälkiväkirykmentin raportti todistajan kuulustelun pyynnöstä, joka 

on nähnyt levottomuuksia täydennyskomppanioissa Odessan 

kaupungissa. 

3.9.1879 

16.9.1879 

3 

166 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu S. Halturinin etsinnästä 

läänissä ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin poliisiviranomaisten 

kanssa. Liitteenä valokuva. 

19.4.1880 

18.7.1880 

3 

167 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu tietojen peräisyydestä 

lahjoitusten keruusta juutalaisten keskuudessa vallankumousmiesten 

hyödyksi. 

22.4.1880 1 

168 Suomen santarmiston Viipurin osaston päällikön ja 

kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto I. I. Kovalevin pidätyksestä, joka 

on epäilty vallankumouksen propagandasta. 

14.4.1881 

3.5.1881 

7 

169 Suomen kenraalikuvernöörin ja Muolaan kruununvoudin 

kirjeenvaihto opettaja N. Popovin epäluotettavuudesta. 

1.5.1885 

21.5.1885 

6 

170 Lyblinin läänin johtajan tiedotus ylioppilaiden levottomuuksista 

Uusi-Aleksanderin metsähoito- ja maatalousalan instituutissa ja 

levottomuuden osallistuja P. Akeksejevista. 

31.8.1887 2 

171 Poliisihallituksen kiertokirje ulkomailta tulleiden 

vallankumousmiesten pidätyksestä. Liitteinä luettelot. 

18.7.1894 

28.12.1894 

18 

172 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje joukkotoimenpiteiden 

luvan antamisjärjestyksestä. 

27.12.1894 2 

173 Työläisten vaatimukset työpäivän lyhentämisestä työstä erotettujen 

palautuksesta. Kopio. 

9.5.1898 4 

174 Tavrian maaherran ilmoitus L.I. Kantselin julkisesta 

poliisivalvonnasta. Käännös venäjän kielestä.  

13.9.1900 1 

175 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian virkakirje kirvesmies K. 

Lyytikäisen hallitusvastaisesta puheesta työläisliiton kokouksessa 

Peski-asumassa ja sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin piirin 

nimismiehen kanssa. 

30.4.1901 

12.7.1901 

7 

176 Poliisihallituksen kiertokirjeet vallankumouksellisten ideoiden 

levittelyn kiellosta talonpoikien keskuudessa. 

27.6.1902 

9.7.1902 

9 

177 Työläisten M. Halosen ja O. Tuureen kuulustelupöytäkirja. Ne ovat 10.2.1903 6 
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syytetty kielletyn kirjallisuuden levittelystä.  

178 Maanherran määräys hotellin omistaja U. Sereniuksen pidätyksestä 

ja kotietsinnästä. Liitteenä pöytäkirja. 

24.8.1903 4 

179 Maaherran kiertokirjeet karkotettujen talonpoikien P.D. Ipatkinin, 

I.A. Bersinin ja A.F. Kozlovin etsinnästä. 

17.8.1905 

6.10.1905 

 

180 Viipurin linnoituksen esikunnan virkakirjeet punakaartin 

sotaharjoituksien sallimattomuudesta Viipurissa. 

25.1.1906 

14.4.1906 

7 

181 Kenraalikuvernöörin määräys vallankumousesiintymisten 

estämisestä. Sortavalan nimismiehen raportti poliisivoimien 

tehokkuudesta Välimäksen tehtaan työläislevottomuuden 

kukistamista varten ja työläiset M. Mattilan ja I. Kaikkosen 

oikeuteen haastamisesta poliittisen kirjallisuuden levittelystä. 

6.2.1906 

14.9.1906 

9 

182 Simbirskin lääninhallituksen tiedotus talonpoikien tekemästä 

maapiiripäällikön asiapaperien tuhoamisesta.  

13.2.1906 3 

183 Mustameren maaherran kanslian tiedotus vallankumousmiesten 

tekemästä Soshin piirin asiapaperien polttamisesta. 

19.2.1906 4 

184 Poliisimestarin raportti Viipurin asukkaiden mielentiloista. 18.4.1906 2 

185 Kuulustelupöytäkirja työläisten lakosta Nurmen paperitehtaalla. 7.5.1906 1 

186 Kenraalikuvernöörin ja Muolaan ja Heinäjoen piirin nimismiehen 

kirjeenvaihto sahalaitoksen toimitusjohtaja O. Geffertin murhasta. 

17.7.1906 

9.4.1908 

34 

187 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto O. Niskan ja R. Vigandin asiasta, 

joita epäiltiin vallankumouspropagandasta Viipurin varuskunnassa. 

19.7.1906 

24.2.1908 

6 

188 2. suomalaisen tarkka-ampujaprikaatin komentajan raportti 

vallankumouspropagandaa harjoittaneiden ihmisten löytämisestä. 

25.7.1906 1 

189 Viipurin linnoituksen komendantin tiedotus sosialidemokraattisten 

agitaattorien valtakunnanduuman työryhmän jäsenien 

ilmestymisestä Viipurissa. 

3.8.1906 

15.8.1906 

3 

190 Arkangelin maaherran tiedotus Olga ja Dmitri Gribanovien 

poliisivalvonnan järjestämisestä, jotka ovat syytetty 

vallankumouspropagandasta.  

12.8.1906 2 

191 Kenraalikuvernöörin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

Suomenlinnan kapinan osallistuja alikapteeni A.C. Tsionin 

etsinnästä. 

27.9.1906 

3.8.1906 
42 

192 Viipurin linnoituksen komendantin ja Viipurin poliisimestarin 

kirjeenvaihto hallitusvastaisesta puheesta syytetty työläinen F. 

Borisovin asiasta. 

12.10.1906 

29.10.1906 
18 

193 Pietarin kaupunginjohtajan ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto sosialidemokraattisen puolueen jäsenet N.A. 

Vakulinin ja Sh.Z. Sidlinin asiasta. 

3.1.1907 

4.1.1908 
32 

194 Sähkösanomat pidätettyjen lähettämisestä Pietarin 

kaupunginjohtajalle. 

13.1.1907 

21.12.1907 

2 

195 Pietarin kaupunginjohtajan kirjeenvaihto etsinnän suorittamisesta 

Sireniuksen omistamassa hotelissa Imatralla. Tavoitteena on 

sosialisti-vallankumouksellisten puolueen terroristiryhmän pidätys. 

8.2.1907 

25.2.1907 

19 

196 Suomen kenraalikuvernöörin määräys Sochin kapinaan 

osallistumisesta syytetty K. Mentsin pidätyksestä 

28.2.1907 3 

197 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu Viipurin lakkojen 

syistä lakkolaisten lukumäärästä. 

10.4.1907 2 

198 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto toimenpiteistä 

vallankumousmiesten työn tehostamista vastaan. 

28.4.1907 

10.5.1907 

9 

199 Viipurin kaupungin poliisimestarin raportti venäläisten 

vallankumousmiesten toiminnan tehostamisesta Viipurissa. Raportti 

on tehty Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeen mukaisesti. 

8.5.1907 3 

200 Asiakirja 12 vallankumousmiesten syytöksestä räjähdysaineen 2.1.1908 141 
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valmistamisesta Raivolan kunnan Haapalan kylässä. 22.5.1907  

201 Suomen kenraalikuvernöörin virkakirjeet aseiden ison määrän 

säilyttämisestä hotellin omistaja U. Sireniuksella. 

22.5.1907 

9.7.1907 

4 

202 Kymi-Pyhtään piirin nimismiehen tiedotus sahalaitosten työläisten 

lakosta. Liitteenä hallinnon vetoomus työläisiin.  

8.6.1907 4 

203 Asiakirja vallankumoustoiminnasta syytetyt valtakunnanduuman 

jäsenet Aleksinskin, Saltykovin, Geruksen ja Ozolan etsinnästä ja 

pidätyksestä. 

22.6.1907 

24.7.1907 

32 

204 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto valtiopetoksesta syytetty I.M. Knorozovskin etsinnästä 

ja pidätyksestä. 

3.7.1907 

22.7.1907 

11 

205 Asiakirja hallitusvastaisesta propagandasta syytetty Ganin 

pidätyksestä. 

27.7.1907 

16.8.1907 

14 

206 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto koskien kuulopuheita 

Suomenlinnan kapinan toistamisesta. 

27.7.1907 

7.8.1907 

3 

207 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian virkakirje Kuokkalan 

asemajohtaja Bromsin epäilyksestä maanalaisen kirjallisuuden 

siirtämisestä. Terijoen nimismiehen tiedotus epäilyksen 

paikkansapitämättömyydestä. 

13.8.1907 

19.8.1907 

2 

208 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys valtiopetoksesta 

syytetty L.G. Romanovin pidätyksestä ja sitä koskeva Terijoen 

nimismiehen tiedotus. 

20.8.1907 

29.8.1907 

4 

209 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje Suomen aktiivisen 

vastustuspuolueen jäsenten ja venäläisten terroristien valvonnasta 

terrorin estämistä varten. 

31.8.1907 3 

210 Suomen kenraalikuvernöörin virkakirje maanalaisen kirjallisuuden 

levityksen lakkautuksesta 55. Suomalaisen rakuunarykmentin 

sotilaiden keskuudessa ja sitä koskeva kirjeenvaihto Lappeenrannan 

kaupunginviskaalin kanssa. 

23.9.1907 

14.11.1907 

8 

211 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu talonpoika M. 

Trofomovin asiasta, joka on levittänyt julistuksia sotilaiden 

keskuudessa. 

3.10.1907  

212 2. suomalaisen tarkka-ampujaprikaatin esikunnan virkakirje 

venäläisen työväenliiton jäsenten salaisen valvonnan järjestämisestä 

Viipurissa. 

7.10.190712  

213 Suomen kenraalikuvernöörin ja Salmin kihlakunnan 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto asian tutkinnasta 

vallankumousmiesten suoritetusta dynamiitin lähetyksestä Suomesta 

Venäjälle 

25,10,1907 

28.12.1907 

6 

214 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto terroristi A.N. Vartanovin etsinnästä. 

13.11.1907 

13.4.1908 

24 

215 Määräys sosialidemokraattisen puolueen jäsen P.J. Vainshteinin 

pidätyksestä. 

25.11.1907 3 

216 Terijoen nimismiehen raportti ja tiedotus Pietarin 

kaupunginjohtajalle suoritetusta etsinnästä Shamoninan 

omistamassa huvilassa Kuokkalassa. 

9.12.1907 

13.12.1907 

11 

217 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pietarin kaupunginjohtajan 

kirjeenvaihto murhista ja aseryöstöistä syytetty N. Vekmanin 

asiasta. 

10.12.1907 

13.1.1908 

7 

218 Pietarin kaupunginjohtajan ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto lehden ”Työ” toimittaja N. Valavaaran asiasta, jota 

epäiltiin vesileimapaperien saamisesta Saksasta. 

15.12.1907 

13.2.1908 

33 

219 Asiakirja sosialisti-vallankumousten puolueen sihteeri Chechugan 

saattamisesta Pietarin kaupunginjohtajan määräysvaltaan. Hän on 

23.12.1907 

27.12.1907 

10 
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syytetty rikoslakikokoelman pykälän 102 mukaan. 

220 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pietarin kaupunginjohtajan 

kirjeenvaihto sosialistivallankumouksellinen Leonovichin 

kotietsinnän suorittamisesta. 

31.1.1908 

3.2.1908 

4 

221 Viipurin linnoituksen esikunnan kirjeenvaihto Viipurin 

työväenliiton venäläisen osaston julistusten sarjan ”9 tammikuun 

muistoksi” saamisesta ja sotilas S. Seppäsen poliisivalvonnan 

järjestämisestä. Seppäsen tehtävänä on julistusten levittely sotilaiden 

keskuudessa. 

7.2.1908 

13.2.1908 

12 

222 Suomen senaatin prokuraattorin virkakirje A. T. Kontiaisen 

kuulustelun suorittamisesta. 

14.2.1908 1 

223 Viipurin raastuvanoikeuden kirjeenvaihto pidätetyt ja 

valtionvastaisesta toiminnasta syytetyt A. Neimaneen, A. 

Suvorovin, A. Mihailovin ja J. Lindin asiasta. 

24.2.1908 

2.10.1908 

30 

224 Tiedotus Suomen senaatille poliisin toimenpiteistä läänissä. 29.2.1908 6 

225 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan kirjeenvaihto 

vallankumousmiesten valmistamasta aselähetyksestä Suomesta 

Venäjälle. 

9.3.1908 

17.3.1908 

 

226 Sosialistivallankumouksellisen vaimo N.S. Tytchevan pyyntö 

kotietsinnän aikana takavarikoitujen paperien palautuksesta ja sitä 

koskeva kuvernöörin virkakirje Pietarin komendantille. 

3.1908 3 

227 Kenraalikuvernöörin ja hänen kanslian kirjeenvaihto koskien 

muutamien poliisien epäilystä epäluotettavuudesta ja salaisissa 

seuroissa osallistumisesta. 

17.3.1908 

16.1.1909 

41 

228 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pietarin kaupunginjohtajan 

kirjeenvaihto L. Krasinin pidätyksestä. Liitteenä L. Krasinin 

hakemuksen valokopio. 

21.3.1908 

9.4.1908 

16 

229 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje toimenpiteiden 

suorittamisesta vallankumouksellisten ja terroristien järjestyksiä 

vastaan. 

18.5.1908 20 

230 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus 

sosialistivallankumouksellisten valmistamasta tsaarin 

murhayrityksestä hänen edessä olevan tulon aikana Suomeen. 

4.9.1908 1 

231 Viipurin nimismiehen raportti muutamien ihmisten löytämistä 

ruudin kätköpaikoista Kangasrannan kylän vieressä ja maaherran 

sähkösanoma kenraalikuvernöörille dynamiitin ilmenemisestä 

rautatievaunuissa. 

11.9.1908 3 

232 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan kirjeenvaihto 

insinööri Humbelin poliisivalvonnan järjestämisestä. 

18.9.1908 2 

233 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu tietojen 

todenperäisyydestä sosialistivallankumouksellinen V. A. Blymfeldin 

ja muiden henkilöiden agitaation toteuttamisesta Viipurin 

varaskunnan sotilaiden keskuudessa. 

28.10.1908 4 

234 Vastaus kenraalikuvernöörin tiedustelu koskien A. Meriläisen 

epäilystä aseiden ja maanalaisen kirjallisuuden lähetyksestä 

Venäjälle. 

2.11.1908 1 

235 Pietarin tutkintavankilassa olevien poliittisten vankien G.G. 

Aleksandrovin, D.S. Pigitin ja D.A. Shtainbokin asiakirjat. 

2.11.1908 

23.9.1909 

79 

236 Pietarin tutkintavankilassa olevan poliittisen vangin I.M. Babkovin 

asiakirja. 

10.11.1908 

17.7.1909 

10 

237 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston raportti ja maaherran 

tiedotus kuulopuheen levittelystä aseiden antamisesta väestölle.  

11.11.1908 

13.11.1908 

4 

238 Viipurin linnoituksen komendantin ja poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto F.I. Fedorovichin asiasta, jota epäiltiin agitaatiosta 

20.11.1908 

30.11.1908 
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Viipurin varaskunnan sotilaiden keskuudessa.  

239 Sähkösanomat koskien tiedustelua pidätettyjen tiedoista. 3.1.1909 

31.12.1909 

6 

240 Viipurin poliisimestarin sanoma Ahteassa löydettyjen pommien 

tutkimuksesta. 

28.1.1909 1 

241 Suomen kenraalikuvernöörin ja Lappeenrannan poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto työläisten V.P. Kokkosen ja E.I. Soilanderin 

edesvastuuseen saattamisesta tarkka-ampujarykmenttiin 

tarkoitettujen revolverien varkaudesta. 

30.1.1909 

12.5.1909 

17 

242 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto opettajatar A.V. Hudashin etsinnästä, jota epäiltiin 

suhteista Turkestanin sosialidemokraattisen järjestön kanssa. 

4.2.1909 

3.4.1909 

28 

243 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto 2. valtiokunnanduuman sosialidemokraattisen 

puolueryhmän jäsenten etsinnästä. 

6.2.1909 

22.2.1909 

10 

244 Ruokolahden nimimiehen kirjeenvaihto hotellin ”Imatra” omistajan 

Sereniuksen järjestämästä valvonnasta poliisin vakoilijoista.  

19.6.1909  

245 Pietarin kaupunginjohtajan ja Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto 

koskien tehtaan ”Somorko” johtaja K.I. Neimanille osoitettua 

nimetöntä kirjettä. Kirjeen tavoitteena on saada häntä mukaan 

terrorin myötävaikutukseen.  

25.6.1909 

12.1.1910 

16 

246 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin nimismiehen kirjeenvaihto 

sosialidemokraattisen puolueen jäsen F. Zalninin agitaatiosta 

paikallisten talonpoikien keskuudessa. 

14.7.1909 

24.7.1909 

5 

247 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin nimismiehen 

kirjeenvaihto koskien toimittaja Tainion puheetta puistossa 

Papulassa arpajaisten aikana. Puheessa on vetoomus työläisille 

liittyä sosialidemokraattiseen puolueeseen. 

21.8.1909 

20.9.1907 

7 

248 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Kostroman kaupungissa 

olevan I.K. Ekievin etsinnästä. Hän oli poliisivalvonnan alla ja lähti 

ties minne luvatta. 

31.8.1909 

29.11.1909 

105 

249 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto koskien V. Ostroumovan puheetta työläisten ja 

talonpoikien kokouksessa Miehikkälässä 8.8.1909. 

24.9.1909 

13.10.1909 

8 

250 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet tietojen lähettämisen 

välttämättömyydestä läänin julkisesta ja poliittisesta elämästä.  

4.1.1910 

26.11.1910 

5 

251 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto kirjapainon ”Kansan 

ääni” rakennuksen alla löydetyistä kovista patruunoista. 

5.1.1910 

8.1.1910 

4 

252 Suomen kenraalikuvernöörin, kaupunkien maistraattien ja 

kruununvoutien kirjeenvaihto J.J. Ilin etsinnästä. 

4.3.1910 

18.6.1910 

43 

253 Sähkösanoma Pietarin poliisimestari Shishkinille E. Regnerin ja P. 

Jakobsonin oleskelupaikasta. 

29.4.1910 1 

254 Suomen kenraalikuvernöörin sähkösanoma koskien pappi Buksin 

lähtöä Shtettin kaupunkiin. 

29.5.1910 1 

255 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pietarin kaupunginjohtajan 

kirjeenvaihto koskien suomalaisen sosialistivallankumouksellisen 

puolueen jäseniä. 

8.6.1910 

6.2.1911 

25 

256 Sähkösanomat Suursaaren nimismiehelle pidätetty A.P. Valkosta. 30.6.1910 

2.7.1910 

3 

257 Viipurin linnoituksen esikunnan kirjeenvaihto F.P. Borisovin 

asiasta, jota epäiltiin poliittisesta agitaatiosta. 

3.10.1910 

13.11.1910 

4 

258 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto T.P. Terehovan 

kotietsinnän suorittamisesta. Kotietsintä on suoritettu 

sosialistivallankumouksellisen puolueen tutkinnan takia. Liitteenä 

23.10.1910 

9.1.1910 

34 
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salamerkkisähke. 

259 Sähkösanomat kenraalikuvernöörille J. Myllysen ja N. 

Vasilchikovin pidätyksestä poliittisen kirjallisuuden levittelystä. 

6.11.1910 

15.12.1910 

2 

260 Sähkösanoma kenraalikuvernöörin kansliaan E. Järvisen 

oleskelupaikasta. 

20.11.1910 1 

261 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maistraatin kirjeenvaihto 

lehden ”Työ” toimittaja M. Airolan asiasta, jota epäiltiin 

hallitusvastaisesta puheesta. 

8.12.1910 

7.9.1912 

35 

262 Pidätetty P. Riikosta koskeva sähkösanoma Aunuksen kihlakunnan 

oikeustutkintatuomarille. 

3.1.1911 1 

263 Sähkösanomien kopiot Suomen kenraalikuvernöörille ja Pietarin 

kaupunginjohtajalle vallankumousmiesten pidätyksestä, poliisin 

murhasta yms. 

6.1.1911 

1.11.1911 

5 

264 Sähkösanoma Suomen kenraalikuvernöörille kirjapainotyöläisten 

lakon kulusta Lappeenrannassa, Haminassa ja Sortavalassa. 

10.1.1911 1 

265 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto kirjapainotyöläisten lakosta v. 1911. 

20.1.1911 

16.6.1911 

71 

266 Sähkösanoma kenraalikuvernöörin kanslian ja etsivän keskuspoliisin 

Viipurin osaston kirjeenvaihto kantaja J. Myllysen asiasta, jota 

epäiltiin venäjänkielellisten hallitusvastaisten julkaisujen 

levittelystä. 

28.1.1911 

13.2.1911 

31 

267 Suomen senaatin prokuraattorin kirjeenvaihto koskien pidätetty F. 

Vasilchikovin valitusta, jota epäiltiin vetoomusten levittelystä 

sotilaiden keskuudessa. 

18.2.1911 

21.2.1911 

3 

268 Suomen kenraalikuvernöörin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

ylioppilasryhmän karkotuksesta Pietarista. Karkotus tapahtui 

vuoden 1911 tammikuun ylioppilaiden levottomuuksien jälkeen. 

4.3.1911 

4.4.1911 

35 

269 Tobolskin maaherran tiedotus poliittinen karkotettu Viipurin läänin 

talonpoika A. Eremejevin lähdöstä kotimaahan karkotusajan 

päättymisen vuoksi. 

17.6.1911 5 

270 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan ja Viipurin 

linnoituksen komendantin kirjeenvaihto suomalaisen tarkka-

ampujarykmentin sotilas A. Horikovin pidätyksestä, joka on 

karannut vartiopaikalta. 

6.7.1911 

1.8.1911 

6 

271 Sähkösanoma Harkovin maaherralle Z. Glazerin ulkomaanpassista. 18.7.1911 1 

272 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto vallankumousmiehen 

etsinnästä, joka on tunnettu nimeltään ”Aleksandr Vasiljevich”, 

”Fedorov” ym. 

30.7.1911 

13.2.1912 

35 

273 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kaupungin 

puhelinaseman kieltämisesta yhdistää rykmenttiin. Soiton 

ajatuksena oli komppanian kutsuminen Punaisella torilla olevan 

mielenosoituksen hajottamista varten poliisien avuksi.  

26.8.1911 

26.2.1912 

 

274 Suomen kenraalikuvernöörinsähkösanoma sotilasviranomaisten 

aseenkäyttöoikeuksista mielenosoitusten ja kokousten 

hajottamisaikana omalla tahdolla. 

3.9.1911 2 

275 Suomen kenraalikuvernöörin määräys ehdottomasta 

myötävaikutuksesta valtakunnanvirkailijoille virkatehtävien 

suorittamisaikana. 

9.9.1911 3 

276 Suomen kenraalikuvernöörin sähkösanoma odotetusta 

kadettipuolueen kokouksesta ja määräys kokouksen kieltämisestä 

läänin rajojen sisällä. 

4.11.1911 1 

277 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian virkakirje pidätetyt K. 

Voinovskin, A. Sprogisin ja A. Jansonin asiapaperien 

lähettämisestä. 

11.11.1911 1 
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278 Kirjeenvaihto taulun poistamisesta hotellin ”Belveder” pääportailta. 

Taulussa on sanottu 1. valtakunnanduuman jäsenten kokouksesta. 

12.12.1911 

16.12.1911 

2 

279 Viipurin linnoituksen esikunnan kirjelmä Anna Vlasovan 

karkotuksesta kaupungista. Häntä epäiltiin agitaatiosta sotilaiden 

keskuudessa. Sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin nimismiehen 

kanssa. 

3.1.1912 

16.1.1912 

4 

280 Pietarin kaupunginjohtajan ja Uudenkirkon nimismiehen 

kirjeenvaihto veljekset Ivan ja Fedor Lindeen pidätyksestä. 

Veljeksillä olivat suhteet sosialidemokraattisen puolueen jäsenien 

kanssa. 

16.3.1912 

15.4.1913 

5 

281 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto (Suomen 

kenraalikuvernöörin kanslian määräyksen mukaisesti) esitysten 

lukemisen kieltämisestä Ruotsin alamainen Hedbergille. Esitykset 

olivat nuorison sosialidemokraattisesta liikkeestä  

16.3.1912 

11.6.1912 

72 

282 Viipurin linnoituksen komendantin ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto koskien punaista lippua, joka on ripustettu Tiiliruukin 

vapaapalokunnan rakennuksessa. 

20.5.1912 

29.5.1912 

4 

283 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kirjeenvaihto poliisikomisario 

Zavoronkovin ja nimismies Pitkäsen tehdystä laiminlyöntirikoksesta 

epäluotettavien suhteen. 

3.9.1912 

5.12.1912 

4 

284 Pietarin oikeuslautakunnan ja Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto 

V.G. Korolenkon asiasta, jota epäiltiin ”valtion rikoksesta”. 

23.10.1912 

28.12.1912 

7 

285 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus oppositiopuolueiden 

valmistamasta poliittisesta yleislakosta. 

3.12.1912 1 

286 Tutkintavanki P. Kontiaisen valitus virheellisestä syytöksestä 

vallankumoustoiminnasta. 

30.1.1913 3 

287 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien 4. 

valtiokunnanduuman sosialidemokraattisen ryhmän tuloa Viipuriin. 

18.2.1913 

26.2.1913 

10 

288 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan tiedotus odotetusta 

yleislakosta 1.6.1913 jälkeen. 

2.6.1913 1 

289 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto kansakoulun opettaja R. Penttisen asiasta, jota epäiltiin 

vallankumouspropagandasta. 

2.6.1913 

13.7.1913 

6 

290 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto koskien kokouksien pitämiskieltoa ja hallitusvastaisten 

puheiden kieltämistä agitaattori E. Kastrenille. 

10.7.193 

29.7.193 

7 

291 Viipurin linnoituksen komendantin ja poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto rautatietyöläinen Tähden asiasta, jota epäiltiin 

hallitusvastaisesta propagandasta. 

29.7.1913 

15.8.1913 

4 

292 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Punakaartin entinen johtaja I. Kokan etsinnästä. 

9.8.1913 

10.10.1913 

6 

293 Pietarin piirioikeuden prokuraattorin virkakirje tietojen antamisesta 

A.M. Gorkin terveydestä, koska häntä haastettiin oikeuteen. Sitä 

koskeva kirjeenvaihto Uudenkirkon nimismiehen kanssa. 

19.1.1914 

26.1.1914 

6 

294 Koiviston nimismiehen kirjeenvaihto tietojen antamisesta 

opettajista, jotka ovat liittyneet poliittisiin puolueisiin. 

14.1.1914 

20.1.1914 

4 

295 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedotus 

sosialidemokraattisen puolueen valmistamasta yleislakosta. 

2.2.1914 2 

296 Pietarin kaupunginjohtajan kirjeenvaihto työläiset A.P. Roinisen, 

A.A. Haiskasen, J.A. Koskelan ja A.M. Riohon asiasta, joita 

epäiltiin lakon kiihotuksesta osakeyhtiön ”Dubrovka” sahalaitoksen 

työläisten keskuudessa. 

21.2.1914 

10.12.1914 

13 

297 Suomen santarmihallituksen varajohtajan ja etsivän keskuspoliisin 

Viipurin osaston kirjeenvaihto asianajaja Gestrenin illasta. 

2.4.1914 

13.7.1914 

14 
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298 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys myötävaikutuksesta 

rajasantarmiostolle. 

21.4.1914 2 

299 Suomen santarmihallituksen varajohtajan virkakirje 

sosialistivallankumouksellisten A.N. Budrenkon ja V.N. 

Mandstenin salaisen valvonnan järjestämisestä.  

13.7.1914 3 

300 Viipurin linnoituksen esikunnan johtajan virkakirje Imatran 

puhelinaseman johtaja I. Pirisen vapautumisesta. 

31.7.194 1 

301 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto rahankeruusta lakossa olevien venäläisten työläisten 

perheiden avustamiseksi. 

8.8.1914 

25.8.1914 

4 

302 Ruskealan nimismiehen raportti lihakauppias G. Muen 

hallitusvastaisista puheista ja sitä koskeva kuulustelupöytäkirja. 

Katkelma. 

11.8.1914 2 

303 Suomen santarmihallituksen varajohtajan ja Muolaan nimismiehen 

kirjeenvaihto sosialidemokraattisen puolueen jäsen työläinen K. A. 

Väänäsen asiasta, jota epäiltiin pommien valmistamisesta vuosina 

1905–1906. 

15.9.1914 

15.11.1914 

5 

304 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston raportti rautatietoimihenkilö 

O.E. Lavolan kotietsinnän tuloksista. 

24.10.1914  

305 Helsingin komendantin tiedotus sotilas N. Voikovin etsinnästä, jota 

epäiltiin lakkoon osallistumisen vetoomuksesta. 

27.11.1914 1 

306 Viipurin linnoituksen komendantin, Pietarin ja Viipurin 

viranomaisten kirjeenvaihto työläisten R. Kukkosen, I. Silvanin ja 

veljekset Haikkosten asiasta, joita epäiltiin pommien 

valmistamisesta. 

9.12.1914 

8.3.1915 

31 

307 Suomen santarmihallituksen ja Kymi-Pyhtään nimismiehen 

kirjeenvaihto tietojen saamisesta pidätetty U.R. Muurin sukulaisista. 

10.12.1914 

5.1.1915 

9 

308 Suomen kenraalikuvernöörin, poliisi- ja sotilasviranomaisten 

kirjeenvaihto agitaation ja lakkojen torjunnasta. 

15.12.1914 

12.10.1915 

24 

309 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirje 

yksityissotilassairaaloissa toimivien laupeudensisarien valvonnan 

järjestämisestä. 

28.12.1914 1 

310 Kuulustelupöytäkirja koskien Hautovaaran sahalaitoksesta erotetut 

työläiset O. Pynnilän, I. Lankisen, A. Laakkosen, I. Soikkelin ja K. 

Leppäsen valitusta.  

  

311 Suomen santarmihallituksen varajohtajan ja läänin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto poliittinen karkotettu M.G. 

Rafeksen etsinnästä. 

19.2.1915 

9.4.1915 

17 

312 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje sotilassairaaloissa 

vierailevien ihmisten valvonnan järjestämisestä agitaation torjuntaa 

varten. 

8.3.1915 2 

313 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

santarmihallituksen Viipurin osaston varajohtajan virkakirjeestä 

koskien bolsevikki B. Tihomirovin etsintää. 

20.3.1915 

2.6.1915 

17 

314 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

santarmihallituksen Viipurin osaston varajohtajan virkakirjeestä 

koskien sosialistivallankumouksellisten V.V. Rudnevin ja V.I. 

Rudnevan etsintää. 

26.3.1915 

3.8.1915 

18 

315 V. Shamaletdinovin asiakirja, jota syytettiin hallitusvastaisesta 

propagandasta. 

1.4.1915 

13.12.1915 

10 

316 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston varajohtajan tiedotus 

Muolaan seurakunnassa olevan sosialidemokraattisen järjestön 

toiminnan tutkinnasta. 

7.5.1915 1 

317 Maaherran ilmoitus Suomen kenraalikuvernöörille kirjailija L. 12.5.1915 1 
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Andrejevin asuinpaikasta ja kirjailijat M. Gorkin ja Sologubin 

vieraskäynnistä hänen luonaan. 

318 Viipurin linnoituksen santarmijoukon komentajan raportti 

konstaapeli Rodeen liittymisestä sosialistiseen puolueeseen ja hänen 

leväperäisestä suhtautumisesta velvollisuuksiinsa. 

29.5.1915 3 

319 Suomen santarmihallituksen johtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto vallankumousmies M. Alekseinskin etsinnästä. 

12.6.1915 

28.8.1915 

21 

320 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirje koskien lehdessä 

”Uusi-Suometar” julkistettua artikkelia sosialistien puheista Suomen 

Työväenliiton jäseniä vastaan. 

22.6.1915 3 

321 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirje 4 

Valtiokunnanduuman jäsen Mansyrevin julkisten luentojen 

pitämiskiellosta. 

22.6.1915 1 

322 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin 

kanslian kiertokirjeestä koskien tohtori A.F. Tannerin julkisten 

luentojen pitämiskieltoa. 

  

323 Suomen santarmihallituksen johtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto A.F. Kerenskin etsinnästä. 

30.9.1915 27 

324 Maaherran kiertokirje panssarilaivan ”Ruhtinas Potemkin” matruusit 

P. Blohinin ja D. Pustyakovin etsinnästä ja pidätyksestä. 

9.8.1915 2 

325 Kurkijoen nimismiehen tiedotus työläisryhmän polttopuun 

lastauksen kieltämisestä ja palkankorotusvaatimuksista. Liitteenä 

kuulustelupöytäkirja. 

8.11.1915 10 

326 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin 

kanslian kiertokirjeestä koskien pienkauppiaiden valvontaa 

agitaation torjuntaa varten sotilaiden keskuudessa. 

8.11.1915 

20.12.1915 

9 

327 Poliisiviranomaisten kirjeenvaihto anarkisti F.I. Semenovin 

etsinnästä. 

8.11.1915 

31.12.1915 

12 

328 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirje E. Igolaisen ja A. 

Tirrosen edesvastuuseen saattamisesta työläisten lakon järjestäjinä. 

13.11.1915 1 

329 Haminan komendantin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

talonpoika T. Shebalchenkosta, jota syytettiin hallitusvastaisesta 

puheesta. 

21.12.1915 

21.1.1916 

11 

330 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirjeet 

vallankumouksellisen propagandan torjunnasta sotilaiden 

keskuudessa. 

3.1.1916 

8.8.1916 

4 

331 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian sähkösanomat, Viipurin 

poliisimestarin raportti ja muita tiedotuksia rautatietyölästen lakon 

valmistuksesta ja työläisten vaatimuksien tyydyttämisestä. 

4.1.1916 

25.10.1916 

16 

332 Kruununvoutien raportit E. Guradin etsinnästä. 4.1.1916 

29.1.1916 

7 

333 Viipurin linnoituksen santarmijoukon johtajan ja etsivän 

keskuspoliisin Viipurin osaston johtajan raportit työläiset O. 

Mutikaisen, G. Olanderin pidätyksestä ja julistuksien ja kirjapainon 

käsilaitteen takavarikoinnista. 

13.1.1916 

17.1.1916 

5 

334 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston johtajan ja hänen 

apulaisen virkakirjeet vallankumousmiehet E. Tommelin ja I. 

Grigorovichin etsinnästä. 

28.1.1916 

1.2.1916 

5 

335 Antrean ja Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Viipurin 

linnoituksen komendantin virkakirjeestä koskien 

sosialidemokraattisen nuorison toimintaa. 

26.2.1916 

11.3.1916 

6 

336 Suomen santarmihallituksen johtajan määräys Valtakunnanduuman 

jäsen A.F. Kerenskin valvonnan järjestämisestä läänin rajojen 

sisällä. 

28.2.1916 2 
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337 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirja sairastuneiden vankien 

siirtämiskiellosta yleissairaaloihin ilman viranomaisten lupaa. 

11.3.1916 1 

338 Suomen santarmihallituksen Tornion rajapiirin johtajan määräys 

Tygelskin vaimon lähettämisestä kotimaahan. Tygelski on pidätetty 

julistuksien levittelystä sotavankeudesta karanneiden sotilaiden 

keskuudessa. 

20.3.1916 3 

339 Poliisilaitosten raportit agitaattorien ja ulkomailta tulleiden ihmisten 

valvonnan järjestämisestä kenraalikuvernöörin määräyksen 

mukaisesti.  

23.3.1916 

28.3.1916 

5 

340 Suomen santarmihallituksen Tornion rajapiirin johtajan määräys A. 

Tsvinkin ja S. Karlovan pidätyksestä. 

25.4.1916 2 

341 Petrogradin kaupunginjohtajan ja Suomen santarmihallituksen 

tiedotukset Petrogradin oleskelukiellosta A. Pokariselle, jota 

syytettiin Erikssonin tehtaan työläisten lakkoon kehottamisesta. 

Tiedotuksessa sanottu ja A. Pokarisen poliisivalvonnan 

järjestämisestä. 

1.5.1916 

13.5.1916 

6 

342 Viipurin poliisimestarin raportti vankien Salon, Pitkäsen, 

Renikaisen, Pärssisen ja Palmun siirtämisestä Petrogradin 

tutkintavankilaan tutkintatuomarin virkakirjeen mukaisesti. 

27.6.1916 

17.8.1916 

2 

343 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus oletetusta dynamiitin 

tuonnista Venäjälle.  

5.8.1916 1 

344 Ruokolahden nimismiehen raportit osakeyhtiön ”Tornator” 

työläisten lakosta ja lakon johtajat B. Hyttysen, I. Leskisen ja M. 

Lahden pidätyksestä. 

8.8.1916 7 

345 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin johtajan tiedotus 

terroristi N.I. Rakitinin julkisen valvonnan järjestämisestä. 

6.10.1916 1 

346 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston tiedotus lehden ”Karjala” 

toimittaja M. Puhakan kotietsinnän suorittamisesta. 

25.10.1916 2 

347 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kiertokirje M.A. Iljinin 

oleskelukiellosta sotakannalla oleville alueille. Häntä epäiltiin 

vuoden 1905 aseellisen kapinan valmistuksesta. 

6.11.1916 

22.11.1916 

5 

348 Kenraalikuvernöörin sähkösanoma Valtakunnanduuman kokousten 

lakkautumisesta 8 päiväksi. 

11.11.1916 1 

349 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin varajohtajan tiedotus 

aseellisen kapinan valmistuksesta. Maaherran määräys 

poliisiviranomaisille Ruotsista tulevien henkilöiden valvonnan 

järjestämisestä.  

25.11.1916 

4.12.1916 

3 

350 Viipurin etsiväosaston raportti työläinen A.I. Tuovisen pidätyksestä, 

jota epäiltiin kirjojen salamyynnistä.  

28.11.1916 2 

351 Lappeenrannan poliisimestarin raportti kaupungin ja lähellä olevien 

kylien väestön poliisivalvonnasta. 

20.12.1916 5 

352 Turun maaherran virkakirje perämies E.J. Karlsonin lähettämisestä 

Pietarin vankilaan Pietarin tutkintatuomarin määräyksen perustella. 

Karlsonia syytettiin valtiopetoksesta. 

27.12.1916 

23.1.1917 

3 

353 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje sosialidemokraattisen 

puolueen muistomitalien levittelyn kieltämisestä. 

13.1.1917 1 

354 Suomen kenraalikuvernöörin käsky työläinen V.I. Kapiaisen 

vapautumisesta vankilasta ja poliisivalvonnan järjestämisestä. 

9.2.1917 1 

355 Suomen valtakunnallisen rautatieliikenteen toisen piirin johtajan 

tiedotus rautatietyöläisten irtisanomista. Liitteenä luettelo. 

2.3.1917 8 

356 Valkealan nimismiehen raportti sosialidemokraattisen puolueen 

jäsenet V.E. Hamarin, E.G. Kajanderin ja I. E Nurmisen 

henkilötiedoista. 

2.3.1917 1 

357 Suomen kenraalikuvernöörin sähkösanoma lakossa olevien 18.6.1917 1 
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rautatietyöläisten lähettämisestä sotilastyöhön. 

358 Viipurin työläisten ja sotilaiden edustajien neuvoston määräys P. 

Luukkosen vapautumisesta lääninvankilasta. 

18.8.1917 2 

 g) Aineisto palvelukseen astuvien ja läänin 
oleskelulupaa anovien poliittisesta 
luotettavuudesta  

  

359 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Aladjin K.–Jakovlev G. 

11.11.1847 

25.11.1895 

77 

360 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Värä A.–Haimi S. A. 

14.2.1889 

2.4.1899 

26 

361 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Akimov I.–Suslova E. 

3.2.1896 

25.11.1896 

20 

362 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Arnike F.–Tikka V. 

8.1.1897 

6.12.1897 

19 

363 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Burjam A.–Erenburg V. 

26.4.1899 

12.12.1901 

47 

364 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Akimov I.–Eman A. 

24.1.1902 

27.12.1902 

47 

365 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Agafonov P.–Tattari D. 

15.5.1903 

16.9.1903 

33 

366 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Abrahamson A.–Jakobson A. 

14.3.1904 

2.12.1904 

31 

367 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Agafonov M.–Tabanos. 

29.2.1905 

7.12.1905 

34 

368 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Belyaeva L.–Chelintsev M. 

14.2.1906 

19.9.1906 

74 

369 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Bohutov–Hämäläinen. 

21.1.1907 

28.1.1908 

71 

370 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Belov A.–Shuhina V. 

6.3.1908 

8.12.1908 

72 

371 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Antonov A.–Shlyapuznikov N. 

5.1.1909 

12.12.1909 

115 

372 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Andrejevskaja.–Juganova E. 

9.3.1910 

16.12.1910 

155 

373 Pietarin koulupiirivalvojan ja Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto 

Marija Uljanovan poliittisesta luotettavuudesta.  

12.6.1911 

6.7.1911 

18 

374 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Akimov–Kunitsina K. 

18.1.1911 

30.12.1911 

98 
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375 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Lange N.–Petrashevskaja P. 

18.1.1911 

20.12.1911 

72 

376 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Revyakin D.–Tykanov A. 

20.2.1911 

16.12.1911 

55 

377 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Hersonskaja E.–Jashenko A. On olemassa 

tiedustelu kirjailija K. Chukovskista. 

15.2.1911 

21.11.1911 

48 

378 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Artsishevskaja A.–Zelikman. 

3.1.1912 

31.12.1912 

107 

379 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Ivanov F.–Murte M. 

3.1.1912 

30.12.1912 

103 

380 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Nazarjeva A.–Russo A. 

3.1.1912 

24.12.1912 

75 

381 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Savvi P.–Jakovlev a. 

23.2.1912 

19.12.1912 

93 

382 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Abel L.–Jezov E. 

19.2.1913 

26.9.1913 

85 

383 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Zestyannikov M.–Lvov I. 

14.1.1913 

18.8.1913 

81 

384 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Mazover.–Ryzkov N. 

2.1.1913 

20.12.1913 

75 

385 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Saveljev P.–Usov A. 

18.1.1913 

10.9.1913 

52 

386 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Fetter F.–Sherbakova E. 

10.1.1913 

20.9.1913 

60 

387 Sortavalan poliisimestarin ja Sortavalan nimismiehen kirjeenvaihto 

Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelusta koskien 

Sortavalan opettajaseminaarin henkilökunnan ja opiskelijoiden 

opettajan- ja yhteiskunnallista toimintaa. 

13.5.1913 

13.8.1913 

13 

388 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Vaintrobe M.–Grishina I. 

7.1.1914 

31.12.1914 

86 

389 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Danilova M.–Jortikka. 

12.1.1914 

22.12.1914 

74 

390 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Kadenius.–Kärpä I. 

5.1.1914 

3.12.1914 

135 

391 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Laakso H.–Määttälä V. 

20.1.1914 

21.12.1914 

121 

392 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 27.1.1914 51 
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ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Nebolsin V.–Ottenberg N. 

11.12.1914 

393 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Paananen A.–Pärnänen K. 

2.1.1914 

29.12.1914 

76 

394 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Rabinovich O.–Räkkeläinen N. 

7.1.1914 

25.11.1914 

45 

395 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Saarinen V.–Suutari V. 

13.1.1914 

7.12.1914 

94 

396 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Taavitsainen K.–Frilander K. 

12.1.1914 

21.12.1914 

48 

397 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Haverinen A.–Jäskeläinen A. 

7.2.1914 

26.11.1914 

78 

398 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Aarnio A.–Bjerke M. 

12.2.1914 

17.2.1914 

98 

399 Viipurin poliisimestarin kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin 

tiedustelusta koskien tietojen antamista varatuomari Gyllingista. 

27.3.1914 

29.5.1914 

6 

400 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Abramovich M.–Zurchenko K. 

9.2.1915 

30.12.1915 

170 

401 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. P. Zadohin.–Lvovich. 

17.2.1915 

22.12.1915 

141 

402 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Madvolevskaja–Rääkkeläinen. 

19.2.1915 

18.12.1915 

149 

403 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Savelius.–Ustvolski. 

17.1.1915 

18.12.1915 

104 

404 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Fjodorov–Julku. 

12.1.1915 

28.12.1915 

109 

405 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Luettelot. 

3.5.1915 

24.12.1915 

25 

406 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Aarnio–Väisänen. 

12.1.1916 

29.12.1916 

120 

407 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Galuzevskaja–Zeja. 

4.1.1916 

8.1.1917 

85 

408 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Ivanov–Kärhä. 

22.2.1916 

10.1.1917 

120 

409 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Lavonen–Määttä. 

18.1.1916 

17.1.1917 

91 

410 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

10.1.1916 

20.12.1916 

127 
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luotettavuudesta. Nesvitski–Pärtel. 

411 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Radzijevskaja–Särkinen. 

26.1.1916 

19.1.1917 

148 

412 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Taberman–Frolova. 

10.3.1916 

18.1.1917 

75 

413 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Haikonen–Järvi. 

26.4.1916 

22.12.1916 

97 

414 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Luettelot. 

9.1.1916 

29.12.1916 

69 

415 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Aho–Jakimov. 

3.1.1917 

31.12.1917 

103 

416 Valtio- ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto palvelukseen astuvien 

ja läänin oleskelulupaa anovien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta. Luettelot. 

23.1.1917 

26.11.1917 

33 

 h) Painovapauden kieltäminen ja kielletyn 
kirjallisuuden takavarikoiminen 

  

417 Suomen senaatin määräykset sensorien alistamisesta maaherroille. 11.5.1846 

25.5.1846 

3 

418 Suomen kenraalikuvernöörin määräys poliittisia tapahtumia ja 

hallituksen asetuksia koskevien järkeilyjen kieltämisestä 

aikakauslehdistössä. 

22.3.1848 2 

419 Suomen kenraalikuvernöörin määräys lehden ”Sanan saattaja 

Viipurista” julkaisemisen kieltämisestä.  

1.1.1849 

24.5.1849 

2 

420 Suomen kenraalikuvernöörin määräys Shillerin kirjoittaman 

tragedian ”Rosvo” näyttämölle asettamisen kieltämisestä. 

15.3.184 2 

421 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto lehden 

”Tilchennagifvanden från embetsmyndighsterna och Viborgs len” 

julkaisemisesta. 

14.11.1850 

17.12.1850 

4 

422 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto I. Alftan anomuksesta 

koskien kirjapainon avaamista Viipuriin. 

24.2.1851 

29.3.1851 

2 

423 Suomen kenraalikuvernöörin apulaisen tiedotus määräys Berntsonin 

kirjoittaman näytelmän ”Elämien taistelusta” näyttämölle 

asettamisen kieltämisestä. 

1.7.1851 1 

424 Suomen kenraalikuvernöörin apulaisen tiedotus Turinin kaupungissa 

Golovinin julkaiseman lehden numeron takavarikoimisesta. 

1.7.1852 1 

425 Suomen kenraalikuvernöörin virkakirje Gertsenin teoksien tuonnin 

kieltämisestä.   

16.7.1853 1 

426 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maistraatin kirjeenvaihto 

lehden ”Vyborgs Tidning” julkaisemisesta.   

12.12.1853 

28.1.1854 

10 

427 Suomen kenraalikuvernöörin ja kirjakauppias Alftanin kirjeenvaihto 

lehden ”Vyborg tidning för literatur handel och economi” 

julkistamisesta. 

20.2.1856 1 

428 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus A. Sulmanin kirjasen ”Etelä- 

Suomi” kieltämisestä. 

6.10.1856 

27.11.1856 

6 

429 Suomen kenraalikuvernöörin ja Alftanin kirjeenvaihto lehden 

”Aamurusko, sanaisia lapsilla” julkistamisesta. 

3.11.1862 

15.6.1863 

16 

430 Suomen kenraalikuvernöörin määräys hallitusvastaisten kirjeiden 

levittelyn kieltämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa.   
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431 Suomen kenraalikuvernöörin määräys Bakunin ja hänen jälkeläisten 

vetoomuksen levittelyn torjunnasta Suomessa. 

15.7.1863 2 

432 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto ”Hengenmoraalisen lukemisen yhtiön” julkaisujen ja 

muun kielletyn kirjallisuuden takavarikoimisesta  

27.3.1886 

15.6.1886 

11 

433 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje määräyksestä maaherralle 

kausilehdistön valvonnasta läänissä. 

30.12.1890 1 

434 Kirjakauppiaiden luettelot kihlakunnittain. 25.1.1892 

8.1.1917 

56 

435 Painoasiain ylihallituksen kiertokirje julkaisun ”Suomen historia 

kansakouluissa” kaikkien kappaleiden takavarikoimisesta ja sitä 

koskevat poliisilaitosten raportit. 

5.4.1895 

25.5.1895 

10 

436 Painoasiain ylihallituksen kiertokirjeet Hodynskojen pellon 

onnettomuuden valokuvien levittelyn kieltämisestä ja 

valokuvauksen järjestämisestä strategisissa paikoissa (tiloissa). 

16.2.1897 

2.3.1897 

13 

437 Painoasiain ylihallituksen kiertokirjeet kielletyn kirjallisuuden 

takavarikoimisesta ja muista sensuuria koskevista kysymyksistä.  

1.1.1899 

16.12.1899 

34 

438 Viipurin poliisimestarin raportti lehdessä ”Vyborgs Bladet” 

julkistetusta artikkelista, missä on kerrottu venäläisen everstin 

loukkauksesta konstaapelia. 

22.4.1899 3 

439 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston johtajan kirjeenvaihto 

valituksesta koskien lehdessä ”Itä-Karjala” julkistettua santarmia 

loukkaantunutta artikkelia. 

22.4.1899 

19.10.1899 

8 

440 Painoasiain ylihallituksen kiertokirje tsaarin perheen tietojen 

julkaisemisehdoista. 

5.9.1899 3 

441 Määräys lehden ”Vyborgs Nyheter” keskeytyksestä 1 kuukaudeksi 

artikkelin ”Uhkat” julkaisemisen takia. 

18.9.1899 5 

442 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys lehden ”Kotka 

Nyheter” keskeytyksestä 1 kuukaudeksi ja lehden ”Viipurin 

Sanomat” kahdeksi kuukaudeksi moitittavien artikkelien 

julkaisemisen takia. 

10.10.1899 4 

443 Painoasiain ylihallituksen ja Viipurin raastuvanoikeuden kiertokirje 

lehden ”Itä-Suomen Työmies” julkaisukiellosta V. Polkkeelle. 

27.12.1899 

26.1.1900 

5 

444 Haminan talonpoikaisjoukon julkilausuma koskien lehden 

”Haminan Sanomat” painatuksen keskeyttämistä. 

27.12.1899 2 

445 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys lehden ”Viipurin 

sanomat” ja talonpoikaisjoukon anomus lehden toiminnan 

jatkumisesta. 

10.4.1900 

11.3.1901 

16 

446 Painoasiain ylihallituksen virkakirjeet lehtien ”Toveri” ja ”Soihtu” 

julkaisemisesta. 

22.6.1900 6 

447 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys lehden ”Vyborgs 

Bladet” keskeytyksestä 1 kuukaudeksi ja lehden ”Koitar” kahdeksi 

kuukaudeksi epäsuotuisien artikkelien julkaisemisen takia. 

4.10.1900 2 

448 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje venäjän kielen ottamisesta 

läänin kanslianhoitoon ja sitä koskevat lehtilausunnot. 

3.11.1900 2 

449 Painoasiain ylihallituksen kiertokirjeet kielletyn kirjallisuuden 

takavarikoimisesta ja muista sensuuria koskevista kysymyksistä. 

18.2.1901 

31.12.1901 

122 

450 Painoasiain ylihallituksen virkakirjeet Suomen vaakunamerkkien 

levittelyn kieltämisestä. Viipurin maistraatin tiedotus Sederholmin 

anomuksesta lehden ”Vyborgs Dagblad” julkaisemisesta. 

7.5.1901 

21.9.1901 

2 

451 Painoasiain ylihallituksen kiertokirjeet kielletyn kirjallisuuden 

takavarikoimisesta ja muista sensuuria koskevista kysymyksistä. 

Ovat olemassa kiertokirjeet, jotka koskevat L. Tolstoin ja M. Gorkin 

teoksia. 

10.1.1902 

31.12.1902 

119 
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452 Painoasiain ylihallituksen ja Viipurin maistraatin tiedotukset lehtien 

”Uudet Viipurin sanomat” ja ”Viipuris” julkaisemisesta.  

13.2.1902 

17.5.1902 

3 

453 Painoasiain ylihallituksen kiertokirjeet kielletyn kirjallisuuden, 

jäljennyksien ja postikorttien takavarikoimisesta. 

12.1.1902 

6.11.1903 

59 

454 Painoasiain ylihallituksen kirjeenvaihto kirjapainojen avaamisesta, 

lehtien julkaisemisesta ym. 

15.5.1903 

17.9.1903 

19 

455 Painoasiain ylihallituksen tiedotukset kirjakauppaluvan antamisesta 

muutamille henkilöille. 

20.7.1903 

20.12.1916 

53 

456 Painoasiain ylihallituksen ja maaherran kiertokirjeet ja määräykset 

kielletyn kirjallisuuden, jäljennyksien ja postikorttien 

takavarikoimisesta. 

7.1.1904 

24.12.1904 

103 

457 Painoasiain ylihallituksen ja Viipurin maaherran kiertokirjeet 

kielletyn kirjallisuuden, jäljennyksien ja postikorttien 

takavarikoimisesta. 

2.1.1905 

25.8.1905 

35 

458 Painoasiain ylihallituksen kirjeenvaihto kirjapainojen avaamisesta, 

lehtien julkaisemisesta ja sensorin toiminnasta. 

27.1.1905 

11.11.1905 

24 

459 Viipurin linnoituksen esikunnan virkakirjeet koskien 

sanomalehdissä Karjala, Viipuri ja Työ julkistettuja kirjoituksia, 

jotka ovat loukannet Viipurin varuskunnan kunniaa. 

25.1.1906 

14.11.1906 

9 

460 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja painoasiain ylihallituksen 

tiedustelut lehtisistä ”Köyhä Matti”, ”Köyhän Matin Mari” ja 

”Köyhän Matin vesa”. 

2.4.1906 

1.3.1906 

6 

461 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja painoasiain ylihallituksen 

kirjeenvaihto sanomalehdessä ”Eteenpäin” muutamien artikkelien 

julkaisemisesta ja toimittajan vahtimisesta. 

2.4.1906 

9.10.1906 

12 

462 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus painoasiain erikoiskokouksen 

rahoittamisen lopettamisesta. 

26.4.1906 2 

463 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelut ja Räisälän 

nimismiehen vastaus sanomalehden ”Uusi Suometar” artikkeleissa 

julkistettujen tietojen todenperäisyydestä. 

6.6.1906 

22.9.1906 

6 

464 Asiakirja sanomalehden ”Itä-Suomen sanomat” toimittaja K.F. 

Virtamon syytöksestä poliisia halventavan artikkelin 

julkaisemisesta. 

23.6.1906 

14.12.1906 

52 

465 Pietarin oikeuskamarin prokuraattorin ja Viipurin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien valtiokunnanduuman 

entisten jäsenten vetoomuksen ”Kansalle kansanedustajilta” 

julkaisemista. 

8.8.1906 

30.3.1907 

24 

466 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Kotkan 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto sanomalehden 

”Hufvudstadsbladet” artikkeleissa julkaistujen tietojen 

todenperäisyydestä. 

31.8.1906 

26.9.1906 

9 

467 Painoasiain ylihallituksen tiedustelu ja Lappeenrannan maistraatin 

virkakirje sanomalehden ”Lappeenranta” painatuksesta. Sortavalan 

maistraatin lausunto sosialidemokraattisen sanomalehden 

painatuksesta. 

10.10.1906 

20.12.1906 

4 

468 Painoasiain ylihallituksen kirjeenvaihto kielletyn kirjallisuuden 

takavarikoimisesta. 

6.11.1906 

28.11.1906 

4 

469 Painoasiain ylihallituksen virkakirjeet sanomalehden ”Työ” 

julkaisemisen muutoksista ja toimittajan vaihdosta. 

12.12.1906 

30.1.1907 

4 

470 Pietarin kaupunginjohtajan ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto koskien vallankumouksellisen kirjallisuuden 

painatusta sanomalehtien ”Työ” ja ”Östra Finland” kirjapainossa. 

28.1.1907 

9.2.1907 

18 

471 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus koskien painatettuja Venäjän 

vallankumouksellisen keskuskomitean julistuksia Viipurin 

30.1.1907 3 
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sanomalehden ”Trud” kirjapainossa. 

472 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto koskien venäjänkielellisen vallankumouksellisen 

kirjallisuuden painatusta sanomalehden ”Työ” kirjapainossa ja 

Airolan nimitystä lehden päätoimittajaksi. 

31.1.1907 

18.11.1907 

21 

473 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto kielletyn kirjallisuuden 

takavarikoimisesta muutamien näytelmien ja elokuvien näyttämölle 

asettamisen kieltämisestä ja artikkelien sisällöstä paikallisissa 

sanomalehdissä. 

21.3.1907 

5.12.1907 

17 

474 Suomen kenraalikuvernöörin, Terijoen nimismiehen ja läänin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kielletyn kirjallisuuden 

säilyttämisestä Terijoella, sitä takavarikoimisesta ja omistajan 

etsinnästä. 

7.11.1907 

28.3.1908 

26 

475 Asiakirja matkatavaralaatikkojen takavarikoimisesta ja Venäjän 

sosialidemokraattisen puolueen jäsen P.J. Vainshteinin pidätyksestä. 

Matkatavaralaatikoissa säilytettiin bolsevikin sanomalehden 

”Eteenpäin” 19 lehtinumeroa. 

17.12.1907 

24.3.1908 

73 

476 Terijoen nimismiehen raportit ja painoasiain ylihallituksen 

virkakirjeet kielletyn kirjallisuuden takavarikoimisesta kirjakauppias 

V. Toivolalta.  

23.12.1907 

5.3.1912 

52 

477 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto anarkististen julistusten levittelystä työläisten 

keskuudessa. 

17.1.1908 

29.5.1908 

10 

478 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto anarkistisen kirjallisuuden levittelyn kieltämisestä ja 

venäjän armeijan kunnia koskettavien artikkelien torjunnasta 

kausilehdistössä. 

18.1.1908 

5.9.1908 

16 

479 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu 

vallankumouksellisen lehtisen ”Kansan hyväksi” antamisesta. 

22.1.1908 3 

480 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin maistraatin ja 

raastuvanoikeuden kirjeenvaihto sanomalehden ”Östra Finland” 

kirjapainon omistaja Ekholmin edesvastuuseen saattamisesta 

vallankumouksellisen kirjallisuuden painatuksesta ja tsaarin 

loukkauksesta. 

28.1.1908 

21.11.1908 

12 

481 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet valokuvateatterien ja 

muiden julkisten ilonpitopaikkojen ohjelmistojen valvonnasta. 

4.2.1908 

26.10.1908 

3 

482 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto sanomalehden 

”Sosialidemokraatti” artikkelista, missä on kerrottu poliisin 

”poliittisen” metsästyksestä.  

8.2.1908 

15.4.1908 

8 

483 Kivennavan nimismiehen tiedotus bolsevikin sanomalehden 

”Eteenpäin” 16 numeron 8.10.1907 kahden säkkien löytämisestä. 

Liitteenä sanomalehden kappale.  

13.5.1908 3 

484 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto tuntemattoman vallankumousmiehen asiakirjojen 

löytämisestä. 

16.5.1908 

23.6.1908 

28 

485 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet hallitusvastaisten 

näytelmien asettamisen kielittämisestä. 

11.6.1908 

21.10.1908 

3 

286 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin kiertokirjeistä koskien hallitusvastaisten 

postikorttien takavarikoimisesta. 

5.9.1908 

29.12.1908 

13 

487 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto lehden ”Kansan Ääni” 

kirjoituksesta. 

21.10.1908 

1.6.1909 

9 

488 Suomen kenraalikuvernöörin ja maaherran tiedotukset 

sanomalehden ”Itä-Suomen Sanomat” toimittajakunnan jäsenien 

3.12.1908 3 
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loukkauksesta. 

489 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto sanomalehden ”Karjala” 

kirjoituksesta missä on kerrottu suomalaisten asioiden 

esittämismuutoksista.  

9.12.1908 

22.12.1908 

10 

490 Virkakirje Suomen kenraalikuvernöörille V. Chernoluskin 

kuulustelun pyynnöstä.  Chernoluskia syytettiin lehtisen 

”Opettajaliitot Venäjällä” julkistamisesta. 

29.12.1908 1 

491 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

virkakirjeestä koskien kielletyn kirjallisuuden takavarikoimista. 

4.5.1909 

17.2.1910 

16 

492 Pietarin lennätinaseman kirjeenvaihto virallisen toimittajan 

vaihdosta. 

21.6.1909 

2.7.1909 

3 

493 Suomen Senaatin siviililautakunnan tiedotus ulkomaiden 

kirjallisuuden tuontijärjestyksestä. 

6.7.1909 3 

494 Suomen senaatin prokuraattorin, Viipurin maistraatin ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kielletyn kirjallisuuden 

takavarikoimisesta Viipurin kirjastossa ja lukusalissa. 

9.9.1909 

5.1.1910 

28 

495 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen virkakirjeestä koskien sanomalehden ”Proletari” 47 ja 

48 numeron takavarikoimista. 

19.11.1909 

24.12.1909 

12 

496 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin viskaalin 

tiedotukset sanomalehtien ”Karjala” ja Kansan Ääni” toimittajien 

edesvastuuseen saattamisesta. 

4.1.1910 

11.8.1910 

6 

497 Suomen kenraalikuvernöörin ja santarmihallituksen johtajan 

kirjeenvaihto santarmistoa loukkaavan artikkelin julkaisemisesta 

sanomalehdessä ”Kansan Ääni”. 

8.1.1910 

18.5.1910 

9 

498 Suomen painoasiain ylihallituksen määräykset P. Kropotkinin kirjan 

”Despotismi Venäjällä vv. 1905–1909”  ja sanomalehden ”Päivä” 3 

numeron takavarikoimisesta. 

27.1.1910 8 

499 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto aseen takavarikoimisesta 

Viipurin kaupoista. Tiedot aseesta on julkistettu sanomalehdessä 

”Nya Pressen” 

5.2.1910 

10.2.1910 

10 

500 Ruokolahden nimismiehen selitys koskien sanomalehdessä ”Työ” 

julkistettua kirjoitusta otsikolla ”Virkamiehen kotimatka”. 

25.5.1910 2 

501 Viipurin linnoituksen esikunnan ja Suomen kenraalikuvernöörin 

kanslian kirjoituksesta ”Itsevaltaisuus”, joka on julkistettu 

sanomalehdessä ”Työ”. 

30.5.1910 

21.6.1910 

9 

502 Suomen painoasiain ylihallituksen ja Terijoen nimismiehen 

kirjeenvaihto sanomalehden ”Proletari” 47 ja 48 numeron 

takavarikoimisesta kirjakauppias P. Kaakolta ja häntä saattamisesta 

oikeuteen. 

15.6.1910 

23.7.1910 

8 

503 Suomen painoasiain ylihallituksen ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihto satiirisen lehtisen ”Kurikka” 13 numeron 

takavarikoimisesta. 

30.6.1910 

23.8.1910 

62 

504 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kauppias A. Martovista, jota 

syytettiin hallitusvastaisen kirjallisuuden levittelystä. 

2.7.1910 

16.9.1912 

74 

505 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien aikakausilehden ”Revju of revju” 246 

numeron takavarikoimista. 

7.7.1910 

26.7.1910 

31 

506 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien sanomalehden ”Forverts” 194 numeron 

takavarikoimista. 

27.8.1910 

4.11.1910 

55 

507 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien satiirisen lehtisen ”Simplisismus” 22 

3.9.1910 

4.11.1910 

57 
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numeron takavarikoimista. 

508 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien sanomalehden ”Forverts” 202 numeron 

takavarikoimista. 

5.9.1910 

4.11.1910 

55 

509 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien sanomalehtien ”Forverts”, ”Sosial-

Demokraten”, ”Berliner Tageblatt” ja ”Kansan Lehti” muutamien 

numeroiden takavarikoimista. 

7.9.1910 

4.11.1910 

110 

510 Pietarin poliisimestarin tiedotus Pietarin katukauppiaiden 

osuuskunnan pyynnöstä, koskien kirjapainotuotteiden myyntilupaa. 

Liitteenä osuuskunnan sääntö. 

8.9.1910 

6.10 1910 

13 

511 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien sanomalehtien ”Berliner Tageblatt” numeron 

448, ”Simplisismus” numeron 23 ja ”Sosial-Demokraten” nrot 204–

205 takavarikoimista. 

10.9.1910 

4.11.1910 

54 

512 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien sanomalehden ”Forverts” numeron 213 

takavarikoimista. 

16.9.1910 

4.11.1910 

32 

513 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien sanomalehden ”Forverts” 224 numeron 

takavarikoimista. 

28.9.1910 

4.11.1910 

81 

514 Viipurin raastuvanoikeuden kirjeenvaihto sanomalehden ”Kansan 

Ääni” toimittaja V.A. Huplista, jota syytettiin tsaaria ja paikallisia 

viranomaisia loukkaavien artikkelien julkaisemisesta. 

11.10.1910 

30.10.1910 

8 

515 Painoasiain ylihallituksen määräykset sanomalehtien ”Neva” ja 

”Rajaseudun sanomat” takavarikoimista. 

24.10.1910 

5.11.1910 

17 

516 Painoasiain ylihallituksen ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto G. 

Erastovin kirjan ”Marridten” takavarikoimista. 

25.11.1910 

5.1.1911 

50 

517 Painoasiain ylihallituksen ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

satiirisen lehtisen ”Lassiette an Beurre” takavarikoimista. 

26.11.1910 

5.1.1911 

55 

518 Painoasiain ylihallituksen ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

satiirisen lehtisen ”Lassiette an Beurre” takavarikoimista. 

12.12.1910 

7.2.1911 

57 

519 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Lappeenrannan maistraatin 

kirjeenvaihto sanomalehdessä ”Hufvudstadsbladet” julkaistusta 

artikkelista. 

28.12.1910 

10.2.1911 

7 

520 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto koskien sanomalehdessä 

”Uusi Aika” julkistettua Starkin kirjeettä, missä on kerrottu tekijän 

kansalaisoikeuden ahdistuksesta.  

5.1.1911 

23.1.1911 

8 

521 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Rannan kruununvoudin ja 

Suistamon nimismiehen kirjeenvaihto sanomalehdessä ”Rajavahti” 

julkistetusta kirjoituksesta, missä on kerrottu Tassian kylän 

torpparien karkotuksesta. Kirjeenvaihto koskee myös sanomalehden 

edustajaa Tanskasta, jota syytettiin hallitusvastaisista puheista.  

26.1.1911 

6.1.1912 

18 

522 Suomen kenraalikuvernöörin, painoasiain ylihallituksen ja läänin 

poliisilaitosten kirjeenvaihto draamanäytelmien asettamissäännöistä. 

22.2.1911 

2.12.1911 

34 

523 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

sanomalehdessä ”Työmies” julkistetuista kirjoituksista koskien 

Uudenkirkon ja Kivennavan seurakuntien erottamista Suomesta ja 

poliisin yritystä kieltämään illanviettoa työväentalossa. 

2.5.1911 

12.8.1911 

11 

524 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian sähkösanoma 

sanomalehdessä ”Nya Pressen” julkaistusta kirjoituksesta koskien 

hyökkäystä santarmia vastaan Viipurissa. 

1.7.1911 1 

525 Viipurin linnoituksen esikunnan tiedotus kirjasen ”Ruoska” 

julkaisemisen ajatuksesta sanomalehdessä ”Työ”. 

30.9.1911 1 
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526 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien N. Suhanovin kirjan ”Miksi me 

taistelemme” takavarikoimista. 

23.11.1911 

9.2.1917 

20 

527 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin linnoituksen 

komendantin ja Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

sanomalehdessä ”Vyborgs Nyheter” julkistetuista kirjoituksista 

”Venäläinen sotasatama Revelissa” ja ”Viipurin linnoitus”. 

3.1.1912 

4.2.1913 

13 

528 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Haminan 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Viipurin läänin Suomeen 

liittymisen 100-vuotisjuhlan pitämisestä. 

4.1.1912 

24.2.1912 

7 

529 Suomen kenraalikuvernöörin ja painoasiain ylihallituksen 

kirjeenvaihto draamanäytelmien asettamisen valvonnasta. Liitteenä 

sallittujen näytelmien luettelo. 

5.1.1912 

5.3.1913 

18 

530 Lappeenrannan kruununvoudin raportti ja Suomen 

kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu sanomalehdessä 

”Huvudstadsbladet” julkistetusta kirjoituksesta koskien Viipurin 

läänin Suomeen liittymisen 100-vuotisjuhlan pitämistä. 

16.1.1912 

20.1.1912 

3 

531 Maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien S.O. Paturssonin kirjan ”Venäjällä 

vallankumouksen aikana” takavarikoimista. 

30.1.1912 

22.2.1912 

13 

532 Painoasiain ylihallituksen virkakirje draamanäytelmien 

asettamissääntöjen rikkomisesta. Valtuusmiesten raportit 

rikkomisista. 

24.2.1912 

8.3.1912 

11 

533 Lappeenrannan maistraatin kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

kanslian tiedusteluista koskien sanomalehden ”Kansan Ääni” 

toimittaja A. Niemisen edesvastuuseen saattamista santarmien 

loukkauksesta. 

8.3.1912 

27.3.1913 

12 

534 Viipurin linnoituksen santarmiosaston johtajan ja Viipurin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto sanomalehdessä ”Karjala” 

julkistetusta kirjoituksesta ”Ehkä taas on aloitettu kotietsintöjä”.  

18.3.1912 

11.4.1912 

13 

535 Maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien Tsilliakuksen kirjan ”Vallankumous ja 

vastavallankumous Venäjällä ja Suomessa” takavarikoimisesta. 

16.4.1912 

7.5.1912 

8 

536 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kirjeenvaihto muutamien 

kirjapainojen mallikappaleiden antamisjärjestyksen rikkomisesta. 

22.4.1912 

24.5.1913 

7 

537 Maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien A.F. Tannerin kirjan ”Onnellinen avioliitto” 

takavarikoimisesta. 

27.4.1912 

18.5.1912 

13 

538 Poliisilaitosten raportit kirjan ” Laki tasa-arvoisuudesta ja 

kunnalliset viranomaiset” takavarikoimisesta.  

28.5.1912 

27.6.1912 

14 

539 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja kotkan poliisimestarin 

kirjeenvaihto sanomalehdessä ”Kyminlaakso” julkistetusta 

kirjoituksesta otsikolla ”Suomalaiset aikovat kapinoida”. 

14.6.1912 

7.2.1913 

11 

540 Läänin maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien Roslin-Kalliolan kirjan 

”Ajatukset Gogin sodasta” takavarikoimisesta. 

26.8.1912 

20.9.1912 

13 

541 Läänin maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien satiirisen lehtisen ”Lustige 

Bletter” 25 numeron takavarikoimisesta. 

12.9.1912 

1.10.1912 

 

542 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen senaatin 

prokuraattorin tiedustelusta, koskien sanomalehdessä ”Uusi Aika” 

julkistetun kirjoituksen ”Levottomuudet Viipurissa” sisältöä. 

14.9.1912 

9.10.191215

5 

 

543 Viipurin poliisimestarin selitys kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelusta, koskien sanomalehdessä 

14.10.1912 

22.10.1912 

2 



  

 

63 

 

”Huvudstadsbladet” julkistettua kirjoitusta professori Brodin 

luennoista. 

544 Pietarin piirioikeuden tutkintatuomarin tiedustelu ja Viipurin 

poliisimestarin raportti sanomalehdestä ”Neva” ja sen toimittajasta. 

2.11.1912 

13.11.1912 

6 

545 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys elokuvien esityksen 

kieltämisestä, missä kuvattiin L. N. Tolstoin koti- ja perheen 

olosuhteita. 

16.11.1912 2 

546 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien satiirisen lehtisen ”Simplisistimus” 35 

numeron takavarikoimisesta. 

25.11.1912 

24.12.1912 

13 

547 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien Tsilliakuksen kirjan ”Moskovalaiset ja 

suomalaiset vanhassa ja uudessa ajassa” takavarikoimisesta. 

9.12.1912 

7.1.1912 

13 

548 Kirkonpalvelija Shmarinin tiedotukset lehden ”Karjalan Sanomat” 

julkistamisen ajatuksesta. 

16.12.1912 3 

549 Läänin poliisilaitosten raportit painoasiain ylihallituksen 

määräyksestä koskien lehtisen ”Muutamia kysymyksiä” 

takavarikoimisesta. 

21.12.1912 

14.1.1913 

14 

550 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelut sanomalehdessä 

”Työ” julkistettujen muutamien kirjoituksien sisällöstä. 

10.1.1913 

12.12.1913 

18 

551 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelut tapahtumien 

valaisemisesta aikakauslehdistössä ja määräys tietojen estämisestä 

koskien tsaarin käymistä Suomen luodoissa. 

29.1.1913 

18.6.1913 

9 

552 Viipurin linnoituksen komendantin ja poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto sanomalehdessä ”Karjalan Lehti” julkistetusta 

kirjoituksesta ”Sotilaat ja salaiset kapakat”. 

11.2.1913 

31.5.1913 

22 

553 Suomen kenraalikuvernöörin ja maaherran määräykset politiikkaa 

sisältävien taulujen, veistokuvateoksien ja muiden kuvien 

esittämisen kieltämisestä. 

13.2.1913 

19.2.1913 

6 

554 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje ulkomailla julkistetun 

hallitusvastaisen kirjallisuuden isoista määristä ja sen tuonnin 

torjunnasta. 

20.2.1913 2 

555 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu ja Kotkan poliisimestarin 

raportti sanomalehdessä ”Huvudstadsbladet” julkistettujen 

muutamien kirjoituksien todenperäisyydestä. 

27.3.1913 

1.11.1913 

10 

556 Läänin maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien sanomalehden ”Aftonbladet” 

numeron 79 takavarikoimista. 

31.3.1913 

23.4.1913 

14 

557 Läänin maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien satiirisen lehtisen ”Lustige 

Bletter” numeron 14 takavarikoimisesta. 

26.4.1913 14 

558 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelut ja poliisilaitosten raportit 

sanomalehdessä ”Karjala” julkistettujen muutamien kirjoituksien 

sisällöstä. 

9.4.1913 

24.9.1913 

20 

559 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys postimerkkien 

painotuksen ja levittelyn kieltämisestä, jotka ovat tehty Latvian 

sosialidemokraattisen puolueen ulkomaantoimiston painotetun 

postimerkkimallin mukaisesti. 

13.5.1913 2 

560 Läänin maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien sanomalehden ”Aftonbladet” 

numerojen 45, 58 ja 104 takavarikoimisesta. 

20.2.1914 

9.6.1914 

42 

561 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin linnoituksen 

komendantin kirjeenvaihto sanomalehdissä ”Karjala” ja ”Karjalan 

Lehti” julkistetuista muutamista kirjoituksista. 

25.2.1914 

31.12.1914 

19 
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562 Viipurin linnoituksen komendantin ja Suomen santarmihallituksen 

Viipurin piirin johtajan virkakirjeet sanomalehdessä ”Työ” 

julkistetuista kirjoituksista koskien protestia leipätullia käytäntöön 

ottamista vastaan ja muita kysymyksiä. 

9.3.1914 

4.11.1914 

20 

563 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirjeet sanomalehdissä 

”Työ” ja ”Vyborgs Nyheters” julkisteltujen kirjoituksien sisällöstä. 

12.3.1914 

14.5.1914 

3 

564 Läänin maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien Tsilliakuksen kirjan ”Korruptio 

Venäjällä” takavarikoimista. 

23.3.1914 

14.5.1914 

22 

565 Läänin maistraattien ja nimimiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien satiirisen lehtisen ”Lustige 

Bletter” 14 numeron takavarikoimista. 

.4.1914 

2.6.1914 

25 

566 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelun sanomalehden ”Uusi 

Suometar” muutamien kirjoituksien sisällöstä. 

15.4.1914 

1.9.1914 

15 

567 Viipurilaisten joukon pyyntö poliittisesti ja moraalisesti 

alempiarvoisten elokuvien esityksen kieltämisestä ja lasten pääsyn 

elokuvateatteriin ilman vanhemmasta estämisestä.  

28.4.1914 

26.5.1914 

23 

568 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien lehden ”Aftonbladet” 121 

numeron takavarikoimista. 

28.4.1914 

26.5.1914 

23 

570 Painoasiain ylihallituksen kirjeenvaihto kirjapainojen johtajien ja 

sanomalehtien toimittajien edesvastuuseen saattamisesta 

kappalemallin antamisen järjestyssääntöjen rikkomisesta. 

4.6.1914 

8.10.1914 

34 

571 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien lehden ”Berliner Tageblad” 

liitteen otsikolla ”Ulk” takavarikoimista. 

19.6.1914 

10.12.1914 

20 

572 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet ja määräykset 

aikakauslehdistön valvonnan tehokkuudesta sodan aikana ja 

muutamien sanomalehtien sulkemisesta sodan loppuun saakka. 

7.7.1914 

24.11.1914 

11 

573 Viipurin linnoituksen komendantin virkakirje paikallisten 

sanomalehtien ankarasta sensuurista ja Suomen kenraalikuvernöörin 

kanslian kirjeenvaihto lehden ”Viipuri” muutamista kirjoituksista. 

19.7.1914 

21.12.1914 

11 

574 Suomen kenraalikuvernöörin ja määräys hallitusvastaisten 

artikkelien ja kirjoituksien levittelyn kieltämisestä. 

2.8.1914 1 

575 Sanomalehtien ”Eteenpäin”, ”Etelä-Suomi” ja ”Kotka Nyheter” 

erikoisliitteet Saksan sodanjulistamisesta Venäjää vastaan. On 

mainittu lehden ”Työ” takavarikoimisesta. 

2.8.1914 3 

576 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien lehden ”Aftonbladet” 215 

numeron ja lehden ”Emotlandsposten” 176 numeron 

takavarikoimista. 

17.8.1914 

3.9.1914 

14 

577 Painoasiain ylihallituksen kirjelmä lehden ”Laatokka” toimittajan 

edesvastuuseen saattamisesta artikkelin ”Mitä kannattaa odottaa” 

julkaisemisesta ja kenraalikuvernöörin määräys sanomalehden 

”Karjalan lehti” sulkemisesta. 

2.9.1914 

17.11.1914 

7 

578 Suomen sotasensuurilautakunnan puheenjohtajan kirjelmät lehdistön 

ja postilähetyksien sensuurista. 

14.9.1914 

6.10.1914 

4 

579 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien kirjan ”Tiedotus sodassa 

olevien suurvaltioiden maa- ja merivoimista” takavarikoimista. 

19.10.1914 

5.11.1914 

14 

580 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje vallankumouksellisen 

kirjallisuuden levittelyn torjunnasta sotilaiden ja siviilien 

keskuudessa. 

24.10.1914 5 

581 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 26.10.1914 14 



  

 

65 

 

ylihallituksen määräyksestä koskien R.H. Hellströmin kirjan 

”Talviliikenne Pohjanlahdella” ja H. Vitmorin kirjan ”Russia of the 

Russians” takavarikoimista. 

26.11.1914 

582 Painoasiain ylihallituksen kirjelmä sanomalehtien ”Päivän Tiedot”, 

”Sortavalan Sanomat” ja ”Etelä-Saimaa” julkaisemisesta. 

5.11.1914 

11.1.1914 

6 

583 Painoasiain ylihallituksen kirjelmä sanomalehtien toimittajien 

rangaistuksesta luvattomista artikkeleista. 

6.11.1914 

1.12.1914 

10 

584 Painoasiain ylihallituksen ja Jaakkiman nimismiehen kirjeenvaihto 

sanomalehden ”Jaakkima” julkaisemisesta. 

13.11.1914 

15.3.1915 

6 

585 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien M. Uotisen runokokoelman 

”Yön unikko” takavarikoimista. 

2.12.1914 

9.1.1915 

14 

586 Läänin nimismiesten raportit kenraalikuvernöörin kiertokirjeistä 

koskien kirjastojen valvontaa ja kielletyn kirjallisuuden lukemisen 

kieltämistä. 

17.12.1914 

24.2.1915 

87 

587 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston raportti ja painoasiain 

ylihallituksen kirjelmä sanomalehden ”Päivän Uutiset” avaamisesta 

Otto Sarnion pyynnöllä. 

28.12.1914 

15.3.1915 

5 

588 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston raporttitoimittaja V. 

Sederholmin anomuksesta koskien sanomalehden ”Itä-Suomen 

Uutiset” avaamista. 

11.1.1915 3 

589 Tornion kaupungin sensorin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

rahan takavarikoimisesta postilähetyksistä. 

24.2.1915 

22.3.1915 

8 

590 Viipurin linnoituksen komendantin kirjelmä ja Muolaan 

nimismiehen raportit kielletyn kirjallisuuden takavarikoimisesta 

Kyrölän työväenyhdistyksen kirjastosta. Liitteenä takavarikoitujen 

kirjojen luettelo. 

2.3.1915 

23.9.1915 

12 

591 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin johtajan tiedustelu ja 

Lappeenrannan poliisimestarin raportti sanomalehdessä Kansan 

Ääni” julkistetun kirjoituksen ”Miten kaupungin tililaitos suhtautuu 

työttömiin” sisällöstä. 

5.3.1915 

12.5.1915 

5 

592 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet ja määräykset sensuuria 

ja painoalaa koskevista kysymyksistä. 

13.3.1915 

8.1.1916 

20 

593 Painoasiain ylihallituksen kirjelmät esitelmien valvonnasta ja 

paikallisten lehtien toimittajien rangaistuksesta sensuurin sääntöjen 

rikkomisesta. 

15.3.1915 

30.12.1915 

17 

594 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien E. Leinon runokokoelman 

”Elämän koreus” takavarikoimista. 

15.5.1915 

26.6.1915 

12 

595 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

kanslian ja Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin johtajan 

tiedusteluista koskien lehden ”Vyborgs Nyheter” toimittajien 

rangaistusta. 

21.5.1915 

24.12.1915 

8 

596 Kenraalikuvernöörin kiertokirje ja Suomen santarmihallituksen 

Viipurin piirin johtajan kirjelmä painotukseen valmistetusta 

kirjasesta ”Hallitus ja Venäjän kansa suuraikana” 

26.5.1915 

17.6.1915 

8 

597 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelut ja painoasiain 

ylihallituksen kirjelmät sanomalehdessä ”Karjala” julkistettujen 

kirjoituksien sisällöstä. 

28.5.1915 

20.11.1915 

13 

598 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien seuraavien kirjojen 

takavarikoimista: V. Langlet ”Vallankumouksellinen liikehdintä 

Venäjällä”, Jurisson ”Punaiset vuodet Virossa”, Aminov ”Venäjän-

Japanin sota”, Chernyshevski ”Mitä tehdä”. 

15.6.1915 

5.11.1915 

56 
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599 Talousosaston kanslian sähkösanomat ilmoituksien levittelystä 

väestön keskuudessa, koskien Suomen rajavartion perustamista. 

Myös armeijan toimintojen virheellisten kuulupuheiden levittelyn 

kieltämisestä. 

3.7.1915 4 

600 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto Suomen 

sotasensuurilautakunnan puheenjohtajan kirjelmästä koskien Ruotsi-

Suomen laiva-aikataulun julkaisemisen kieltämistä lehdistössä.  

9.8.1915 

30.8.1915 

15 

601 Suomen kenraalikuvernöörin ja Kronstadtin linnoituksen esikunnan 

kirjelmät koskien evankelis-kristillisen seurakunnan julkaisujen 

”Päivä”, ”Kylväjä”, ”Aamutähti”, ”Kristitty”, ”Toteuden sana” ja 

”Spredikis” sairaaloihin antamisen kieltämistä.  

13.8.1915 

11.9.1915 

5 

602 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien seuraavien kirjojen 

takavarikoimista: H. Gants ”Näkökulma tsaarin valtioon ennen 

katastrofia”, A. Ensen ”Tsaarin oikeus tienhaarassa”. 

25.9.1915 

26.10.1915 

53 

603 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien runokokoelmien ”Kuplettilaulut 

Helsingforsin huvisaariston elämästä” ja ”Parivaljakolla” 

takavarikoimista. 

1.11.1915 

6.12.1915 

45 

604 Suomen kenraalikuvernöörin määräykset sanomalehden ”Karjalan 

Lehti” toimittajan edesvastuuseen saattamisesta hallitusvastaisesta 

artikkelista ja sitä koskeva etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston 

raportti. 

17.11.1915 

27.12.1915 

4 

605 Painoasiain ylihallituksen kirjelmää ja Viipurin linnoituksen 

komendantin tiedotus Valtiokunnanduuman sosialidemokraattisen 

osaston karkotettujen jäsenien valokuvien julkaisemisesta lehdessä 

”Työ”. 

22.12.1915 

23.12.1915 

3 

606 Armeijan päällikön määräys kirjastojen, lukusalien ja kirjapainojen 

sensuurijärjestyksestä 28.12.1915. 

 2 

607 Läänin poliisilaitosten raportit kenraalikuvernöörin ja maaherran 

kiertokirjeistä koskien postikorttien takavarikoimista. Postikortissa 

on ollut Nikolai II ja Vilhelm II yhteiskuvaus. 

4.1.1916 

8.2.1916 

49 

608 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

komendantin kirjelmästä koskien kirjasen ”Uusi laulu kansalle” 

levittelyn estämistä ja toimittajan edesvastuuseen saattamista 

13.1.1916 

4.2.1916 

10 

609 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet sensuuria ja painoalaa 

koskevista kysymyksistä. 

  

610 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien sanomalehden ”Työläisten 

joululehtinen v.1915” ja satiirisen lehtisen ”Kurikka” 24 numeron 

takavarikoimista. 

21.2.1916 

26.5.1916 

53 

611 Läänin nimismiesten ja poliisimestarien raportit kenraalikuvernöörin 

kiertokirjeestä koskien maahantuotujen kenkämustepurkkien ja 

saippuapalojen valvontaa hallitusvastaisten julistusten 

paljastamiseksi. 

17.3.1916 

11.4.1916 

21 

612 Suomen kenraalikuvernöörin Viipurin valtiopankin johtajan 

tiedotukset sotalainan liikkeeseenlaskusta. Liitteinä ilmoitukset ja 

mainokset. 

18.3.1916 

6.12.1916 

15 

613 Läänin maistraattien ja nimismiesten raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien aikakauslehden ”Suomen 

Historia” vuoden 1916 n:o 1 ja A. Grandfeldin kirjan ”Ajatukset ja 

fantasiat” takavarikoimista. 

23.1.1916 

14.4.1916 

46 

614 Suomen sotasensuurilautakunnan puheenjohtajan tiedustelut 

lehdessä ”Huvudstadsbladet” julkistetun kirjoituksen 

26.3.1916 

4.5.1916 

3 
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todenperäisyydestä koskien lehden ”Karjalan Lehti” päätoimittajan 

tuomitsemista artikkelin ”Uuden vuoden alussa” julkaisemisesta. 

615 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

komendantin ja Suomen sotasensuurilautakunnan puheenjohtajan 

tiedusteluista koskien lehtien kirjeenvaihtajia ja tulkkia. 

1.4.1916 

26.9.1916 

14 

616 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu, Haminan ja 

Kaukolan piirin nimismiehen raportti sanomalehdissä ”Käkisalmen 

Suomalainen” ja ”Viipuri” julkistetuista artikkeleista koskien 

virkamiesten pidätystä. 

14.4.1916 

1.5.1916 

7 

617 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

määräyksestä siitä, että baptistikokouksessa on sallittu käydä vain 

suomensyntyisille 

19.6.1916 

24.7.1916 

10 

618 Läänin poliisiviranomaisten raportit kenraalikuvernöörin 

kiertokirjeestä koskien saksalaisen liiman ”Sindetikon” 

takavarikoimista. 

22.6.1916 

23.11.1916 

46 

619 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedotus sanomalehden 

”Haminan Sanomat” päätoimittaja L. Syrjäsen pyynnöstä koskien 

lehden sulkemisen määräyksen peruutusta. 

26.6.1916 4 

620 Läänin poliisimestarien ja nimismiesten raportit pääsotasensorin 

kirjelmästä sanomalehden ”Meidän Ääni” takavarikoimisesta. 

8.7.1916 

29.7.1916 

8 

621 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien S. Ivalon ja K. Viikunin kirjan 

”Suomalaiset sankarit” 1, 5 ja 6 osien takavarikoimista. 

14.7.1916 

31.1.1917 

63 

622 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien S. Nyströmin saksan kielen 

oppikirjan 2 ja 3 julkaisujen takavarikoimista. 

17.7.1916 

11.12.1916 

35 

623 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien julkaisun ”Juoni” vv.1906 ja 

1908 takavarikoimista. 

19.8.1916 

14.12.1916 

93 

624 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien kirjan ”Saksalainen 

uskollisuus” takavarikoimista ja maahan tuonnin kieltämistä. 

6.9.1916 

9.12.1916 

15 

625 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien Suomessa olevan Ruotsin 

kirjallisuusseuran julkaisun ”Kirjeet ja kirjoitukset vuosien 1808–

1809 sodasta” takavarikoimista. 

7.9.1916 

16.10.1916 

16 

626 Läänin nimismiesten raportit Viipurin linnoituksen ylisotasensorin 

kirjelmästä ja maaherran kiertokirjeestä koskien aikakauslehden 

”Juutalainen elämä” ja sanomalehden ”Kopeika” takavarikoimista 

6.10.1916 

8.12.1916 

13 

627 Kirjeenvaihto 6 armeijan esikunnan kenraalimajoitusmestarin 

kanssa sanomalehdessä ”Iltainen Aika” julkistetun artikkelin 

”Saksalaisen opettajan tekemä lasten kidutus” sisällöstä. 

20.10.1916 

29.11.1916 

6 

628 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien A. Jalaksen kirjan ”Maailman 

valtiaan veijaus, 7 pelastusarmeija” takavarikoimista. 

1.11.1916 

2.1.1917 

15 

629 Painoasiain ylihallituksen kirjelmät muutamien kirjojen 

takavarikoimisen peruutuksesta. 

13.1.1917 

6.7.1917 

10 

630 Läänin maistraattien ja kruununvoutien raportit painoasiain 

ylihallituksen määräyksestä koskien A. Madelyngin kirjan ”Eläinten 

ja ihmisten metsästys” takavarikoimista. 

24.2.1917 

9.8.1917 

21 

631 Suomen sotasensuurilautakunnan puheenjohtajan kirjelmät 

tiedotuksesta lehtien toimittajille koskien sotasalaisuuksien 

ilmaisemisen armeijan toimintojen tietojen julkaisemisen kieltämistä 

ilman sotasensuurin lupaa. 

16.8.1917 

18.10.1917 

11 
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632 Viipurin komendantin ja Viipurin vastatiedusteluosaston johtajan 

kirjelmä sanomalehdessä ”Karjalan aamulehti” julkistettujen 

kirjoituksien todellisuuden epäsuhtaisuudesta ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto. 

18.10.1917 

19.12.1917 

16 

633 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

komendantin kirjelmistä koskien sanomalehden ”Karjala” 

julkaisemisen lopettamista. 

3.11.1917 

17.12.1917 

8 

 i) Hyökkäykset poliisia ja santarmia vastaan, 
niiden vastustaminen virkavelvollisuuksia 
hoidettaessa 

  

634 Kenraalikuvernöörin tiedotus väestön aseellisesta vastustamisesta 

Räisälän seurakunnassa M. Lähiniemen poliisin pidätyksen aikana. 

19.11.1891 4 

635 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu Haminan kaupunginjohtajan 

ja kruununvoudin poissaolon syystä kenraalikuvernöörin apulaiselle 

hänen matkustaessa Haminaan. 

21.3.1894 4 

636 Haminan maistraatin selostus erehdyksestä venäläisten upseerien ja 

poliisien välillä. 

31.5.1894 2 

637 Suomalaisen tarkka-ampujarykmentin komentajan raportti 

paikallisten asukkaiden hyökkäyksestä konstaapelin kimppuun. 

16.5.1900 1 

638 Suomen passitoimikunnan tiedotus Kivennavan toimihenkilön 

lähettämisestä Viipurin vankilaan, jota syytettiin vastustamisesta 

virkailijan virkavelvollisuuksia hoidettaessa.  

8.5.1901 4 

639 Maaherran kiertokirje poliisin vastustamistapauksien torjunnasta 1903 1 

640 Kymi-Pyhtään nimismiehen selostus paikallisten asukkaiden 

hyökkäyksestä konstaapelin kimppuun. 

1.10.1904 2 

641 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin tiedusteluista koskien hyökkäystä poliisit 

Peryläisen ja Mihailovin kimppuun. 

22.2.1906 

5.4.1906 

7 

642 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin poliisiviranomaisten ja 

linnoituksen esikunnan kirjeenvaihto entisen poliisin Savin 

valituksesta koskien hänen jahtaamista paikallisten asukkaiden ja 

poliisien puolelta. 

19.3.1906 

23.4.1906 

41 

643 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin kanslian tiedusteluista koskien kolmen 

tuntemattomien henkilöiden hyökkäystä santarmin aliupseeri 

Boikon kimppuun. 

7.11.1907 

11.12.1907 

9 

644 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto varatuomari O. Rautiaisen majesteettia loukkauksesta. 

11.12.1907 

29.9.1908 

8 

645 Selostus Viipurin maaherralle ja Suomen kenraalikuvernöörille J. J. 

Kraukliksen tuomitsemisesta poliisin vastustamisesta ja asumisesta 

väärennetyllä passilla.  

26.10.1908 2 

646 Jaakkiman piirin nimismiehen kirjeenvaihto leipuri M. Sihvosen 

tuomitsemisesta puukonhaavoittamisesta poliisi Nummelliselle.  

11.8.1913 

9.9.1913 

7 

647 Viipurin poliisilaitoksen kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin 

kanslian tiedustelusta koskien työläinen A. Liikasen syytöstä 

haavoittamisesta poliisi m. Pärssiselle. 

10.2.1913 

13.3.1913 

6 

648 Terijoen huvipiirin poliisijohtajan tiedotukset hyökkäyksistä poliisia 

ja santarmia vastaan tai heidän loukkauksesta. 

13.8.1914 3 

649 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihto henkilöiden edesvastuuseen saattamisesta poliisin 

vastustamisesta ja loukkauksesta niiden virkavelvollisuuksia 

hoidettaessa.  

3.3.1915 

15.4.1916 

78 

650 Läänin nimismiehen kirjeenvaihto henkilöiden edesvastuuseen 12.2.1916 28 
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saattamisesta poliisien ja virkamiesten loukkauksesta niiden 

virkavelvollisuuksia hoidettaessa. 

4.7.1917 

651 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto R. Kukkosesta, jota 

syytettiin virkamiehen uhkasta. 

26.2.1916 

27.3.1917 

7 

652 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Terijoen 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto asian tutkimuksesta koskien 

salakuljettajajoukon hyökkäystä rajavartija Shilovia vastaan. 

7.8.1916 

18.9.1916 

14 

653 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedotus asiakirjojen 

siirtämisestä yleisoikeudesta sotaoikeuteen, jotka koskevat 

sotilaiden ja poliisien loukkausta niiden virkavelvollisuuksia 

hoidettaessa ja virkavelvollisuuksien laiminlyöntiä. 

20.11.1916 1 

 II Suomen taistelu autonomian puolesta 
a) Yhteenotot sotilasviranomaisten ja paikallisten 
asukkaiden välillä 

  

654 Suomen kenraalikuvernöörin määräys paikallisen väestön ahdistelun 

sotilaiden puolelta estämisestä. 

3.7.1813 2 

655 Maistraattien raportit läänissä sijoitetuista sotajoukoista vuodelta 

1816. 

 59 

656 Viipurin komendantin ja Viipurin varuskuntapataljoonan 

komentajan kirjelmät yhteenotoista sotilaiden ja paikallisten 

asukkaiden välillä. 

4.3.1817 

23.10.1817 

11 

657 Suomen 1. patterikomppanian komentajan pyyntö kruununvouti 

Elfvingin tulemisesta talonpoikien valituksen tutkimista varten 

koskien sotilaiden ilkivaltaa. 

2.10.1819 3 

658 Viipurin jalkaväkirykmentin komentajan kirjeenvaihto talonpojat 

veljekset J. ja A. Papunaisien oikeuteen saattamisesta sotilaaseen 

kohdistumasta pahoinpitelystä. 

1.12.1819 

20.12.1819 

7 

659 Maistraattien raportit läänissä majoitettujen sotajoukkojen 

esiintymisestä vuodelta 1824. 

 50 

660 Suomen armeijakunnan komentajan kirjelmä ja sotaoikeuden päätös 

asiasta koskien sotilaiden tekemästä viinan takavarikoimista 

talonpojilta. 

1.11.1825 8 

661 Viipurin komendantin tiedotus Limatin kylän talonpoikien 

muutamiin sotilaisiin kohdistamasta pahoinpitelystä.  

19.12.1825 

21.12.1825 

6 

662 Asiakirja talonpojat D. ja M. Pertolien syytöksestä sotilaat T. ja M. 

Kondakoviin kohdistamasta pahoinpitelystä. 

2.6.1828 

5.6.1830 

52 

663 Pietarin lääninhallituksen kirjelmä selkämestarien valituksesta 

koskien niille hevosten antamista sopimattomaan aikaan. 

20.5.1830 4 

664 Asiakirja aliupseeri K. Montosen syytöksestä talonpoika P. Ivanovin 

ryöstöstä. 

30.1.1834 

22.12.1834 

123 

665 Petroskoin varuskuntapataljoonan komentajan ja Sortavalan 

kruununvoudin kirjeenvaihto talonpoikien edesvastuuseen 

saattamisesta upseeriin kohdistamasta pahoinpitelystä. 

29.12.1834 

23.2.1835 

8 

666 Grodnenskin varuskuntapataljoonan aliupseerin raportti 

yhteenotosta rekryyttien ja paikallisten asukkaiden välillä. 

13.3.1837 2 

667 29. Donskoin kasakkarykmentin komentajan kirjeenvaihto 

talonpoika Gardlenin hyökkäyksestä kasakkaa vastaan. 

20.3.1837 

4.4.1837 

6 

668 Viipurin komendantin kirjeenvaihto ajomies T. Potapovin 

edesvastuuseen saattamisesta siitä, että hän törmäsi sotilas V. 

Grudiniin. 

5.1.1838 

25.1.1838 

9 

669 Suomen linjapataljoonan komentajan kirjeenvaihto Korpiselän 

seurakunnan talonpoikien oikeuteen saattamisesta aliupseeri A. 

Fedoroviin ja sotilaat M. Shiloviin, P. Mihailoviin ja A. Alferoviin 

4.12.1838 

15.4.1839 

19 
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kohdistamasta pahoinpitelystä. 

670 Uralin 3 kasakkarykmentin komendantin kirjeenvaihto sotilaiden 

syytöksestä seppä Savolaisen omistamien tavaroiden varastamisesta.  

13.12.1841 

25.2.1842 

5 

671 Suomen kenraalikuvernöörin ja Donskoin kasakkarykmentin 

komentajan kirjeenvaihto kasakkojen tehdystä talonpoika M. 

Krouvarin murhasta. 

8.3.1842 

16.6.1842 

15 

672 1 jalkaväkidivisioonan komentajan kirjeenvaihto talonpoika 

Hielteen aliupseeriin ja sotilaaseen kohdistamasta pahoinpitelystä. 

18.10.1842 

29.12.1842 

13 

673 4 Donskoin kasakkarykmentinkomentajan kirjeenvaihto 

Kranoborgskin sotajoukon päällikön valituksesta koskien talonpoika 

Heinosen estämistä kasakan sitomista.  

6.4.1847 

30.4.1847 

8 

674 Viipurin komendantin ja Viipurin rakennusjoukon johtajan raportti 

asian tutkimuksesta talonpoikien 3 sotilaisiin kohdistamasta 

pahoinpitelystä. 

23.9.1847 3 

675 Viipurin komendantin ja Suomen linjapataljoonankomentajan 

kirjeenvaihto ajomies A. Leinolan edesvastuuseen saattamisesta 

sotilas Nechaevin pahoinpitelystä. 

16.11.1847 

13.12.1847 

5 

676 4 Donskoin kasakkarykmentinkomentajan kirjeenvaihto 

Uudenkirkon kunnan talonpoika Krouvarin valituksesta koskien 

kasakkojen hyökkäystä hänen kimppuun. 

18.11.1847 

9.12.1847 

4 

677 Kirjelmä Suomeen sijoitettujen sotajoukkojen esikunnalle koskien 

lääninhallitukselle kuuluvaa korvausta palkkiosta, joka maksettiin 

tulkille kasakoiden talonpoikaisnaiseen kohdistaman pahoinpitelyn 

tutkimuksessa. 

4.10.1848 5 

678 Muolaan kruununvoudin kantelu neljän kasakan hyökkäyksestä 

kahden talonpojan kimppuun. 

7.12.1848 3 

679 4. Donskoin kasakkarykmentinkomentajan kirjeenvaihto 

Vuohensalmen kylän talonpoikien syytöksestä omavaltaisesta 

metsän hakkauksesta. 

11.6.1848 

8.8.1849 

14 

680 28. Donskoin kasakkarykmentin esikunnan päällikön raportti 

Kranoborgskin sotajoukon päällikön tiedotuksesta koskien 

yhteenottoa kasakkien ja paikallisten asukkaiden välillä. 

17.6.1851 

7.7.1851 

4 

681 Suomen invalidijoukkojen päällikön kirjeenvaihto sotilas M. 

Kochubinskin valituksesta koskien viipurilaisen poliisimestarin 

tehtyä hänen pahoinpitelyä.  

24.11.1851 

27.12.1851 

7 

682 Asiakirja Raudun seurakunnan talonpoikien tehdystä sotilas M. 

Martovin murhasta. 

7.2.1853 

9.1.1854 

62 

683 28. Donskoin kasakkarykmentinkomentajan raportti määräyksen 

saamisesta koskien vartijan velvoittamista ampua viallisiin heidän 

hyökkäyksen tai loukkauksen suorittaessa. 

27.6.1853 3 

684 Kivennavan kihlakunnan oikeuden pöytäkirjaotteet talonpoikien A. 

S. Lifländerin ja O. Lifländein syytöksestä hyökkäyksestä vartijaa 

vastaan. 

19.6.1854 21 

685 Äyräpään kruununvoudin tiedotus Grodnenskin husaarirykmentin 

komentajan raportista koskien nimismies Branderin kieltämistä 

sotilaiden majoituksesta. 

2.11.1854 4 

686 22. jalkaväkidivisioonankomentajan kirjeenvaihto ajomies A. 

Gavrilovin syytöksestä vartija A. Geidan pahoinpitelystä 

23.12.1854 

1.3.1855 

43 

687 Asiakirja Haminan kihlakuntalaiset E. Homanin, I. Tolkeen ja M. 

Lapalaisen syytöksestä vartijoiden pahoinpitelystä. 

18.8.1855 

24.9.1855 

41 

688 Suomessa olevan sotajoukon päällikön ilmoitus 12.9.1855 

yhteenottojen estämiskeinoista sotilasviranomaisten ja 

siviiliviranomaisten välillä.  

 6 

689 Viipurin komendanttihallituksen sotaoikeuden lautakunnan raportti 31.5.1865 10 
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talonpoika Z. Leontjevin valituksesta kasakkojen häneen 

kohdistamasta pahoinpitelystä. 

690 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

rykmentinkomentajan raportista talonpoikien tehdystä muutamien 

sotilaiden pahoinpitelystä. 

21.7.1866 

3.9.1866 

11 

691 Viipurin komendanttihallituksen tiedotukset yhteenotoista 

talonpoikien ja sotilaiden välillä. 

26.6.1868 

31.12.1868 

5 

692 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet asioiden tutkimuksien 

nopeuttamisesta koskien sotilaiden ja upseerien ahdistusta 

paikallisen väestön puolelta. 

13.11.1868 

25.2.1869 

11 

693 90. Onegan jalkaväkirykmentinkomentajan raportti lääkäri Gerihin 

valituksesta paikallisten asukkaiden tehdystä loukkauksesta. 

12.4.1869 4 

694 Viipurin linnoituksen rykmentinkomentajan ja 53. Donskoin 

kasakkarykmentinkomentajan kirjeenvaihto yhteenotosta sotilaiden 

ja paikallisten talonpoikien välillä. 

3.7.1869 

6.12.1869 

24 

695 Viipurin poliisiviranomaisten ja raastuvanoikeuden kirjeenvaihto 

linnoituksen komppaniankomentajan raportista koskien 

poliisikatsastajan sotilaisiin kohdistamaa halpamaista pitelyä. 

5.12.1870 

23.2.1871 

17 

696 91 Dvinskin jalkaväkirykmentin kirjeenvaihto asian tutkimuksesta 

koskien työläinen Muonan sotilas Plyginiin kohdistamaa 

pahoinpitelyä. 

2.8.1873 

22.8.1873 

3 

697 Suomen sotapiirin esikunnan ja kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto 

asian tutkimuksesta koskien muutamien kasakkojen talonpoika 

Purhalaiseen kohdistamaa pahoinpitelyä. 

10.8.1874 

13.1.1876 

8 

698 Viipurin raastuvanoikeuden kirjelmät V. Gentelin oikeuteen 

saattamisesta, jota syytettiin sotavartijaan kohdistamasta 

pahoinpitelystä. 

10.10.11876 3 

699 91. Dvinskin jalkaväkirykmentin ja Kymin kruununvoudin 

kirjeenvaihto paikallisten asukkaiden sotilas Bystryakoviin 

kohdistamasta pahoinpitelystä. 

30.9.1878 

18.1.1879 

12 

700 Pietarin tullipiirin päällikön kirjeenvaihto torppari Koveron ja 

leipuri Lingolmin valituksesta koskien rajavartion sotilaiden tehtyä 

kaurasäkin ja länkien kavallusta. 

19.2.1879 

17.1.1880 

8 

701 Donskoin kasakkarykmentinkomentajan kirjeenvaihto hänen 

talonpoikiin kohdistamasta valituksesta, jotka ottivat pois häneltä 

metsästyspyssyjä.  

3.9.1879 

4.9.1879 

4 

702 Sotilasviranomaisten kirjeenvaihto paikallisten asukkaiden 

hyökkäyksestä sotilaiden kimppuun. 

24.2.1881 

29.8.1881 

27 

703 Kenraalikuvernöörin määräys 21.11.1882 tietojen antamisesta 

sotilaiden käyttäytymisestä paikallisen väestön suhteen. 

 7 

704 Kenraalikuvernöörin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

8.6.1885 

2.11.1885 

14 

705 Suomen sotapiirin esikunnan ilmoitus sotatopografisen kuvauksen 

johtajan raportista talonpoika I. Niemisen laukauksesta sotilas 

Rabekiniin. 

19.7.1886 

23.8.1886 

12 

706 Viipurin viskaalin kirjelmä sotilasjoukon kutsumisesta kuulusteluun 

koskien räätäli Kemiläisen syytöstä puukkohyökkäyksestä. 

7.2.1887 2 

707 Viipurin viskaalin kirjeenvaihto valituksesta koskien ajuri Sunin 

sotilas Egoroviin kohdistamaa loukkausta. 

10.4.1889 

22.9.1891 

4 

708 Sotilasviranomaisten ja poliisilaitosten kirjeenvaihto yhteenotoista 

sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

4.3.1890 

19.9.1890 

43 

709 Lappeenrannan maistraatin tiedotus sotilaiden viinamyynnin 

estämisen paikalliselle väestölle välttämättömyydestä.  

20.5.1891 3 

710 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto tykistöprikaatin 18.9.1891 11 
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ilmoituksesta koskien tykkimiehen haulihaavoittamista. 13.10.1891 

711 Kenraalikuvernöörin apulaisen ilmoitus talonpoikaisryhmän 

hyökkäyksestä aliupseerin kimppuun Viipurissa. 

4.12.1894 4 

712 Kenraalikuvernöörin, Kotkan kaupunginjohtajan ja 

sotilasviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisen väestön välillä ja venäläisiin kohdistumasta 

loukkauksesta. 

8.5.1895 

12.9.1895 

17 

713 Kenraalikuvernöörin ja Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

paikallisen asukkaan tehdystä sotilas Andrejevin haavoittamisesta. 

20.4.1896 

4.7.1896 

7 

714 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden 

ja paikallisen väestön välillä. 

17.7.1897 

16.11.1897 

15 

715 Viipurin linnoituksen esikunnan ja poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

7.7.1898 

9.1.1899 

54 

716 Suomen sotilaspiirin esikunnan, Viipurin linnoituksen esikunnan ja 

Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden 

ja paikallisen väestön välillä. 

22.3.1899 

30.11.1899 

97 

717 Viipurin linnoituksenesikunnan kirjeenvaihto yhteenotoista 

sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

19.10.1900 

13.11.1900 

10 

718 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

16.1.1901 

25.9.1901 

65 

719 Kuulustelupöytäkirja talonpoikaisryhmän hyökkäyksestä sotilas V. 

Belovin kimppuun. 

1901 4 

720 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

5.3.1902 

13.1.1903 

79 

721 Tarkka-ampujapataljoonan sotilassairaalan päivystäjän raportti 

kolmen paikallisen asukkaan hyökkäyksestä vartija V. Belovin 

kimppuun. 

13.1.1903 2 

722 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista 2. Suomen tarkka-ampujaprikaatin sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. 

22.2.1903 

11.11.1903 

104 

723 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

8.12.1904 15 

724 Kenraalikuvernöörin kanslian, sotilasviranomaisten ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. 

4.5.1905 

10.10.1905 

53 

725 Kenraalikuvernöörin, sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja paikallisten asukkaiden 

välillä. 

27.4.1905 

22.12.1906 

54 

726 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

10.6.1907 

11.12.1907 

68 

727 Kenraalikuvernöörin kanslian, sotilasviranomaisten ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. Sidos 1. 

18.2.1908 

14.9.1908 

56 

728 Kenraalikuvernöörin kanslian, sotilasviranomaisten ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. Sidos 2. 

5.5.1908 

31.10.1908 

54 

729 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

7.1.1909 

1.11.1909 

92 

730 Viipurin varuskunnan ampumaradan järjestystoimikunnan 

kirjeenvaihto paikallisten asukkaiden ajamisen ja metsästyksen 

kieltämisestä ampumaradalla. 

9.1.1909 

11.1.1909 

3 

731 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

Lappeenrannan poliisimiesten välillä. 

8.11.1909 

3.2.1910 

61 

732 Kenraalikuvernöörin, sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten 26.2.1910 69 
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kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja paikallisten asukkaiden 

välillä. 

14.12.1910 

733 Kenraalikuvernöörin kanslian ja Säkkijärven nimismiehen 

kirjeenvaihto valituksesta koskien venäläisten merimiesten 

kalastusta kielletyillä keinoilla. 

20.8.1910 

1.11.1910 

10 

734 Kenraalikuvernöörin kanslian ilmoitus upseeri N.N. Lugovoin 

tulosta, joka tutkii asiaa Raivolan piirin asukkaat K. Panasovin ja I. 

Shavykinin sakottamisesta luvattomasta elinkeinosta. 

26.11.1910 1 

735 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

kenraalikuvernöörin tiedustelusta koskien yhteenottoja sotilaiden ja 

paikallisen väestön välillä. Sidos 1. 

30.1.1911 

9.9.1911 

71 

736 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

kenraalikuvernöörin tiedustelusta koskien yhteenottoja sotilaiden ja 

paikallisen väestön välillä. Sidos 2. 

5.9.1911 

1.2.1912 

121 

737 Säkkijärven ja Virolahden nimismiesten kirjeenvaihto sotalaivan 

komentajan kirjelmästä koskien paikallisten asukkaiden 

myötävaikutusta matruusi E. Luhan karkotukseen ja ruotsalaisen 

laivan pääsyyn. 

8.9.1911 

25.11.1911 

7 

738 Kenraalikuvernöörin kanslian, sotilasviranomaisten ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. Sidos 1. 

29.1.1912 

13.5.1912 

58 

739 Kenraalikuvernöörin kanslian, sotilasviranomaisten ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. Sidos 2. 

14.2.1912 

14.3.1913 

58 

740 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

kenraalikuvernöörin tiedustelusta koskien yhteenottoja sotilaiden ja 

paikallisen väestön välillä. 

30.10.1911 

14.12.1911 

65 

741 Kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin poliisilaitoksen 

kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen komendantin vaatimuksesta 

koskien työläinen T. P. Tuomisen rangaistusta venäläisen 

komppanian komentamisen häiritsemisestä. Liite 12.5.1912. 

5.6.1912 

4.2.1913 

12 

742 Aunuksen maaherran kirjelmä Viipurin kauppias I.G. Akimovin 

valituksesta koskien hänen sisarenpoika I.V. Illievin virheellistä 

tuomitsemista hyökkäyksestä vartija Nilovin kimppuun. 

27.2.1913 2 

743 Kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin linnoituksen komendantin ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. 

9.5.1913 

31.3.1914 

35 

744 Kenraalikuvernöörin kanslian, sotilasviranomaisten ja 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden ja 

paikallisten asukkaiden välillä. 

14.1.1914 

2.1.1915 

71 

745 Sotilasviranomaisten ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

yhteenotoista sotilaiden ja paikallisen väestön välillä. 

7.5.1915 

7.12.1915 

25 

746 Kenraalikuvernöörin kanslian, Kronstadtin linnoituksen esikunnan 

ja Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista 

sotilaiden ja paikallisten asukkaiden välillä. 

4.2.1916 

22.11.1916 

22 

747 Kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin komendantin, Raivolan ja 

Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhteenotoista sotilaiden 

ja paikallisten asukkaiden välillä. 

22.5.1917 

30.11.1917 

21 

 b) Agitaatio Venäjää vastaan ja kaiken venäläisen 
vastustaminen 

  

748 Viipurin komendantin kirjelmä lääkäri Koleniuksen valituksesta 

koskien nimismiehen hänen äitiin kohdistamaa ahdistelua. 

2.9.1816 2 

749 21. jalkaväkidivisioonankomentajan ja Viipurin hengellisen 

hallituksen kirjeenvaihto vouti Alrotin edesvastuuseen saattamisesta 

4.12.1837 

23.12.1837 

7 
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tsaarin määräyksien kritiikistä.  

750 Kenraalikuvernöörin ja raudun kruununvoudin kirjeenvaihto Saksan 

kansalaisen Fesin valituksesta koskien talonpoikien häneen 

kohdistamaa pahoinpitelyä. 

29.1.1861 

25.9.1861 

58 

751 Sistarjoen kuntahallituksen ja Äyräpään kruununvoudin 

kirjeenvaihto kauppias Bessonovin rangaistuksesta paikallisten 

viranomaisten vaatimuksien laiminlyönnistä. 

4.5.1870 

15.9.1870 

6 

752 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto Moskovan sotilaspiirin tykistön 

päällikön valituksesta Raudun seurakunnan viranomaisten hänen 

tyttäreen kohdistamasta ahdistelusta.  

28.5.1891 

9.6.1891 

21 

753 Kenraalikuvernöörin kiertokirje iltahuvien valvonnan 

välttämättömyydestä venäläisiin kohdistaman loukkauksen 

estämisestä. 

23.3.1893 2 

754 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus Sortavalan seminaarin 

räjähdyksen valmistamisesta. 

5.8.1898 3 

755 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto tsaarille osoitettujen adressien laatimisesta manifestin 

3.2.1899 kunniaksi ja kuulupuheiden levittelyn estämisestä. 

12.4.1899 

30.12.1899 

31 

756 Lappeenrannan maistraatin kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

tiedustelusta koskien myötätuntoista manifestointia sanomalehden 

”Itä-Suomen Sanomat” sulkemisen johdosta. 

3.7.1899 

1.9.1899 

5 

757 Tsaarin käskykirjeen kopio koskien puheita poikkeuksellisen 

eduskunnan sulkemisen aikana. 

20.7.1899 4 

758 Kronstadtin sotakomendantin kirjelmä G. Vesterisen ja I. Elutun 

määräyksen rikkomisesta koskien kauppalaivan Kronstadtin 

pohjoisväylällä läpimenon kieltämistä. 

11.8.1899 3 

759 Kenraalikuvernöörin määräys tietojen keruusta koskien 

Tainionkosken tehtaan salaisessa osastossa valmistettuja tuotteita. 

25.8.1899 2 

760 Todistajien kuulustelupöytäkirja opettaja Aarnion syytöksestä 

koskien tsaariin kohdistamaa loukkausta uusien lakien Suomeen 

voimaantuloa vastaan allekirjoituksien keruussa. 

31.10.1899 3 

761 Viipurin poliisimestarin kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

tiedustelusta koskien kenraalikuvernööriä ja santarmia loukkaavien 

kuplettien toteuttamista lauluyhdistyksen illalla. 

27.11.1899 

11.12.1899 

10 

762 Kenraalikuvernöörin ja Sortavalan kaupunginjohtajan kirjeenvaihto 

asunnon antamisesta santarmiupseerille. 

23.8.1900 

6.9.1900 

7 

763 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus Imatran kunnan lähetystön 

tulosta. 

3.10.1900 1 

764 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto paikallisten viranomaisten 

Venäjän kansalaisten etuihin kohdistumasta rajoituksesta. 

5.3.1901 

27.9.1901 

16 

765 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto paikallisen väestön kielteisestä 

suhteesta asevelvollisuuden manifestiin. 

18.11.1901 

31.12.1901 

6 

766 Poliisiviranomaisen kantelu Jääsken kruununvoudille koskien 

tehtaan johtaja R. Volfin santarmiupseerit M. Stepanoviin ja D. 

Mitrofanoviin kohdistamaa loukkausta. 

12.1902 2 

767 Vetoomus kansalle kenraalikuvernööri Bobrikovin sortopolitiikkaa 

vastaan. 

18.4.1903 2 

768 Kenraalikuvernöörin kiertokirjeet Suomessa oleskelun kieltämisestä 

muutamille henkilöille. 

14.5.1903 

13.6.1903 

3 

769 Kenraalikuvernöörin kanslian kirjeenvaihto M. Vilkin valituksesta 

koskien paikallisen väestön häneen kohdistumia rajoituksia. 

21.9.1903 

4.1.1904 

11 

770 Kenraalikuvernöörin kanslian, siviililautakunnan ja maaherran 

kiertokirjeet Bobrikovin murhaan syyllisten etsinnästä. 

8.7.1904 

16.7.1904 

7 

771 Kuoron ”Savo-Karjala” johtajan vastaus vaatimukseen koskien 14.1.1905 5 
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laulujen ”Sotilasmarssi” ja ”Björnborgin marssi” esittämistä. 

Viipurin poliisimestarin raportti kuorojen ”Musiikin ystävät” ja 

”Etelä-Karjala” ylämainittujen laulujen esittämisestä. 

7.2.1905 

772 Viipurin poliisimestarin raportti Viipurin maaherran murhayrityksen 

tutkinnan lopettamisesta. 

7.4.1905 1 

773 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto Suomen senaatin prokuraattorin 

kirjelmästä koskien nimismies Nikiforovin laatiman 

kuulustelupöytäkirjan venäjän kielellä laittomuutta. 

15.6.1905 

10.11.1905 

23 

774 Suomen santarmihallituksen päällikön kirjelmät tiedustelujen 

saamisesta koskien hajotettavien Suomen sotavoimien sotilaiden ja 

upseerien kotimaan itsenäisyyden taistelun valmiutta.  

4.9.1905 1 

775 Läänin poliisilaitosten raportit Suomen senaatin tiedustelusta 

koskien liittoa ”Voima” 

10.9.1906 

1.11.1906 

49 

776 Kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

salaisesta liitosta ”Voima”. 

23.1.1907 

22.7.1913 

156 

777 Kenraalikuvernöörin kanslian ja Etsivän keskuspoliisin Viipurin 

osaston kirjeenvaihto Suomen sotajoukkohallituksen 

upseerikokouksesta Viipurissa.  

23.4.1907 

27.4.1907 

6 

778 Kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

salaisesta yhtiöstä ”Karjalan kansan mahti”. 

30.8.1907 

12.7.1909 

133 

779 Kenraalikuvernöörin määräys Suomen liittämisen Venäjään 100-

vuotisjuhlan pitämisen epäsuotuisuudesta. 

24.4.1908 2 

780 Pietarilainen L.T. Maskevichin valitus Viipurin lääninkanslian 

laittomasta teosta. 

20.10.1908 5 

781 Kenraalikuvernöörin kanslian johtajan kirjeenvaihto ruotsalaisen 

konstitutionaalisen puolueen jäsenien yhdistyksen ”Ratsastuksen 

harrastajat” perustamisesta. 

18.12.1908 

30.12.1908 

3 

782 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto venäläisten kauppatoiminnan 

kieltämisesta Viipurissa. 

24.9.1909 

12.10.1909 

7 

783 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto ainoastaan Venäjän valtakunnan 

lippujen nostamisen luvasta. 

30.9.1909 5 

784 Kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnoituksen komendantin 

kirjeenvaihto kaupungin koristelusta Venäjän valtakunnan lipuilla ja 

määrättyjen lippujen käyttämisestä urheiluseurojen purjeveneillä.  

25.2.1910 

21.7.1910 

16 

785 Kenraalikuvernöörin ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

yhteenotoista suomalaisten ja venäläisten työläisten välillä. 

2.9.1910 

11.10.1910 

20 

786 Kenraalikuvernöörin ja Sortavalan viskaalin kirjeenvaihto vaatturi 

G. Anderssonin pappi Soboleviin kohdistamasta loukkauksesta. 

14.12.1910 

14.5.1912 

41 

787 Kenraalikuvernöörin kanslian ja Salmin nimismiehen kirjeenvaihto 

tullimiesten Jättisen ja Saarelaisen oikeauskoisiin pappeihin 

kohdistamasta loukkauksesta. 

20.12.1910 

6.2.1911 

25 

788 Kivennavan ja Uudenkirkon asukkaiden pyyntö Nikolai 2-lle 

koskien niiden kuntien liittymistä Pietarin lääniin. 

1911 1 

789 Kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin nimismiehen kirjeenvaihto 

venäläissyntyinen Memmertin valituksesta koskien hänen 

huvilatonnin läpi meneviä talonpoikia. 

28.1.1911 

16.10.1911 

49 

790 Kenraalikuvernöörin ja Viipurin maistraatin kirjeenvaihto Viipurin 

raaistuvaoikeuden kantelusta koskien venäläinen merimies 

Veselkinin aiheutumaa levottomuutta oikeudenkäyntiin. 

20.2.1911 

15.9.1911 

21 

791 Viipurin linnoituksen esikunnan kirjelmä hajottavien Suomen 

sotavoimien aliupseerien kokouksen mahdottomuudesta. 

27.7.1911 2 

792 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedusteluista koskien Uudenkirkon ja Kivennavan seurakuntien 

liittymistä Pietarin lääniin vastaisia kokouksia. 

30.8.1911 

18.12.1911 

96 
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793 Uudenkirkon nimismiehen kirjeenvaihto huvila-asukas Fominin 

valituksesta koskien salaista viinamyyntiä ja humalaisten venäläisiin 

kohdistamaa ahdistelua. 

2.9.1911 

22.9.1911 

6 

794 Kenraalikuvernöörin kanslian tiedotus kaikkien Sortavalan pankkien 

kanteen nostamisesta Sortavalan kauppiaille Spiridonoville, 

Kohdratjeville ja Mihailoville ja uhkaavasta häviöstä. 

15.9.1911 2 

795 Kenraalikuvernöörin määräys koskien suomalaisten lasten 

venäläiskouluihin pääsyn kannustusta ja sitä koskeva Uudenkirkon 

nimismiehen selitys. 

26.10.1911 

27.11.1911 

3 

796 Salmin kruununvoudin kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedusteluista koskien paikallisten asukkaiden röyhkeätä käytöstä 

Hautavaaran venäläiskoulun avaamisessa. 

27.10.1911 

1.12.1911 

8 

797 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

määräyksestä koskien Viipurin läänin liittymisen Suomeen 100-

vuotisjuhlan pitämisen kieltämistä. 

9.12.1911 

31.12.1911 

54 

798 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

määräyksestä koskien ainoastaan Venäjän valtakunnan lipun 

nostamista yksityislaivoilla. 

21.12.1911 

13.3.1912 

27 

799 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

määräyksestä koskien Viipurin läänin liittymisen Suomeen 100-

vuotisjuhlan pitämisen kieltämistä. 

4.1.1912 

25.1.1912 

47 

800 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

tiedusteluista määräys rikottujen edesvastuuseen saattamisesta. 

Määräys koskee Viipurin läänin liittymisen Suomeen 100-

vuotisjuhlan pitämisen kieltämistä. 

5.1.1912 

7.5.1912 

61 

801 Kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto Suomen kirkollishallituksen 

kirjelmistä koskien Konevitsan ja Valamon luostareihin 

käyntikieltoa paikalliselle väestölle, luostarien vesistörajojen 

asettamista ym. 

8.1.1912 

21.12.1912 

13 

802 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

kanslian ja Viipurin linnoituksen esikunnan kirjelmistä määräyksen 

rikkomisesta koskien ainoastaan Venäjän valtakunnan lippujen 

nostamista. 

16.1.1912 

17.8.1912 

9 

803 Läänin poliisilaitosten ja kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto luotsien 

protestista, heidän demonstratiivisista irtisanomisista ja tuesta 

paikallisen väestön puolelta.  

17.2.1912 

19.6.1912 

65 

804 Kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

henkilöiden edesvastuuseen saattamisesta, jotka ovat kutsuneet 

taisteluun Kivennavan ja Uudenkirkon seurakuntien Venäjään 

liittymistä vastaan. 

26.3.1912 

5.10.1912 

22 

805 Rantapiirien nimismiesten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

kanslian määräyksestä koskien paikallisen väestön 

vesiliikennemerkkien hajotusta. 

26.3.1912 

6.6.1912 

12 

806 Kenraalikuvernöörin kanslian määräys lehdessä ”Uusi Aika” 

julkistetusta kirjoituksesta koskien Terijoen kuntakokouksen 

johtajan venäjänkielisen pyynnön vastaanoton kieltämistä. 

11.4.1912 6 

807 Kenraalikuvernöörin ja Salmin kruununvoudin kirjeenvaihto J. 

Jänneksen kantelusta koskien Soanlahden kunnan konstaapelin 

valtavaltaisen toiminnan suojelusta. 

16.11.1912 

12.3.1912 

29 

808 Suomen senaatin kauppa- ja teollisuustoimikunnan kirjelmä merellä 

olevien laivojen tervehdyksen säännöistä ja Venäjän valtakunnan 

lipun nostamisesta Suomen laivoilla. 

27.12.1912 2 

809 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelut kuntakokouksen 

puheenjohtaja Uotisen edesvastuuseen saattamisesta Viipurin läänin 

24.4.1913 

21.6.1913 

3 
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liittymisen Suomeen 100-vuotisjuhlan pitämisestä. 

810 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin ja Suistamon piirien 

nimismiesten kirjeenvaihto sanomalehdessä ”Valo” julkistetusta 

kirjoituksesta koskien huligaanien Kolikkomäen venäläiskouluun 

kohdistamaa hyökkäystä suomalaisen opettajan esitystä Leppäsyrjän 

venäläiskoulua vastaan. 

20.5.193 

5.7.1913 

9 

811 Pietarin piirioikeuden ja Terijoen poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

kuntakokouksen puheenjohtaja M. Uotisesta ja A. Timofejevista. 

31.5.1913 

24.7.1914 

17 

812 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin poliisimestarin 

kirjelmät koskien poliisi Sarasteen hallitusvastaista propagandaa 

poliisimiesten keskuudessa. 

18.6.1913 3 

813 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Uudenkirkon piirin 

nimismiehen kirjeenvaihto henkilöiden etsinnästä, jotka ovat 

heitelleet tiilin kreivi Geidenin omistaman huvilan ikkunaan 

Mustamäellä.  

21.6.1913 

21.1.1914 

10 

814 Suomen senaatin ja Suomen kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedustelut suomalainen opettaja Melnikovin rangaistuksesta 

demonstratiivisista sekaantumisesta oikeauskoisin kirkon menoihin 

Lungulan kapelissa. 

10.7.191.191

3 

5 

815 Viipurin poliisimestarin kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedustelusta koskien Viipurin vapaapalokunnan sotaharjoituksia. 

11.7.1913 

11.4.1914 

6 

816 Viipurin linnoituksen komendantin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto lippujen nostamisen kieltämisesta paitsi Venäjän 

valtakunnan lippua. 

21.7.1913 

19.9.1913 

15 

817 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto henkilöiden edesvastuuseen saattamisesta, joita 

syytettiin vesiliikennemerkkien hajotuksesta ja pilaamisesta saarissa 

Lopusher, Rankinsaari ja Lerold. 

21.7.1913 

13.1.1914 

22 

818 Maaherran kiertomääräys kaikille paikallisille viranomaisille, 

koskien venäjän kielellisten asiapaperien antamista Venäjän 

alamaisiille heidän vaatimuksien mukaisesti. 

23.7.1913 2 

819 Lappeenrannan poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelusta koskien sanomalehden 

”Vyborgs Nyheter” toimittajien Tolletin, Ottelinin ja Prokopén 

tapaamista Lappeenrannassa. Heidät on karkotettu Viipurista 

linnoituksen komendantin määräyksen mukaisesti. 

19.1.1914 6 

820 Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Suomen 

kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelusta koskien taiteilija I. 

Aalbergin lahjoitusta pasifistisen propagandan hyötymiseksi. 

31.1.1914 

9.2.1914 

5 

821 Kenraalikuvernöörin tiedustelu, Suomen santarmihallituksen 

Viipurin osaston johtajan ja Sortavalan piispan kirjelmät opetuksen 

pasifistisesta suunnasta kansan jatkokurssilla Viipurin läänissä. 

2.2.1914 

30.5.1914 

5 

822 Valtiopankin Viipurin osaston päällikön tiedustelu siitä, millä 

kielellä pitää täyttää vekseliprotestien pöytäkirjoja. 

6.2.11914 2 

823 Poliisikomisario S. Aleksandrovin raportti ylikonduktööri Ekkertin 

törkeydestä. 

14.2.1914 3 

824 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Suomen santarmihallituksen 

Viipurin osaston johtajan ja Uudenkirkon piirin nimismiehen 

kirjeenvaihto kanteluista, koskien nimismies I.A. Viskarin ja 

kauppias Neuvosen asevelvollisuuslain vastaista toimintaa. 

19.2.1914 

9.4.1914 

7 

825 Asiakirja Kunolan suomalaiskoulun opettaja I. Solehmaisen ja 

siirtokoulun opettaja E. Hekarannan edesvastuuseen saattamisesta. 

He ovat yllyttäneet paikallisen väestön venäläiskoulua vastaan. 

26.2.1914 

21.5.1915 

18 

826 Viipurin ja Terijoen poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 7.4.1914 25 
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kenraalikuvernöörin tiedusteluista koskien Viipurin katolisen koulun 

toimihenkilöitä ja kirkon palvelija Karlingia. 

30.6.1915 

827 Suomen kenraalikuvernöörin ja maaherran kiertokirjeet 

nuorsuomalaisen puolueen agitaation kieltämisesta läänin kylissä. 

2.6.1914 

15.6.1914 

5 

828 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kirjeenvaihto sanomalehdessä 

”Dagens Press” julkistetusta kirjoituksesta koskien lehden ”Viipurin 

Sanomat” toimittaja I. A. Lylin hautapatsaan avaamisesta. 

11.7.1914 

24.7.1914 

10 

829 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedusteluista pasifistisista kokouksista ja puheista. 

19.8.1914 

17.11.1914 

10 

830 Muolaan ja Heinjoen nimismiehen kirjeenvaihto venäläisten 

kanteluista koskien heidän sortoa paikallisen väestön puolelta. 

19.8.1914 

11.9.1914 

9 

831 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Suomen senaatin 

prokuraattorin ja Terijoen poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

työläiset Genrihsonin ja Vejäläisen valituksista koskien heidän 

laitonta pidätystä. 

29.8.1914 

5.5.1916 

25 

832 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin osaston johtajan ja 

Lappeenrannan poliisihallituksen kirjelmät koskien Palmrothin 

nimitystä venäjän kielen opettajaksi Lappeenrannan kouluun, vaikka 

Palmroth ei osa venäjää. 

19.10.1914 

26.10.1914 

3 

833 Viipurin raastuvanoikeuden lähetekirje koskien ylioppilas J.A. 

Nummin ja konttoristi V.V. Nummin syytöstä Baltian laivaston 

loukkauksesta. 

12.12.1914 1 

834 Suomen kenraalikuvernöörin ja Haminan poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto pakinoitsija Haapaniemen karkotuksesta Irkutskin 

lääniin ja kotimaahan palauttamisen luvasta. 

8.1.1916 

3.9.1917 

14 

835 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin linnoituksen komendantin ja 

Viipurin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien venäläisen 

rahan kurssin alentamista ja kolikoiden puutetta. 

7.2.1916 

1.8.1916 

9 

836 Viipurin poliisilaitoksen kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

komendantin kirjelmistä venäläisten kirjoitusten puutteesta 

elokuvissa. 

15.2.1916 

13.3.1916 

6 

837 Sortavalan poliisimestarin, Kuolemajärven ja Raudun nimismiesten, 

Suomen rajavartiolaitoksen päällikön kirjeenvaihto muutamien 

henkilöiden edesvastuuseen saattamisesta Venäjän-, hallitus- ja 

armeijanvastaisista puheista.   

7.3.1916 

29.12.1916 

57 

838 Salmin kruununvoudin kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedustelusta koskien opettaja Kräkkylän esitystä venäläisten 

kansakouluja vastaan kirjallisuusillassa Uomas-kylässä.  

15.3.1916 

30.4.1917 

5 

839 Viipurin nimismiehen kirjeenvaihto Viipurin linnoituksen 

komendantin kantelusta koskien poistettujen aseman Tienhaaran 

johtaja Grenludin käskyn mukaisesti sotalainailmoituksien v. 1916 

palauttamista perille. 

1.4.1916 

13.4.1916 

4 

840 Työn kieltäytymisestä ja palkkakorotuksen vaatimuksesta pidätyt 

työläiset M.I. Jumppasen, E.E. Jääskeläisen ja I.I. Kunnarin 

valitukset koskien pitkitettyä tutkintaa ja yksipuolista kuulustelua. 

3.5.1916 2 

841 Viipurin linnoituksen komendantin kantelu linnoituksen esikunnan 

adjutantti Mihailovin raportista koskien lääninhallituksen 

kieltäytymistä venäjän kielellisen sähkösanoman vastaanotosta. 

16.5.1916 2 

842 Koiviston ja Johanneksen piirin nimimiehen raportti santarmiupseeri 

Aleksejevin sekaantumisesta virkavelvollisuuksiin. 

22.5.1916 

17.6.1916 

9 

843 Terijoen huvilapiirin poliisiylijohtajan kirjeenvaihto 

rautatiepataljoonan 5. komppanian päällikön raportista koskien 

Bulgarian alamainen Silyanovskia, joka on heittänyt ulos sotilaan 

vaimon lapsineen. 

30.5.1916 

24.7.1917 

3 



  

 

79 

 

844 Kronstadtin linnoituksen komendantin tiedotus kuulupuheiden 

epäperäisyydestä koskien polttopuiden pakkotilauksesta 

suomalaisista kauppiaista Kronstadtissa. 

11.6.1916 

13.7.1916 

3 

845 Viipurin poliisiviranomaisten ja 6. armeijan esikunnan kirjeenvaihto 

kapteeni Vyahirevin valituksesta koskien kauppias S. Vilenin 

kieltäytymisestä voin myynnistä venäläisille. 

20.7.1916 

2.12.1916 

24 

846 Säkkijärven nimismiehen ja Viipurin linnoituksen komendantin 

kirjeenvaihto nimettömästä ilmiannosta koskien Säkkijärven 

kuntajohdon agitaatiota hevosten luovutuksen laiminlyönnistä. 

20.12.1916 

21.3.1917 

6 

847 Raivolan nimismiehen tiedotus sanomalehdessä ”Tampereen 

Sanomat” julkistetun artikkelin ”Luonnoton tapaus Suomen 

oikeudenkäytännössä” tietojen todenperäisyydestä. 

26.6.1917 4 

848 Suistamon miliisikokouspöytäkirjaote 28.6.1917 venäläisten 

koulujen sulkemisesta. 

 1 

849 Suomen kenraalikuvernöörin määräys kokouksen 

kokoonkutsumisesta koskien ”Oikeauskoisen venäläisen veljeyden” 

koulujen avaamisen asianmukaisuutta. 

18.8.1917 2 

850 Käkisalmen maistraatin kantelu venäjän kielellä kirjoitettujen 

katujen nimien hartsin peittämisestä. 

6.10.1917 1 

 c) Yhdenvertaisuuslain tunnustamatta jättäminen 
suomalaisten viranomaisten taholta 

  

851 Suomen kenraalikuvernöörin määräys paikallisten 

poliisiviranomaisten myötävaikutuksesta Pietarin piirioikeuden 

tutkintatuomareille yhdenvertaisuuslain 20.2.1912 rikkomisten 

tutkimuksessa. 

19.7.1912 

21.10.1912 

4 

852 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Pietarin piirioikeuden 

prokuraattorin kirjeenvaihto Viipurin maistraatin jäsenten 

syytöksestä yhdenvertaisuuslain rikkomisesta. 

4.8.1912 

22.1.1913 

72 

853 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet elokuvan esityksen 

kieltämisestä, missä on kerrottu demonstraatioista edesvastuuseen 

saatettu yhdenvertaisuuslain rikkomisesta Uudenkaupungin 

maistraatin jäsen Blomin kunniaksi. 

17.12.1912 

18.12.1912 

3 

854 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Pietarin piirioikeuden 

puheenjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

rangaistuksista yhdenvertaisuuslain rikkomisen yrityksistä. 

18.1.1913 

12.2.1914 

80 

855 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Kymin kihlakunnan 

kruununvoudin kirjeenvaihto venäjänsyntyisten 

manttaaliluetteloihin kirjoittautumisesta yhdenvertaisuuslain 

mukaisesti. Liitteinä yhdenvertaisuuslaki ja venäjänsyntyisten 

luettelot. 

14.2.1913 

27.3.1914 

27 

856 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto yhdenvertaisuuslain rikottujen 

edesvastuuseen saattamisesta. 

23.9.1913 

20.6.1914 

44 

857 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Suomen senaatin ja Pietarin 

piirioikeuden kirjeenvaihto yhdenvertaisuuslain rikottujen 

edesvastuuseen saattamisesta. 

15.1.1914 

3.7.1915 

108 

858 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys koskien ilmoituksien 

yhdenvertaisuuslain rikotuille virkailijoille annetuista tuomioista 

paikallisessa sanomalehdessä julkaisemista ja ilmoituksien 

lähettämistä sanomalehdessä ”Suomen Lehti” niiden 

julkaisemiseksi. 

19.2.1914 

4.6.1914 

11 

859 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto koskien Svinhufvudin karkotusta 

Tomskin lääniin yhdenvertaisuuslain protestista.  

24.11.1914 

23.12.1914 

37 
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860 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedotus tuomion antamisesta 

koskien Hämeenlinnan ja Helsingin maistraattien 

yhdenvertaisuuslain vastustamista ja määräys tervehdyksien 

estämisestä tuomittujen matkan aikana.  

8.2.1915 

30.6.1915 

4 

861 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys yhdenvertaisuuslain 

suorittamisen ankarasta valvonnasta. 

30.4.1915 1 

862 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston raportti raastuvan oikeuden 

entisen asiamiehen U.I. Gaddin saapumisesta Viipurin, joka joutui 

Krestyn vankilaan yhdenvertaisuuslain rikkomisen takia. 

2.10.1915 1 

863 Suomen senaatin ja kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto 

yhdenvertaisuuslain rikottujen edesvastuuseen saattamisesta. 

15.1.1916 

18.8.1916 

19 

864 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, 6. armeijan 

esikunnantiedusteluosaston, Terijoen nimismiehen ja Viipurin 

linnoituksen komendantin kirjeenvaihto Terijoen kuntajohdon 

edesvastuuseen saattamisesta yhdenvertaisuuslain rikkomisesta. 

8.6.1916 

14.4.1917 

92 

 d) Loukkaukset ja epäkunnioitus Venäjän keisaria 
kohtaan 

  

865 Kenraalikuvernöörin ja sotaoikeustoimikunnan kirjeenvaihto 

koskien kreivi Ivechevichin ja hänen sotilaspalvelija Danilovin 

syytöstä epäkunnioituksesta tsaaria kohtaan. 

1.8.1866 

27.8.1866 

8 

866 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu tietojen 

todenperäisyydestä koskien paikallisten asukkaiden lippujen 

poistamista Nikolai II valtaistuimille nostopäivänä. 

27.11.1899 2 

867 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kirjeenvaihto kauppias 

Pototskin pyynnöstä sakon peruutuksesta koskien määräyksen 

laiminlyöntiä lippujen nostamisesta Nikolai II valtaistuimille 

nostovuosipäivänä. 

31.12.1903 

10.3.1904 

8 

868 Poliisilaitosten raportit määräyksen rikkomisesta koskien lippujen 

nostamista tsaarin päivinä. 

21.6.1904 

30.6.1904 

4 

869 Suomen senaatin prokuraattorin tiedustelu suutari P. Julkusta, jota 

syytettiin loukkauksesta tsaaria kohtaan. 

4.5.1905 2 

870 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin ja Lappeenrannan 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto henkilöiden edesvastuuseen 

saattamisesta, joita syytettiin loukkauksesta tsaaria kohtaan. 

3.2.1911 

29.2.1912 

15 

871 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Viipurin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto henkilöiden edesvastuuseen 

saattamisesta, joita syytettiin loukkauksesta tsaaria kohtaan. 

4.3.1912 

31.10.1912 

31 

872 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto ilmiannon kirjoittaneen I. 

Lehdon etsinnästä. Ilmiannossa on sanottu, että V. Sol ja muut 

luultavasti ampuivat tsaarin muotokuvaan. 

22.4.1912 

12.2.1913 

60 

873 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin linnoituksen komendantin 

kirjeenvaihto sanomalehden ”Työ” toimittaja M. Airolasta, jota 

syytettiin loukkauksesta tsaaria kohtaan. 

4.5.1912 

7.11.1912 

6 

874 Sähkösanoma Pietarin piirioikeuden 13 osaston koskien I. Ukkosen 

lähettämistä kaupunginjohtajan käyttövaltaan.  

7.3.1913 1 

875 Viipurin raastuvanoikeuden tiedustelu työläinen D.S. Barbarovista, 

jota syytettiin loukkauksesta tsaaria kohtaan. 

21.6.1913  

876 Viipurin raastuvanoikeuden kirjelmä sosialidemokraatti J. 

Nurmisesta, jota syytettiin loukkauksesta tsaaria kohtaan. 

26.9.1913 2 

877 Asiakirja talonomistaja O. Vinogradovan syytöksestä tsaarin 

loukkauksesta. 

1.11.1913 

4.4.1914 

13 

878 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, Viipurin linnoituksen 

komendantin ja läänin nimismiesten kirjeenvaihto tutkinnan 

suorittamisesta ja kriminaalisyytöksen nostamisesta henkilöitä 

14.1.1914 

6.2.1915 

37 
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vastaan joita syytettiin tsaarin loukkauksesta. 

879 Suursaaren nimismiehen kirjeenvaihto lipun puutteesta Suursaaren 

koulussa tsaarin nostovuosipäivänä. 

3.6.1914 

21.6.1914 

7 

880 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisilaitosten 

kirjeenvaihto henkilöiden edesvastuuseen saattamisesta, joita 

syytettiin loukkauksesta tsaaria kohtaan. 

1.4.1915 

7.8.1916 

31 

881 Metsänhoitaja I. Kauppisen kuulustelupöytäkirjat, jota syytettiin 

tsaarin loukkauksesta. 

1914 5 

882 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet dekabristi Kyhelbekkerin 

ja Skibitskin etsinnästä tietojen selviämisestä koskien dekabristien 

seurojen jäsenten sukusitteitä. Liitteinä Pohjoisen ja Etelän seurojen 

jäsenten luettelot. 

7.1.1826 

3.10.1826 

22 

883 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje s. Halturinin etsinnästä ja 

pidätyksestä. Valokopio. 

15.4.1880 3 

884 Viipurin maaherran sähkösanoma kenraalikuvernöörille 11 

vallankumousmiesten pidätyksestä Haapalan kylässä. 

3.5.1907 1 

885 Pietarin 27 piirin tutkintatuomarin kirjelmä V. I. Uljanovin 

etsinnästä. Suomennos. 

 5 

 

 

FONDI 1. VIIPURIN LÄÄNINHALLITUS. LUETTELO 4.  Sidos 2. 
Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 
ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

886 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

25.2.1812 

30.6.1812 

35 

887 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.7.1812 

31.12.1812 

60 

888 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

3.1.1813 

28.3.1813 

67 

889 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

1.4.1813 

29.7.1813 

71 

890 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

5.8.1813 

30.12.1813 

98 

891 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.1.1814 

28.4.1814 

67 

892 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.5.1814 

26.8.1814 

53 

893 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.9.1814 

29.12.1814 

66 

894 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

14.1.1815 

30.12.1815 

84 

895 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.1.1816 

11.6.1816 

76 

896 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.5.1816 

29.8.1816 

58 

897 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

5.9.1816 

28.2.1817 

76 

898 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

12.1.1817 

30.12.1817 

84 

899 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 12.1.1818 72 
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ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 31.8.1818 

900 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

1.9.1818 

17.1.1820 

60 

901 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

12.1.1819 

27.12.1819 

82 

902 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

21.1.1820 

29.6.1820 

49 

903 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

1.7.1820 

24.1.1821 

57 

904 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.1.1821 

29.9.1821 

44 

905 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.10.1821 

30.1.1822 

67 

906 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

4.1.1822 

29.4.1822 

73 

907 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

17.5.1822 

31.12.1822 

78 

908 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

5.1.1823 

7.1823 

54 

909 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

2.8.1823 

2.1.1824 

60 

910 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

4.1.1824 

19.6.1824 

61 

911 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

1.6.1824 

4.9.1824 

61 

912 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

1.8.1824 

4.11.1824 

52 

913 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

6.9.1824 

20.11.1824 

64 

914 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

11.11.1824 

21.2.1825 

61 

915 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

1.1.1825 

31.5.1825 

53 

916 Valtakunnan lääninhallitusten kirjelmät etsityistä henkilöistä, jota 

ovat jättäneet veronsa maksamatta tai joita syytetään rikoksesta. 

6.6.1825 

29.12.1825 

49 

917 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.1.1826 

11.9.1826 

73 

918 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.5.1826 

4.9.1826 

57 

919 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.8.1826 

21.10.1826 

67 

920 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.11.1826 

17.1.1827 

36 

921 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

2.1.1827 

17.4.1827 

66 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

922 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.4.1827 

25.6.1827 

96 

923 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1827 

28.9.1827 

90 

924 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.8.1827 

1.10.1827 

97 

925 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.10.1827 

12.1.1828 

67 

926 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.1.1828 

12.4.1828 

80 

927 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.3.1828 

18.6.1828 

96 

928 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.6.1828 

28.9.1828 

34 

929 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.8.1828 

23.7.1829 

94 

930 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.9.1828 

7.1.1829 

90 

931 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.11.1828 

4.2.1829 

85 

932 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1829 

4.4.1829 

64 

933 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.2.1829 

6.5.1829 

70 

934 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.4.1829 

1.6.1829 

58 

935 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 8.6.1829 66 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.10.1829 

936 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.9.1829 

19.12.1829 

51 

937 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1829 

10.3.1830 

59 

938 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.1.1830 

14.4.1830 

 

86 

939 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.4.1830 

3.3.1832 

97 

940 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.6.1830 

8.11.1830 

77 

941 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.7.1830 

25.9.1830 

 

44 

942 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.1830 

7.2.1831 

55 

943 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.9.1830 

20.11.1830 

63 

944 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.9.1830 

27.12.1830 

51 

945 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.10.1830 

5.3.1831 

65 

946 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

25.11.1830 

5.3.1831 

64 

947 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.12.1830 

2.2.1831 

44 

948 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

3.121830 

9.3.1831 

70 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

949 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1831 

9.6.1832 

99 

950 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.2.1831 

6.4.1831 

56 

951 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.2.1831 

17.6.1831 

 

50 

952 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.3.1831 

4.7.1831 

72 

953 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.3.1831 

4.7.1831 

86 

954 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.4.1831 

4.7.1831 

65 

955 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.4.1831 

4.7.1831 

65 

956 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.4.1831 

4.7.1831 

53 

957 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1831 

10.9.1831 

100 

958 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.6.1831 

22.10.1831 

88 

959 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.6.1831 

28.2.1832 

80 

960 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.7.1831 

27.12.1831 

79 

961 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.9.1831 

2.1.1832 

75 

962 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 3.11.1831 70 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

23.3.1832 

963 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

19.12.1831 

23.3.1832 

65 

964 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1832 

7.4.1832 

56 

965 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.2.1832 

27.1.1833 

61 

966 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.4.1832 

20.8.1832 

41 

967 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1832 

14.10.1833 

79 

968 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.7.1832 

2.11.1832 

65 

969 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1832 

23.1.1833 

67 

970 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.1.1833 

24.8.1833 

71 

971 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1833 

21.3.1834 

69 

972 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.1.1834 

30.9.1834 

69 

973 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.5.1834 

23.2.1835 

81 

974 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.6.1834 

28.4.1834 

81 

975 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

9.9.1834 

1.11.1835 

62 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

976 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

14.1.1835 

19.10.1835 

81 

977 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.10.1835 

25.1.1836 

75 

978 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1836 

10.7.1840 

81 

979 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1836 

9.2.1837 

69 

980 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.10.1836 

15.4.1837 

75 

981 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

14.1.1837 

21.3.1839 

82 

982 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.6.1837 

1.10.1837 

69 

983 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.9.1837 

29.11.1839 

80 

984 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.1.1838 

6.4.1839 

95 

985 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.9.1838 

26.2.1839 

83 

986 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1839 

19.3.1840 

75 

987 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

18.1.1840 

9.5.1842 

48 

988 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.8.1840 

11.5.1842 

58 

989 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 26.1.1841 76 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.5.1842 

990 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.5.1841 

25.5.1843 

90 

991 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.7.1841 

2.5.1842 

53 

992 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.9.1841 

29.4.1842 

78 

993 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1842 

16.4.1842 

58 

994 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.2.1842 

12.5.1842 

53 

995 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1842 

3.7.1843 

51 

996 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.7.1842 

27.6.1843 

57 

997 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.1842 

16.2.1844 

86 

998 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.10.1842 

16.3.1843 

103 

999 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.1.1843 

20.12.1843 

91 

1000 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.6.1843 

16.9.1843 

69 

1001 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

17.8.1843 

11.1.1844 

74 

1002 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

2.10.1843 

30.12.1843 

95 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1003 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.1.1844 

29.5.1844 

112 

1004 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.5.1844 

25.9.1844 

81 

1005 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.7.1844 

13.1.1845 

101 

1006 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.1.1845 

26.7.1845 

71 

1007 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1845 

4.3.1846 

86 

1008 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

25.10.1845 

5.5.1846 

58 

1009 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1846 

26.6.1846 

81 

1010 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.4.1846 

22.2.1847 

68 

1011 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.8.1846 

26.4.1847 

70 

1012 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.11.1846 

18.2.1847 

55 

1013 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Esittely: Suomen 

kenraalikuvernöörin määräys Puolan vallankumousmies E. 

Dembovskin etsimisestä. 

4.1.1847 

3.8.1847 

69 

1014 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.8.1847 

17.1.1848 

70 

1015 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

3.1.1848 

23.11.1848 

82 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1016 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

17.4.1848 

26.6.1848 

63 

1017 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.6.1848 

23.11.1848 

72 

1018 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.8.1848 

14.4.1851 

61 

1019 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.10.1848 

28.12.1848 

61 

1020 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.1.1849 

21.8.1849 

84 

1021 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1849 

23.7.1849 

72 

1022 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.7.1849 

28.1.1850 

104 

1023 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1850 

23.12.1850 

51 

1024 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.3.1850 

5.12.1850 

80 

1025 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1850 

7.1.1851 

68 

1026 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.9.1850 

5.2.1851 

89 

1027 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

25.1.1851 

3.4.1852 

61 

1028 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.4.1851 

22.2.1853 

102 

1029 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 4.7.1851 64 



  

 

91 

 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.6.1853 

1030 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.10.1851 

2.9.1852 

85 

1031 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.1.1852 

20.11.1854 

88 

1032 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.4.1852 

20.12.1852 

63 

1033 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.7.1852 

7.10.1852 

63 

1034 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.8.1852 

25.10.1852 

49 

1035 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.8.1852 

21.2.1853 

57 

1036 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.10.1852 

24.2.1853 

55 

1037 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1852 

20.12.1852 

42 

1038 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1853 

9.1.1854 

60 

1039 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.4.1853 

6.10.1853 

55 

1040 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1853 

2.2.1854 

101 

1041 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.7.1853 

28.12.1853 

81 

1042 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

4.10.1853 

21.1.1854 

66 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1043 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1854 

26.5.1858 

114 

1044 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.4.1854 

2.5.1854 

66 

1045 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1854 

3.8.1854 

34 

1046 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1854 

7.9.1854 

79 

1047 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.8.1854 

12.10.1855 

95 

1048 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1854 

14.9.1855 

109 

1049 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.1.1855 

25.10.1857 

107 

1050 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.3.1855 

10.9.1856 

76 

1051 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1855 

25.10.1855 

66 

1052 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.9.1855 

3.4.1856 

89 

1053 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1855 

25.6.1856 

55 

1054 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1856 

4.10.1856 

89 

1055 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.4.1856 

4.10.1856 

46 

1056 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 2.6.1856 62 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.2.1860 

1057 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.11.1856 

12.2.1857 

79 

1058 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1857 

14.1.1858 

57 

1059 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.4.1857 

30.8.1859 

75 

1060 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.4.1857 

4.1858 

69 

1061 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1858 

13.9.1858 

51 

1062 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.2.1858 

27.12.1858 

73 

1063 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.3.1858 

26.1.1860 

82 

1064 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.5.1858 

12.11.1860 

61 

1065 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1858 

19.4.1860 

87 

1066 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.8.1858 

19.1.1860 

64 

1067 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.11.1858 

7.4.1860 

48 

1068 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1859 

16.6.1860 

80 

1069 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

26.3.1859 

8.10.1859 

63 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1070 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.5.1859 

8.12.1859 

64 

1071 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.6.1859 

8.11.1860 

61 

1072 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.7.1859 

30.1.1860 

91 

1073 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

28.1.1860 

13.12.1860 

55 

1074 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

18.6.1860 

3.11.1860 

71 

1075 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.9.1860 

24.12.1860 

47 

1076 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

20.11.1860 

25.10.1861 

69 

1077 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.1.1861 

17.6.1862 

63 

1078 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

26.1.1861 

27.12.1861 

32 

1079 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

25.2.1861 

18.12.1861 

70 

1080 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.8.1861 

2.12.1861 

47 

1081 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.11.1861 

8.4.1862 

66 

1082 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.1.1862 

9.10.1862 

74 

1083 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 14.4.1862 57 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.7.1863 

1084 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.6.1862 

30.6.1863 

 

49 

1085 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

17.7.1862 

21.8.1862 

30 

1086 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.8.1862 

30.4.1863 

75 

1087 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.1.1863 

4.1.1864 

77 

1088 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.6.1863 

30.10.1863 

48 

1089 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.7.1863 

20.1.1864 

82 

1090 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.8.1863 

25.2.1864 

42 

1091 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.9.1863 

25.1.1864 

59 

1092 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1863 

14.1.1864 

50 

1093 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1863 

11.1.1864 

37 

1094 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1864 

3.5.1864 

48 

1095 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

14.4.1864 

9.5.1865 

71 

1096 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

8.8.1864 

28.6.1866 

144 



  

 

96 

 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1097 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

19.9.1864 

13.4.1865 

59 

1098 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.1.1865 

27.6.1865 

50 

1099 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.3.1865 

17.7.1865 

89 

1100 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.6.1865 

2.2.1867 

53 

1101 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.10.1865 

21.10.1866 

86 

1102 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

29.1.1866 

6.8.1866 

57 

1103 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.7.1866 

30.11.1870 

87 

1104 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.9.1866 

27.6.1867 

79 

1105 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

18.1.1867 

20.6.1867 

33 

1106 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.6.1867 

19.2.1869 

84 

1107 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.10.1867 

2.11.1868 

47 

1108 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.1.1868 

4.1.1869 

58 

1109 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

24.2.1868 

6.7.1868 

40 

1110 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 22.5.1868 52 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.8.1868 

1111 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.6.1868 

28.1.1869 

43 

1112 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.7.1868 

11.2.1869 

68 

1113 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.11.1868 

23.2.1869 

84 

1114 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.1.1869 

21.6.1869 

72 

1115 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1869 

12.7.1869 

67 

1116 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.5.1869 

8.8.1870 

50 

1117 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.7.1869 

3.11.1870 

118 

1118 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.1.1870 

8.7.1870 

68 

1119 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

14.3.1870 

26.7.1870 

49 

1120 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

20.4.1870 

26.8.1870 

71 

1121 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.7.1870 

16.12.1870 

76 

1122 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1870 

21.4.1871 

68 

1123 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

4.1.1871 

30.6.1871 

116 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1124 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.6.1871 

28.11.1871 

82 

1125 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.10.1871 

12.2.1872 

72 

1126 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1872 

24.4.1872 

 

84 

1127 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.3.1872 

4.11.1872 

55 

1128 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.4.1872 

24.8.1872 

57 

1129 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.5.1872 

31.8.1872 

67 

1130 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.7.1872 

18.12.1873 

108 

1131 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1873 

27.1.1873 

116 

1132 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.2.1873 

30.5.1873 

31 

1133 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.5.1873 

30.3.1874 

94 

1134 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.6.1873 

30.3.1874 

53 

1135 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.6.1873 

2.5.1874 

56 

1136 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1873 

30.3.1874 

96 

1137 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 5.9.1873 106 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1874 

1138 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1873 

2.5.1874 

74 

1139 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1874 

2.5.1874 

113 

1140 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.3.1874 

15.6.1874 

50 

 

1141 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1874 

21.9.1874 

65 

1142 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.9.1874 

16.4.1875 

83 

1143 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.11.1874 

27.1.1875 

33 

1144 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1875 

27.5.1875 

68 

1145 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.4.1875 

29.7.1875 

96 

1146 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1875 

18.11.1875 

54 

1147 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.10.1875 

30.12.1875 

111 

1148 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.12.1875 

9.3.1876 

116 

1149 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.1.1876 

28.12.1876 

68 

1150 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

4.2.1876 

6.6.1876 

58 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1151 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1876 

20.4.1876 

93 

1152 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.4.1876 

28.8.1876 

53 

1153 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.5.1876 

27.5.1876 

66 

1154 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1876 

27.6.1876 

59 

1155 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.7.1876 

5.7.1877 

76 

1156 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.9.1876 

27.9.1876 

97 

1157 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.10.1876 

13.11.1876 

50 

1158 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.12.1876 

28.12.1876 

88 

1159 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1877 

28.9.1877 

132 

1160 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.4.1877 

30.4.1878 

142 

1161 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.3.1877 

31.3.1877 

76 

1162 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1877 

7.8.1877 

67 

1163 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.9.1877 

30.11.1877 

114 

1164 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 17.12.1877 44 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

24.12.1877 

1165 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.2.1878 

30.4.1878 

143 

1166 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.5.1878 

19.8.1878 

101 

1167 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.6.1878 

18.7.1878 

97 

1168 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.7.1878 

3.9.1878 

96 

1169 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

23.8.1878 

27.11.1878 

111 

1170 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.9.1878 

27.11.1878 

63 

1171 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1878 

2.11.1878 

87 

1172 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1878 

19.1.1879 

159 

1173 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.12.1878 

22.2.1878 

74 

1174 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1879 

27.4.1879 

75 

1175 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1879 

19.5.1879 

106 

1176 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.5.1879 

30.5.1879 

71 

1177 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

3.6.1879 

25.6.1879 

73 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1178 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.6.1879 

13.8.1879 

68 

1179 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.8.1879 

27.10.1879 

106 

1180 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.11.1879 

12.2.1880 

74 

1181 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.12.1879 

30.12.1879 

74 

1182 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1880 

30.3.1880 

91 

1183 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.4.1880 

15.10.1880 

97 

1184 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.7.1880 

31.12.1880 

121 

1185 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.1.1881 

22.6.1881 

78 

1186 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1881 

2.9.1881 

69 

1187 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.9.1881 

24.12.1881 

51 

1188 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1882 

23.3.1882 

93 

1189 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.4.1882 

26.6.1882 

64 

1190 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1882 

24.8.1882 

96 

1191 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 2.9.1882 68 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

20.10.1882 

1192 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1882 

10.7.1885 

109 

1193 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.1.1883 

15.6.1883 

86 

1194 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1883 

13.12.1884 

91 

1195 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.4.1883 

29.9.1883 

 

158 

1196 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1883 

31.12.1883 

118 

1197 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.1.1884 

24.3.1884 

122 

1198 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.4.1884 

23.7.1884 

123 

1199 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.8.1884 

26.9.1884 

70 

1200 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.10.1884 

18.12.1884 

93 

1201 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1885 

7.5.1885 

55 

1202 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.5.1885 

29.5.1885 

199 

1203 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.6.1885 

25.8.1885 

92 

1204 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

9.9.1885 

31.12.1885 

105 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1205 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

22.1.1886 

8.7.1886 

125 

1206 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.4.1886 

28.7.1886 

65 

1207 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.5.1886 

12.10.1887 

130 

1208 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.1886 

31.12.1886 

125 

1209 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1887 

21.4.1887 

77 

1210 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.1.1887 

31.12.1887 

155 

1211 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1888 

29.5.1888 

112 

1212 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1888 

31.7.1888 

78 

1213 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.8.1888 

24.11.1888 

88 

1214 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.12.1888 

29.12.1888 

76 

1215 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.889 

27.2.2889 

84 

1216 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.3.1889 

23.4.1889 

107 

1217 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.5.1889 

26.5.1889 

59 

1218 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 1.6.1889 146 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

29.6.1889 

1219 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.7.1889 

24.7.1889 

99 

1220 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.8.1889 

24.9.1889 

75 

1221 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.10.1889 

8.11.1889 

124 

1222 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.11.1889 

20.12.1889 

114 

1223 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.1.1890 

29.7.1890 

92 

1224 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.4.1890 

23.3.1891 

87 

1225 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.6.1890 

23.3.1891 

79 

1226 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.8.1890 

23.9.1891 

83 

1227 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.9.1890 

3.4.1892 

114 

1228 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.1.1891 

28.7.1891 

47 

1229 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.3.1891 

6.8.1891 

74 

1230 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.4.1891 

5.9.1891 

102 

1231 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

10.6.1891 

30.10.1891 

81 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1232 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.9.1891 

15.2.1892 

98 

1233 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys P.A. 

Aleksejevin etsimisestä. 

2.1.1892 

8.8.1892 

89 

1234 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.3.1892 

20.12.1892 

81 

1235 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1892 

14.1.1893 

149 

1236 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1892 

14.1.1893 

79 

1237 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.1892 

14.1.1893 

82 

1238 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1892 

10.4.1893 

106 

1239 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.12.1892 

10.4.1893 

35 

1240 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1893 

13.11.1893 

60 

1241 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

19.5.1893 

3.11.1893 

63 

1242 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.9.1893 

31.1.1894 

48 

1243 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1893 

6.3.1894 

96 

1244 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.11.1893 

9.4.1894 

69 
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1245 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1894 

9.7.1894 

78 

1246 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1894 

6.4.1895 

125 

1247 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.5.1894 

14.8.1894 

119 

1248 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1894 

18.12.1894 

108 

1249 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

25.8.1894 

30.1.1895 

81 

1250 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1894 

27.5.1895 

 

84 

1251 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1894 

4.4.1895 

121 

1252 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.1.1895 

26.9.1895 

84 

1253 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys R. 

Luksemburgin etsinnästä. 

2.4.1895 

9.10.1895 

139 

1254 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.5.1895 

13.9.1895 

80 

1255 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1895 

27.1.1896 

115 

1256 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.9.1895 

20.4.1896 

73 

1257 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1895 

20.2.1897 

104 

1258 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 4.11.1895 66 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.8.1896 

1259 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.1.1896 

1.3.1897 

143 

1260 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.3.1896 

10.9.1896 

105 

1261 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.5.1896 

10.9.1896 

36 

1262 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1896 

13.4.1897 

101 

1263 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1896 

13.4.1897 

74 

1264 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

14.9.1896 

13.4.1897 

108 

1265 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1896 

13.4.1897 

96 

1266 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.10.1896 

3.9.1897 

100 

1267 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1897 

3.9.1897 

107 

1268 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.3.1897 

19.10.1897 

90 

1269 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.4.1897 

12.4.1898 

66 

1270 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

28.6.1897 

28.2.1898 

76 

1271 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

5.8.1897 

21.10.1898 

120 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1272 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1897 

25.4.1898 

107 

1273 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1897 

25.4.1898 

110 

1274 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.12.1897 

29.12.1898 

71 

1275 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.1.1898 

19.5.1899 

96 

1276 Hämeen läänin ilmoituksia eri henkilöiden etsinnästä. 8.1.1898 

19.12.1898 

39 

1277 Turun läänin ilmoituksia eri henkilöiden etsinnästä. 15.1.1898 

4.1.1899 

68 

1278 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.3.1898 

15.10.1898 

70 

1279 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1898 

17.1.1899 

98 

1280 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.8.1898 

31.12.1898 

87 

1281 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.9.1898 

22.12.1898 

81 

1282 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1898 

28.7.1899 

95 

1283 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.1.1899 

15.9.1899 

101 

1284 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

13.3.1899 

27.11.1899 

63 

1285 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.4.1899 

22.1.1901 

104 

1286 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 1.5.1899 57 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

27.11.1899 

1287 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.6.1899 

29.11.1899 

94 

1288 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.1899 

5.5.1900 

74 

1289 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.9.1899 

15.2.1900 

50 

1290 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1899 

12.5.1900 

61 

1291 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.11.1899 

12.5.1900 

71 

1292 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.12.1899 

29.5.1900 

64 

1293 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys F.E. 

Dzerzinskin etsinnästä. 

3.1.1900 

15.10.1901 

99 

1294 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys N.E. 

Baumanin etsinnästä. 

1.2.1900 

24.11.1900 

78 

1295 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys F.E. 

Dzerzinskin etsinnän lopettamisesta hänen pidätyksen takia. 

3.3.1900 

4.2.1901 

125 

1296 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.5.1900 

5.10.1901 

142 

1297 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.7.1900 

10.9.1901 

109 

1298 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.9.1900 

19.3.1901 

111 
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1299 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.11.1900 

23.5.1901 

161 

1300 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.12.1900 

23.5.1901 

49 

1301 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1901 

30.7.1902 

188 

1302 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys I.V. 

Babushkin etsinnästä ja D.I. Uljanovin valvonnan järjestämisestä. 

10.4.1901 135 

1303 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1901 

29.1.1902 

144 

1304 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.7.1901 

29.12.1902 

143 

1305 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys V.I. 

Uljanovin etsinnästä ja D.I. Uljanovin etsinnän lopettamisesta.  

2.9.1901 

11.9.1902 

124 

1306 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys L.B. 

Krasinin valvonnan järjestämisestä. 

10.10.1901 

11.11.1902 

 

159 

1307 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1901 

11.10.1902 

97 

1308 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.12.1901 

24.11.1902 

81 

1309 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä.  

18.1.1902 

5.9.1902 

63 

1310 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys I.V. 

Babushkinin etsinnän lopettamisesta hänen pidätyksen takia ja 

luutnantti P.P. Shmidtin etsinnästä. 

1.3.1902 

17.1.1903 

123 

1311 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 2.4.1902 152 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys N.E. 

Baumanin etsinnän lopettamisesta hänen pidätyksen takia. 

7.2.1903 

1312 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.6.1902 

17.1.1903 

121 

1313 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys L.B. 

Krasinin etsinnän lopettamisesta ja F.E. Dzerzinskin etsinnästä. 

1.7.1902 

5.2.1903 

161 

1314 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys F.E. 

Dzerzinskin etsinnästä ja V.V. Vorovskin valvonnan järjestämisestä. 

7.8.1902 

10.2.1903 

157 

1315 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys F.E. 

Dzerzinskin ja N.E. Baumanin etsinnästä. 

3.10.1902 

3.7.1903 

129 

1316 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1902 

7.12.1904 

70 

1317 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.1.1903 

9.11.1904 

78 

1318 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.5.1903 

9.12.1904 

64 

1319 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.6.1903 

6.12.1905 

87 

1320 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.7.1903 

19.10.1905 

85 

1321 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.9.1903 

9.1.1905 

88 

1322 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.11.1903 

8.6.1906 

114 

1323 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja1 

4.1.1904 

20.4.1906 

100 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1324 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.3.1904 

8.10.1905 

89 

1325 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.4.1904 

25.5.1906 

76 

1326 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1904 

2.12.1905 

80 

1327 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.6.1904 

25.5.1906 

137 

1328 Viipurin kuvernöörin kiertokirjeet valvonnan alla olevien 

henkilöiden etsinnästä. 

14.6.1904 

5.10.1904 

36 

1329 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.8.1904 

20.9.1906 

105 

1330 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.1.1905 

30.5.1906 

84 

1331 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.7.1905 

25.9.1907 

105 

1332 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. Määräys 6.9.1905 

M.S. Uritskin etsinnästä. 

24.1.1906 

19.6.1908 

89 

1333 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.7.1906 

15.2.1907 

95 

1334 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1906 

7.9.1908 

140 

1335 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

9.1.1907 

5.1.1909 

124 

1336 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.4.1907 

12.5.1909 

87 

1337 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

2.5.1907 

12.5.1909 

122 
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etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1338 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.6.1907 

12.5.1909 

180 

1339 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.8.1907 

21.1.1909 

77 

1340 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1907 

2.5.1908 

100 

1341 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.1.1908 

7.4.1908 

67 

1342 Suomen senaatin siviililautakunnan, kenraalikuvernöörin ja läänin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Ruotsin kansalaisen M. 

Lindholmin etsinnästä. 

8.2.1908 

23.7.1908 

96 

1343 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

24.3.1908 

28.12.1908 

67 

1344 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.5.1908 

14.9.1909 

89 

1345 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1908 

7.5.1909 

90 

1346 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.8.1908 

23.4.1909 

128 

1347 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.12.1908 

8.4.1909 

76 

1348 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.1.1909 

22.7.1910 

71 

1349 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.6.1909 

26.12.1910 

70 

1350 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.9.1909 

10.5.1910 

83 

1351 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 4.10.1909 57 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

19.1.1910 

1352 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1909 

23.12.1909 

73 

1353 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.11.1909 

25.1.1910 

112 

1354 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.12.1909 

10.5.1910 

25 

1355 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.1.1910 

18.6.1910 

73 

1356 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.2.1910 

18.6.1910 

68 

1357 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.3.1910 

5.10.1910 

100 

1358 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.6.1910 

1.7.1911 

117 

1359 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1910 

24.10.1910 

89 

1360 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.7.1910 

20.4.1912 

78 

1361 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto talonpoika P N. Solovjevin etsinnästä. 

20.7.1910 

1.11.1910 

57 

1362 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.9.1910 

10.5.1911 

78 

1363 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.11.1910 

13.5.1912 

93 

1364 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

23.11.1910 

26.4.1911 

46 

1365 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 2.12.1910 89 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

31.8.1911 

1366 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.1.1911 

29.12.1911 

108 

1367 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1911 

29.12.1911 

133 

1368 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.4.1911 

19.6.1912 

54 

1369 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1911 

17.9.1912 

145 

1370 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.6.1911 

15.6.1912 

83 

1371 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1911 

25.4.192 

93 

1372 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.7.1911 

21.10.1912 

100 

1373 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.1911 

18.6.1912 

96 

3174 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

6.9.1911 

31.7.1912 

97 

1375 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.10.1911 

5.7.1912 

90 

1376 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.12.1911 

9.5.1912 

93 

1377 Kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto matruusi Vavirtin etsimisestä mitalin ojentamiseksi. 

4.1.1912 

24.4.1912 

81 

1378 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.1.1912 

30.4.1912 

108 

1379 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 3.2.1912 85 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

7.5.1912 

1380 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1912 

8.11.1912 

108 

1381 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.5.1912 

27.8.1912 

74 

1382 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1912 

6.12.1912 

155 

1383 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.6.1912 

9.12.1912 

67 

1384 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

19.6.1912 

24.2.1913 

99 

1385 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1912 

23.12.1912 

124 

1386 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.192 

4.10.1912 

44 

1387 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.9.1912 

3.2.1913 

136  

1388 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1912 

10.2.1913 

146 

1389 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1912 

10.3.1913 

121 

1390 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.12.1912 

2.8.1913 

106 

1391 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1913 

27.2.1913 

103 

1392 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

3.2.1913 

22.5.1913 

89 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1393 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.3.1913 

28.10.1913 

117 

1394 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.6.1913 

10.10.1913 

93 

1395 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.7.1913 

22.12.1913 

96 

1396 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.9.1913 

1.11.1913 

44 

1397 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1913 

16.12.1913 

74 

1398 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.11.1913 

13.2.1914 

77 

1399 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.12.1913 

17.7.1914 

125 

1400 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1914 

1.10.1914 

189 

1401 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.2.1914 

17.6.1914 

73 

1402 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.3.1914 

7.11.1914 

66 

1403 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.3.1914 

17.2.1915 

81 

1404 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.4.1914 

22.10.1914 

102 

1405 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1914 

7.11.1914 

105 

1406 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 2.6.1914 124 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

18.1.1915 

1407 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.7.1914 

19.1.1915 

116 

1408 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.8.1914 

8.1.1915 

126 

1409 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.9.1914 

28.5.1915 

186 

1410 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.10.1914 

22.12.1915 

142 

1411 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1914 

3.3.1915 

93 

1412 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

26.11.1914 

22.5.1915 

87 

413 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.12.1914 

25.5.1915 

116 

1414 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

17.12.1914 

3.3.1915 

103 

1415 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1914 4 

1416 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1915 

18.6.1915 

81 

1417 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.2.1915 

17.6.1915 

185 

1418 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1915 

5.8.1915 

141 

1419 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

1.4.1915 

5.2.1916 

73 
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vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä.  

1420 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1915 

11.8.1915 

140 

1421 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1915 

3.8.1915 

62 

1422 Suomen santarmihallituksen varajohtajan kirjelmä Gorkin vaimo E. 

P. Peshkovan etsinnästä ja sitä koskeva kirjeenvaihto läänin 

poliisiviranomaisten kanssa. 

12.6.1915 

30.9.1915 

17 

1423 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.6.1915 

19.10.1915 

77 

1424 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

19.6.1915 

6.9.1915 

66 

1425 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1915 

30.9.1915 

81 

1426 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.7.1915 

30.9.1915 

94 

1427 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.8.1915 

22.10.1915 

78 

1428 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

23.8.1915 

22.10.1915 

94 

1429 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.9.1915 

25.4.1916 

98 

1430 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.9.1915 

25.1.1916 

99 

1431 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.10.1915 

14.12.1915 

76 

1432 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1915 

18.3.1916 

76 

1433 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 8.11.1915 84 



  

 

121 

 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

31.12.1915 

1434 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.11.1915 

114.1.1916 

74 

1435 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.11.1915 

26.5.1916 

80 

1436 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.11.1915 

24.3.1916 

57 

1437 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

19.11.1915 

12.3.1916 

100 

1438 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

24.11.1915 

20.6.1916 

113 

1439 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.12.1915 

17.3.1916 

87 

1440 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

15.12.1915 

27.9.1916 

109 

1441 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.1.1916 

24.7.1916 

106 

1442 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.1.1916 

24.7.1916 

97 

1443 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

14.1.1916 

19.9.1916 

117 

1444 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.2.1916 

6.9.1917 

59 

1445 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

5.2.1916 

30.9.1916 

77 

1446 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

11.2.1916 

30.9.1916 

97 



  

 

122 

 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1447 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

24.2.1916 

27.9.1916 

80 

1448 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.3.1916 

30.9.1916 

87 

1449 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.3.1916 

12.3.1917 

128 

1450 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

20.3.1916 

30.3.1917 

118 

1451 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.4.1916 

19.9.1916 

110 

1452 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

18.4.1916 

21.1.1918 

95 

1453 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.5.1916 

9.11.1916 

90 

1454 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.5.1916 

19.10.1916 

125 

1455 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

3.6.1916 

26.8.1916 

88 

1456 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

21.6.1916 

18.10.1916 

91 

1457 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

23.6.1916 

18.10.1916 

78 

1458 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

26.6.1916 

11.11.1916 

69 

1459 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

26.6.1916 

27.3.1917 

74 

1460 Suomen santarmihallituksen päällikön ja läänin poliisiviranomaisten 28.6.1916 51 
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kirjeenvaihto E-A. Luoman etsinnästä. 30.12.1917 

1461 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.7.1916 

18.10.1916 

80 

1462 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

4.7.1916 

11.11.1916 

114 

1463 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

10.7.1916 

23.11.1916 

135 

1464 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.8.1916 

19.1.1918 

113 

1465 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

8.8.1916 

2.2.1917 

113 

1466 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.9.1916 

28.11.1916 

65 

1467 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.9.1916 

28.11.1916 

76 

1468 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

28.9.1916 

13.12.1916 

59 

1469 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.10.1916 

13.12.1916 

67 

1470 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

11.10.1916 

13.12.1916 

76 

1471 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

16.10.1916 

13.12.1916 

92 

1472 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.11.1916 

30.1.1917 

86 

1473 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

14.11.1916 

28.1.1917 

84 

1474 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 1.12.1916 131 
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kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

12.2.1917 

1475 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.1.1917 

9.7.1917 

96 

1476 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.3.1917 

10.8.1917 

108 

1477 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

2.4.1917 

6.8.1917 

84 

1478 Poliisiosaston ja Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä, 

kirjeenvaihtoa läänin poliisiviranomaisten kanssa henkilöiden 

etsimisestä, matkustuskielloista keisarikuntaan ja 

vallankumouksellisten valvonnan järjestämisestä. 

1.6.1917 

8.12.1917 

84 

1479 Kiertokirjeet avioeron vuoksi etsityistä henkilöistä. 30.5.1868 

25.2.1869 

70 

1480 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet toimenpiteistä 

tilanomistajien tottelemisesta kieltäytyneitä talonpokia vastaan. 

19.8.1812 

2.12.1850 

84 

1481 Suomen kenraalikuvernöörin ja Suomen asiain väliaikaisen 

komitean tiedotukset Salmin seurakannan talonpoikien 

vapautumisesta, joita syytettiin viranomaisten tottelemattomuudesta 

ja itsellisen P. Kozlovin karkotuksesta Pietarista asuinpaikalle. 

5.11.1812 

22.3.1830 

13 

1482 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus 18.12.1813 tilanomistaja 

Orlovan Salmin kunnan palosta kärsineille auttamisvalmiuksista, 

joiden taloja on poltettu talonpokien tukahduttamisen aikana. 

Liitteenä kreivitär Orlovan-Chesmenskajan kirje.  

 5 

1483 Orlovin maaherran kirjeenvaihto talonpoikaislevottomuuteen 

osallistumisesta karkottu talonpoika M. Korostelevin valvonnan 

järjestämisestä 

18.3.1822 

30.5.1822 

9 

1484 Kruununvoutien raportit dekabristien sukulaisten ja omaisuuden 

tiedustelun tuloksista. 

21.9.1826 

14.10.1826 

14 

1485 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto kahden komppanian 

siirtämisestä Salmin seurakunnasta rauhallisen tilanteen vuoksi. 

1827 7 

1486 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto kruunuverojen 

maksamisesta kieltäytyneiden Raudun seurakunnan talonpoikien 

rangaistuksesta. 

24.3.18128 

2.4.1828 

4 

1487 Salmin kunnan talonpoikaislevottomuudet.  6.10.1831 

29.4.1839 

120 

1488 Pietarin sisäpataljoonan tiedotus krenatööriarmeijakunnan 

levottomuuden osallistujien lähettämisestä Suomen armeijakuntaan 

ja lähetettyjen matkareitistä. 

12.1.1832 

23.2.1832 

22 

1489 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto talonpoikaislevottomuuteen osallistujien talonpoikien 

rangaistuksesta. 

5.7.1836 

29.4.1839 

13 

1490 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto Valkjärven seurakunnan 

asukkaiden pyynnöstä koskien talonpoikaislevottomuuteen 

osallistujien talonpoikien vapautumista. 

29.9.1838 

6.10.1838 

10 

1491 Vitebskin lääninhallinnon ja Impilahden nimismiehen kirjeenvaihto 

tilanomistaja Tolvinskin murhasta syytetyt Impilahden seurakunnan 

11.9.1848 

30.3.1849 

13 
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talonpojat Kokosta ja Kapralovista. 

1492 Donskoin 4. kasakkarykmentin komentajan ja Salmin 

kruununvoudin kirjeenvaihto 10 kasakan lähettämisestä Pitkärannan 

kuparivalimoon työläisten pelotukseksi. Liitteenä työläisten 

kuulustelupöytäkirja. 

26.1.1849 

7.2.1849 

23 

1493 Suomen kenraalikuvernöörin apulaisen tiedotus 14.1.1850 

ehdotuksen lähettämisestä Vaasan kuvernöörille koskien hallituksen 

toimenpiteiden julkistamista. Liitteenä ehdotuksen kopio. 

 3 

1494 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus 21.8.1855 Viipurin 

kirjakauppias I. Alftanille annetusta luvasta koskien sanomalehden 

”Viipuri” formaatin suurennusta ja ulkomaisten uutisten 

julkaisemista. 

 1 

1495 Viipurin kirjakauppias I. Alftanin pyyntö sanomalehden ”Sanan 

Lennätin” julkaisuluvasta Viipurissa ja sitä koskevaa kirjeenvaihtoa 

Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kanssa. 

21.8.1855 

18.10.1855 

10 

1496 Suomen kenraalikuvernöörin määräys 3.9.1855 kirjasen ”Les iles 

d`Aland par Leonzon Le Due” levittelykiellosta läänissä. 

 1 

1497 Suomen kenraalikuvernöörin määräys 16.4.1857 aikakauslehtien ja 

sanomalehtien sensuurin tehostamisesta vääristeltyjen tietojen läänin 

olosta ilmestymisen vuoksi. 

 2 

1498 Donskoin kasakkarykmenttien komentajien kirjeenvaihto poliisin 

avuksi seurakunnissa olevien kasakkojen palauttamisen 

mahdollisuudesta. 

24.2.1862 

18.9.1862 

5 

1499 Suomen kenraalikuvernöörin, Rannan kruununvoudin Suomessa 

olevien sotajoukkojen esikunnan kirjeenvaihto 30 kasakan 

lähettämisestä Pyhän Johannan ja Koiviston seurakuntiin 

talonpoikien pelotukseksi. 

2.9.1863 

5.7.1864 

15 

1500 Suomen kenraalikuvernöörin määräys 9.11.1863 sensuurin 

tehostamisesta lehdessä ”Åbo Underrättelser” n:o 125 vääristeltyjen 

tietojen senaatin väittelystä ilmestymisen vuoksi. 

 1 

1501 Suomen kenraalikuvernöörin, Viipurin maistraatin ja 

poliisilaitoksen kirjeenvaihto Mariengauzen kapinassa osallistunut 

talonpoikaisnainen E. Shafin siirtämisestä Viipuriin ja Helsinkiin 

poliisivalvonnan alle.  

21.2.1868 

16.11.1868 

10 

1502 Poliisivalvonnan alla olevan I.A. Nikolaevin läpikäytävä todistus. 19.7.1890 6 

1503 Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto ”Insinööriliiton” jäsenten 

kokouksesta Terijoella. 

15.8.1905 

14.9.1905 

6 

1504 Suomen senaatin prokuraattorin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto salaisten asevarastojen etsimisestä. 

26.2.1907 

2.11.1907 

19 

1505 Viipurissa 8.6.1910 pidättyjien luettelo. 17.6.1910 1 

1506 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu partiolaisliittojen ja 

järjestöjen lakkauttamisesta ja sitä koskevaa kirjeenvaihtoa 

poliisiviranomaisten kanssa. 

9.10.1911 

3.1.1912 

54 

1507 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian sähkösanoma kadettipuolueen 

edustajien kokouksen 35.11.1911 pitämiskiellosta. 

3.11.1911 1 

1508 Suomen kenraalikuvernöörin salainen määräys Räisälän 

seurakunnan kaikkein alamaisin adressia allekirjoittaneiden 

asukkaiden tietojen antamisesta. 

21.3.1912 2 

1509 Suomen senaatin siviililautakunnan vastaus kuvernöörin kirjeestä 

koskien M. Uotisen edesvastuuseen saattamista Viipurin läänin 

liittymisen Suomeen 100-vuotisjuhlan pitämisestä Terijoen 

Työväentalossa. 

28.10.1913 1 

1510 Kuulustelupöytäkirja lipun poistamisesta Leppäsyrjän 

venäläiskoululta. 

14.9.1915 4 
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1511 Suomen senaatin määräys Viipurin perustuslaillisen klubin 

ohjesäännön vahvistamisesta ja A. Grohninin nimityksestä klubin 

johtajaksi. Liitteenä klubin kokouksen pöytäkirjaote. 

28.5.1906 

6.11.1906 

12 

1512 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu tietojen antamisesta 

koskien suomalaisten työväenryhditysten avustusta Ruotsin 

lakkolaisille arpajaislupien antamisen vuoksi ja sitä koskevaa 

kirjeenvaihtoa läänin nimismiesten kanssa. 

4.11.1909 

28.2.1910 

7 

1513 Viipurin vastavallankumouksellisen aseman johtajan tiedustelu 

läänissä toimivista sotalaitoksista. 

11.10.1917 

18.10.1917 

5 

1514 Asiakirja Raivolan rautavalimon toimihenkilö V.A. Zagrebinin 

edesvastuuseen saattamisesta pahantahtoisista ilmaisemisista 

koskien Aleksanteri II:n surmaamista. 

4.5.1881 

4.6.1881 

 

1515 Suomen passitoimikunnan, Pietarin poliisimestarin ja Salmin 

kruununvoudin kirjeenvaihto V. Rustavssonista ja A. Sundkvistista, 

joita syytettiin käymisestä vallankumouksellisissa kokouksissa 

Pietarissa.  

2.6.1882 

26.9.1884 

 

1516 Läänin nimismiesten ja kruununvoutien tiedotukset 

työväenyhdistyksien iltojen pitämisluvasta. Liitteinä pyynnöt ja 

ohjelmat vuosilta 1903–1905. 

  

1517 Kirjakauppojen omistajien luettelot läänin kunnittain vuosilta 

19001902. 

  

1518 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu F. Borisovista, jota pidettiin 

lehtisten levittelystä sotilaiden keskuudessa. 

18.6.1906 

29.6.1906 

 

1519 Suomen santarmihallituksen Viipurin osaston johtajan määräys 

ylioppilas F.A. Mavrinenkon pidätyksestä ja Suomen 

kenraalikuvernöörin määräys ylioppilaan karkotuksesta Samaraaan. 

21.2.1915 

17.3.1915 

 

1520 Muolaan seurakunnan sosialidemokraattisen puolueen jäsenten 

luettelo. 

16.5.1916  
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FONDI 1. VIIPURIN LÄÄNINHALLITUS. LUETTELO 5. 
Henkilöasiakirjoja, lähetettyjen kirjeiden konsepteja sekä 
saapuneitta asiakirjoja koskien oleskelulupia, matkustuslupia, 
kansalaisuuden vaihtamista, tietoja ulkomaalaisista ja heidän 
omaisuudestaan 1731–1917 

A
si

a
k

ir
ja

n
 n

:o
 

 

 

 

Asiakirjan nimike 

 

 
 

Vuodet 

 
 

A
si

a
k

ir
ja

n
 

si
v

u
m

ä
ä

rä
 

 I Henkilöasiakirjoja, oleskelulupia ja 
matkustuslupia 
1. Venäjän ja muiden maiden kansalaiset 
a) Luvan myöntäminen läänin alueella asumiseen 

  

1 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Aarnee–Ausdler. 

1902 

 1910 

100 

2 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Adlivankina–Altshuller. 

1902 

 1917 

130 

3 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Alfsen–Arkus. 

1900 

 1916 

88 

4 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Aronova–Ashkinazi. 

1906 

 1919 

106 

5 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Badylkes–Bark. 

1900 

 1916 

104 

6 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Baron–Bah. 

1908 

 1917 

91 

7 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Besprozvannaja–Belyatskina. 

1910 

 1917 

100 

8 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Bengen–Berenshtein. 

1902 

 1916 

108 

9 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 1908 - 122 
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kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Berkman–Berman. 

1916 

10 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Bernblit–Beks. 

1901 - 

1917 

96 

11 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Biderman–Bleher. 

1904 - 

1916 

113 

12 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. Blioh 

(Zukova)–Borak. 

1901 - 

1916 

120 

13 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Borel–Braude. 

1907 - 

1916 

126 

14 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Braun–Bronshtein. 

1907 - 

1917 

148 

15 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Brudnyak–Byhovski. 

1907 - 

1916 

135 

16 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Vavilov–Vakman. 

1906 - 

1916 

86 

17 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Valershtein–Vengerova. 

1902 - 

1917 

119 

18 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Vender–Vilenski. 

1906 - 

1916 

119 

19 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Vilenchik–Volk. 

1907 - 

1917 

145 

20 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Volkovich–Volf. 

1908 - 

1916 

98 

21 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Volfson–Vyazner. 

1908 - 

1916 

101 

22 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

1908 - 

1916 

132 
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Gabrilovich–Gashershand. 

23 

 

Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Gezelson–Gershberg. 

1907 - 

1917 

153 

24 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Gershkovich–Ginzberg. 

1908 - 

1916 

102 

25 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Ginzburg–Gland. 

1908 - 

1916 

135 

26 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Glauberman–Golubev. 

1907 1916 115 

27 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Goldarbeiter–Golymberg. 

1900–1917 119 

28 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Gombarg–Graizel. 

1900–1916 113 

29 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.  

Gran–Grinberg. 

1907–1917 101 

30 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Grinblat–Gurvich. 

1906–1917 110 

31 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Gurevich–Gurovich. 

1909–1916 109 

32 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Gurshman–Guhman. 

1907–1916 84 

33 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Davidzon–Dattel. 

1902–1916 113 

34 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Dveirina–Dobrushin. 

1903–1916 103 

35 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Dobryi–Dubinker - Nemzer. 

1907 - 

1916 

111 

36 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 1900–1916 83 
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kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Dubinski–Dymshits.  

37 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Edelson–Eruhimovich. 

1908–1916 30 

38 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Zagirnovski–Zuravin. 

1908–1916 49 

39 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Zablotskaja–Zalegaller. 

1907–1916 96 

40 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Zalkind–Zeldovich. 

1901–1917 132 

41 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Zeltser–Zabzutski. 

1908–1916 114 

42 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Ivanter–Iljutovich. 

1907–1916 84 

43 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Imametdinov–Iof M. 

1908–1916 114 

44 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.      Iof 

P–Ijas. 

1901–1916 99 

45 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Kaabak–Kagan M. 

1903–1916 107 

46 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. Kagan 

R–Kamusher. 

1902–1916 134 

47 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten  

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä  

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.  

Kan–Kaplan M. 

1901–1916 126 

48 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Kaplan N–Karlson. 

1900–1917 88 

49 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

1908–1917 94 
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Karmin–Kahyan. 

50 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten  

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä  

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.  

Kats–Kvyat. 

1900–1916 110 

51 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Keizer–Kleiman. 

1908–1916 117 

52 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Klein–Klot. 

1905–1917 103 

53 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Klychkin–Kovner. 

1907–1916 99 

54 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Kogan–Kozlova. 

1906–1916 84 

55 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Koigen–Kopelman. 

1905–1916 91 

56 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Kopylov–Kosman. 

1910–1916 104 

57 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Kotler–Krasinski. 

1901–1916 119 

58 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Krasner–Krivitski. 

1908–1917 99 

59 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Kriger–Kukva. 

1908–1916 85 

60 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Kunin–Kshanovskaja. 

1906–1916 80 

61 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Lagunova–Landesman. 

1907–1917 118 

62 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Landsberg–Levant. 

1907–1916 98 

63 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 1902–1916 151 
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kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Levenberg–Levina. 

64 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Levinson–Leivand. 

1907–1917 116 

65 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Leizerovich–Livson. 

1897–1916 115 

66 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Livshits–Lifshits. 

1902–1917 109 

67 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Lihtenshtein–Lunts. 

1902–1916 103 

68 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.  

Lurje–Lyashinski. 

1908–1917 116 

69 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Magaziner–Maizels. 

1907–1916 121 

70 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Maizenshtein–Mandel. 

1907–1916 99 

71 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Mandelshtam–Margolina. 

1907–1916 141 

72 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Margolis–Macheret. 

1908–1916 119 

73 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Mashinson–Mendelson. 

1901–1916 114 

74 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Merin–Mintel. 

1908–1917 122 

75 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Mironov–Movshovich. 

1908–1917 114 

76 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

1905–1917 111 
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Model–Moroz. 

77 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Mochan–Myller. 

1902–1916 108 

78 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Navyazskaja–Nemzer. 

1906–1917 98 

79 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Nemirovskaja–Nyalvi. 

1901–1917 63 

80 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Obraztsova–Otsman. 

1901–1916 130 

81 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.   

Pain–Perelshtein. 

1906–1817 110 

82 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Pereferkovich–Pishulin. 

1908–1916 126 

83 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Plaskov–Pomerants. 

1908–1916 121 

84 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Pomus–Pyatigorskaja. 

1901–1916 170 

85 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Raban–Rantanen. 

1901–1916 115 

86 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Rapoport–rashin. 

1901–1917 115 

87 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Regel–Rivin. 

1902–1916 94 

88 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Rivlin–Rozenoer. 

1903–1916 142 

89 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Rozenson–Roitman. 

1906–1916 123 

90 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 1906–1915 128 
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kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Romanov–Rubinson. 

91 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Rubinshtein–Rusin. 

1902–1916 110 

92 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Rutberg–Rytman. 

1907–1916 87 

93 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Sablonskaja–Satanovski. 

1900–1921 108 

94 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Svailah–Sklovskaja. 

1900–1917 111 

95 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Slavenzon–Soloveichik–Shpigelglas. 

1908–1917 124 

96 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Soloduho–Steinbok. 

1901–1916 128 

97 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Stembo–Synesson. 

1901–1917 94 

98 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Tabakin–Teplits. 

1908–1917 134 

99 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.    

Terk–Trahtenberg. 

1901–1916 78 

100 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Treivas–Tytynman. 

1906–1917 74 

101 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Uzdina–Utsehovski. 

1908–1917 63 

102 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Fabrikant–Feinshtein. 

1901–1917 133 

103 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

1907–1917 119 
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Feitelson–Fliderbaum. 

104 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.   

Fogt–Frenkel. 

1901–1916 110 

105 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.     

Frid–Fridlib. 

1909–1917 126 

106 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Fridlyand–Fuksman. 

1906–1916 82 

107 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Habas–Ganes–Haikina. 

1908–1916 107 

108 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Haimovich–Hantses. 

1900–1915 76 

109 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Harash–Hidekel. 

1902–1916 112 

110 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Himmanen–Hel. 

1900–1916 62 

111 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.   

Tsal–Tsygaknik. 

1902–1916 70 

112 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Chakovski–Chublenko. 

1908–1916 93 

113 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Shabad–Shahor. 

1907–1916 130 

114 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.  

Shats–Sheinina. 

1901–1915 127 

115 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Sheinberg–Shifrin. 

1906–1916 123 

116 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Shkilevski–Shneerson.  

1906–1916 110 

117 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 1903–1916 148 
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kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.. 

Shneivas–Shtern. 

118 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Shternberg–Sherbovski. 

1907–1916 119 

119 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Eberhard–Ekkert. 

1901–1916 116 

120 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen.  

Elian–Erbshtein. 

1900–1916 111 

121 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Erenburg–Etsyn. 

1902–1917 84 

122 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Jugenburg–Jufit. 

1908–1916 59 

123 Pietarin kaupunginjohtajan ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto Venäjän ja muiden maiden kansalaisten pyynnöistä 

koskien oleskeluluvan myöntämistä läänin alueella asumiseen. 

Jablonskaja–Jashunski. 

1901–1916 142 

124 Läänin kaupungeissa ja nimismiespiireissä asuvien juutalaisten 

luettelot. 

22.1.1909 

24.2.1909 

62 

125 Läänin kaupungeissa ja nimismiespiireissä asuvien juutalaisten 

luettelot. 

15.1.1914 

20.1.1917 

79 

126 Suomen senaatin siviililautakunnan määräys oleskeluluvan 

antamisjärjestyksestä juutalaisille läänin alueella asumiseen. 

5.8.1915 1 

127 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Aarnes–Adolfsen. 

1901–1914 54 

128 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Aksling–Amundsen. 

1900–1916 76 

129 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Ander–Andersen. 

1899–1917 67 

130 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Anderson–Antosh. 

1899–1917 73 

131 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Ardashnikov–Ajurer. 

1895–1915 55 

132 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Baklund–Bejer. 

1900–1914 46 

133 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Benski–berger. 

1901–1914 69 

134 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Bergström–Bertlein. 

1898–1914 56 

135 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Bertling–Beyer. 

1900–1914 99 

136 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Bergelund–Blome–Blyahor. 

1899–1914 59 

137 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 1899–1915 46 
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Boman–Bryne. 

138 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Buding–Byakk. 

1900–1914 95 

139 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Vaber–Veibel. 

1895–1914 77 

140 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Veinstein–Vikman. 

1899–1917 72 

141 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Vinler–Värjä. 

1877–1914 52 

142 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Gallai–Girshberg. 

1902–1914 23 

143 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Glembotski–Gurevich. 

1900–1916 73 

144 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Gurovich–Guttormsen. 

1900–1913 49 

145 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Davidson–Dalkvist–Dyrst. 

1878–1914 84 

146 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Edlovich–Ehandotter. 

1899–1915 46 

147 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Zalkind–Idelstein. 

1895–1912 78 

148 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Indurski–Johansson. 

1895–1914 78 

149 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Johansson–Iharski. 

1900–1914 76 

150 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Kabrin–Kalmejer. 

1899–1917 54 

151 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Kaplan–Karlsson. 

1878–1914 85 

152 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Karpell–Klein. 

1878–1915 52 

153 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Kletuli–Knutti. 

1882–1914 69 

154 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Kovarski–Kravets. 

1900–1916 113 

155 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Krapkat–Kutik. 

1878–1914 44 

156 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Kushak–Källström. 

1900–1914 72 

157 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Lagerbekk–Levin. 

1900–1914 83 

158 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Levit–Lindas. 

1900–1914 67 

159 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Lindblom–Linden. 

1900–1912 55 

160 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Lindner–Lundberg. 

1900–1914 36 

161 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Lundgren–Ljeptsman. 

1900–1914 58 

162 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Magidovich–Marten. 

1900–1914 51 

163 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Martinsen–Menritsen. 

1900–1914 67 

164 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 1900–1914 48 
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Mörk–Morberg. 

165 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Morgenstern–Myller. 

1900–1914 58 

166 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Naparstok–Nielsen. 

1902–1914 64 

167 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Nilsen–Nilsson. 

1899–1913 66 

168 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Nilsson–Norman. 

1899–1914 41 

169 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Ordishinski–Olssen. 

1899–1912 64 

170 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Olsson–Otto. 

1900–1913 42 

171 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Pavelka–Pedersen. 

1900–1913 58 

172 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Pederson–Petterson. 

1898–1914 61 

173 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Pilts–Prosmuskin–Purmel. 

1878–1914 45 

174 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Rabinovich–Rashkovich. 

1895–1915 60 

175 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Reimers–Rosenberg. 

1899–1914 79 

176 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Rosenberg–Rohlin. 

1907–1914 50 

177 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Rubinstein–Rundström. 

1899–1914 74 

178 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Savers–Sandgren. 

1895–1914 56 

179 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Sandell–Svensson. 

1899–1918 84 

180 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Segal–Simek. 

1895–1914 116 

181 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Siolander–Stör. 

1878–1914 84 

182 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Stermer–Sunden. 

1879–1915 46 

183 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Sunesson–Stselinesar. 

1899–1914 93 

184 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Syversen–Synersin. 

1900–1914 81 

185 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Taikonn–Torikka. 

1900–1914 54 

186 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Torstensson–Tuphorn. 

1895–1913 54 

187 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Uddman–Fogel. 

1902–1915 30 

188 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Forslund–Fredriksen. 

1878–1914 48 

189 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Freudin–Fuks. 

1900–1914 33 

190 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Habermann–Hammerman. 

1900–1915 48 

191 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 1898–1914 63 
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Hampfblom–Hedberg. 

192 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Hedberg–Hertsig. 

1900–1913 50 

193 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Heggblad–Hristiansen. 

1900–1914 43 

194 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Hruza–Hell. 

1900–1913 58 

195 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Tsall–Tsulliger. 

1900–1913 49 

196 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Shav–Sheinin. 

1896–1914 77 

197 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Shegren–Shuster. 

1899–1914 50 

198 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Easty–Ekkert E. 

1900–1914 70 

199 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Ekkert J–Epshtein. 

1900–1913 59 

200 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Eriksen–Etsyn. 

1903–1913 49 

201 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Juvanovich–Julinssen–Jakobson. 

1900–1914 87 

202 Läänin alueella asumiseen myönnettyjen oleskelulupien luettelot. 

Jakubovich–Jansson–Jasnogorodski. 

1898–1914 51 

203 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet oleskeluluvan Pietarissa 

asumiseen kieltämisestä tohtori P.F. Lesfaftille ja oleskeluluvan 

Vladikavkazissa asumiseen myöntämisestä M.F. Lesgaftille. Sitä 

koskevaa kirjeenvaihtoa Terijoen nimismiehen kanssa. 

3.12.1901 

24.4.1902 

 

204 S.J. Marshakin pyyntö oleskeluluvasta Suomessa asumiseen. 16.2.1909  

 

b) Muuttaminen läänistä toiseen 
  

205 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.12.1808 

29.11.1815 

 

206 Viipurin lääniin tulleiden ja läänistä lähteneiden luettelot vuosilta 

1816–1818. 

  

207 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

20.6.1816 

18.6.1820 

 

208 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.1.1819 

29.12.1825 

 

209 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.5.1819 

11.12.1826 

 

210 Viipurin lääniin tulleiden ja läänistä lähteneiden luettelot vuodelta 

1826. 

  

211 Viipurin läänin Suomeen yhdistymisen jälkeen Suomen 

kansallisuuden saaneiden luettelot. 

19.1.1826 

24.12.1833 

 

212 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.1.1827 

13.9.1828 

 

213 Viipurin läänin Suomeen yhdistymisen jälkeen Suomen 8.6.18127  
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kansallisuuden saaneiden luettelot. 11.10.1827 

214 Viipurin läänin Suomeen yhdistymisen jälkeen Suomen 

kansallisuuden saaneiden luettelot. 

22.8.1828 

14.2.1829 

 

215 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.1.1829 

5.8.1830 

 

216 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.9.1829 

12.6.1830 

 

217 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.1.1830 

29.5.1830 

 

218 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

22.3.1830 

3.1.1831 

 

219 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

16.8.1830 

7.6.1831 

 

220 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.1.1831 

9.12.1831 

 

221 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

6.6.1831 

20.1.1832 

 

222 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.7.1831 

20.12.1832 

 

223 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.2.1832 

23.5.1833 

 

224 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

12.6.1832 

10.12.1832 

 

225 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.2.1833 

6.4.1836 

 

226 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

20.3.1833 

29.1.1839 

 

227 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.12.1834 

3.9.1838 

 

228 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

24.11.1834 

24.8.1835 

 

229 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.11.1834 

8.9.1838 

 

230 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

15.8.1834 

4.9.1838 

 

231 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

29.3.1834 

26.5.1835 
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232 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

26.2.1834       

? 

 

233 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

17.2.1834 

6.7.1840 

 

234 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

20.1.1834 

20.3.1838 

 

235 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

10.1.1835 

29.10.1836 

 

236 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.6.1835 

1.5.1838 

 

237 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

28.10.1835 

1.1.1836 

 

238 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.1.1836 

6.3.1841 

 

239 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.10.1836 

21.6.1838 

 

240 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.6.1836 

2.9.1837 

 

241 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.1.1837 

3.7.1838 

 

242 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.2.1837 

11.6.1839 

 

243 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

1.4.1837 

26.5.1838 

 

244 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.6.1837 

3.10.1838 

 

245 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.11.1837 

4.5.1839 

 

246 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1838 

10.7.1838 

 

247 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

12.3.1838 

4.9.1838 

 

248 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.6.1838 

30.4.1839 

 

249 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.9.1838 

15.1.1840 
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250 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.10.1838 

2.4.1841 

 

251 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.10.1838 

2.4.1839 

 

252 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.1.1839 

16.2.1841 

 

253 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.3.1839 

28.4.1840 

 

254 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

6.4.1839 

30.12.1841 

 

255 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

11.5.1839 

7.10.1839 

 

256 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.6.1839 

14.4.1840 

 

257 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.9.1839 

11.9.1841 

 

258 Kirjeenvaihtoa valtionvirastojen kanssa. 11.1.1840 

31.3.1842 

 

259 Kirjeenvaihtoa valtionvirastojen kanssa. 7.3.1840 

17.9.1846 

 

260 Kirjeenvaihtoa valtionvirastojen kanssa. 13.5.1840 

2.1.1858 

 

261 Kirjeenvaihtoa valtionvirastojen kanssa. 1.8.1840 

16.3.1854 

 

262 Kirjeenvaihtoa valtionvirastojen kanssa. 14.12.1840 

18.12.1840 

 

263 Kirjeenvaihtoa valtionvirastojen kanssa. 21.12.1840 

5.6.1841 

 

264 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1841 

22.11.1843 

 

265 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

1.5.1841 

18.8.1845 

 

266 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.8.1841 

20.1.1846 

 

267 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1842 

28.6.1842 

 

268 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.6.1842 

28.7.1852 

 

269 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

6.10.1842 

28.9.1843 
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270 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.1.1843 

29.11.1844 

 

271 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.5.1843 

7.6.1844 

 

272 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.9.1843 

11.12.1846 

 

273 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.1.1844 

28.10.1846 

 

274 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.5.1844 

5.11.1846 

 

275 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.2.1845 

26.3.1847 

 

276 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

1.9.1845 

15.6.1848 

 

277 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.1.1846 

7.11.1846 

 

278 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

30.5.1846 

25.2.1853 

 

279 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.9.1846 

2.11.1847 

 

280 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.10.1846 

10.9.1847 

 

281 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.1.1847 

19.7.1847 
 

282 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

12.2.1847 

15.11.1847 
 

283 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

11.8.1847 

5.4.1848 
 

284 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

11.10.1847 

25.5.1848 
 

285 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1848 

19.2.1851 
 

286 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.5.1848 

19.3.1849 
 

287 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

18.9.1848 

7.2.1852 
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288 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

23.10.1848 

30.4.1849 
 

289 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.1.1849 

10.4.1851 
 

290 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

10.4.1849 

28.4.1852 
 

291 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.5.1849 

28.6.1851 
 

292 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

1.11.1849 

20.4.1850 
 

293 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.1.1850 

20.2.1851 
 

294 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

12.4.1850 

23.10.1851 
 

295 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.6.1850 

8.12.1856 
 

296 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

29.6.1850 

3.7.1857 
 

297 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

16.9.1850 

6.11.1852 
 

298 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.11.1850 

27.10.1851 
 

299 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.12.1850 

29.5.1856 
 

300 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1851 

10.5.1854 
 

301 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.3.1851 

27.8.1852 

 

302 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

26.4.1851 

10.5.1856 

 

303 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.7.1851 

5.12.1853 

 

304 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

6.10.1851 

30.10.1854 

 

305 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

6.11.1851 

29.5.1859 
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306 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.1.1852 

23.10.1852 

 

307 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.6.1852 

11.12.1852 

 

308 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

16.9.1852 

6.4.1854 

 

309 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.1.1853 

26.1.1855 

 

310 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.4.1853 

22.3.1855 

 

311 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

25.6.1853 

4.11.1854 

 

312 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.1.1854 

22.12.1855 

 

313 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

22.4.1854 

16.2.1855 

 

314 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.8.1854 

30.10.1855 

 

315 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

15.1.1855 

3.4.1856 

 

316 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.5.1855 

22.3.1856 

 

317 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

25.8.1855 

12.11.1857 

 

318 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.1.1856 

9.11.1857 

 

319 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

22.4.1856 

12.11.1857 

 

320 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

21.8.1856 

27.5.1858 

 

321 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.1.1857 

10.1.1859 

 

322 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.6.1857 

21.11.1858 

 

323 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

10.8.1857 

31.7.1863 
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324 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

24.9.1857 

14.7.1859 

 

325 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1858 

21.11.1858 

 

326 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

29.3.1858 

25.3.1859 

 

327 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

10.6.1858 

18.1.1860 

 

328 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

21.9.1858 

25.10.1861 

 

329 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.1.1859 

11.9.1859 

 

330 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.3.1859 

16.3.1860 

 

331 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.5.1859 

21.12.1859 

 

332 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

30.8.1859 

5.7.1860 

 

333 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.5.1860 

20.6.1861 

 

334 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.8.1860 

31.3.1864 

 

335 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

21.1.1861 

24.2.1862 

 

336 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

15.4.1861 

27.11.1861 

 

337 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.8.1861 

26.4.1865 

 

338 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

23.11.1861 

13.2.1862 
 

339 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.1.1862 

12.1.1863 
 

340 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

10.6.1862 

24.12.1863 
 

341 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

30.3.1863 

11.1.1864 
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342 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.8.1863 

29.10.1864 
 

343 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.1.1864 

23.2.1865 
 

344 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.6.1864 

22.8.1865 
 

345 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

31.1.1865 

28.6.1866 
 

346 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.5.1865 

3.3.1866 
 

347 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

16.1.1866 

9.1.1867 
 

348 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.8.1866 

9.10.1867 
 

349 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

18.1.1867 

27.6.1868 
 

350 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

17.6.1867 

13.3.1868 
 

351 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

23.8.1867 

23.7.1869 
 

352 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.2.1868 

9.6.1869 
 

353 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.1.1869 

6.10.1869 
 

354 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

1.7.1869 

14.10.1872 
 

355 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.1.1870 

14.10.1870 
 

356 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

13.5.1870 

27.4.1871 
 

357 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.4.1871 

17.2.1872 
 

358 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.1.1872 

1.4.1876 
 

359 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

23.4.1872 

13.11.1876 
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360 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.2.1873 

23.1.1875 
 

361 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.1.1874 

16.11.1874 
 

362 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.5.1874 

14.12.1874 
 

362a Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

6.8.1874 

17.6.1875 
 

363 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1875 

14.8.1878 
 

364 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.1.1876 

17.4.1878 
 

365 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.1.1877 

21.6.1878 
 

366 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

29.6.1877 

20.4.1878 
 

367 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.1.1878 

15.8.1878 
 

368 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

24.4.1878 

23.1.1879 
 

369 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.8.1878 

15.5.1879 
 

370 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.1.1879 

26.2.1880 
 

371 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.9.1879 

22.7.1880 
 

372 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.1.1880 

13.10.1881 
 

373 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

22.7.1880 

2.9.1881 
 

374 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.1.1881 

4.11.1881 
 

375 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

11.1.1882 

9.1.1883 
 

376 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

13.7.1882 

2.10.1883 
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377 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.1.1883 

25.4.1884 
 

378 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

25.7.1883 

25.6.1884 
 

379 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

16.1.1884 

24.3.1885 
 

380 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.3.1884 

22.9.1884 
 

381 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.5.1884 

17.10.1884 
 

382 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.7.1884 

16.5.1885 
 

383 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

3.1.1885 

20.10.1885 
 

384 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

16.6.1885 

26.11.1885 
 

385 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

15.8.1885 

22.11.1886 
 

386 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.10.1885 

31.1.1887 
 

387 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

11.1.1886 

13.2.1889 
 

388 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

28.4.1886 

15.4.1887 
 

389 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

22.6.1886 

14.7.1887 
 

390 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

23.10.1886 

6.7.1887 
 

391 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

15.12.1886 

4.12.1887 
 

392 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.1.1887 

25.4.1888 
 

393 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

24.5.1887 

4.5.1889 
 

394 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.7.1887 

29.9.1888 
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395 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

14.1.1888 

23.10.1888 
 

396 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.6.1888 

23.11.1888 
 

397 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

21.7.1888 

13.2.1889 
 

398 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

24.9.1888 

28.3.1889 
 

399 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.10.1888 

27.6.1889 
 

400 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

4.1.1889 

16.8.1889 
 

401 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.4.1889 

4.1.1890 
 

402 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

23.4.1889 

29.12.1889 
 

403 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

13.6.1889 

21.12.1889 
 

404 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

31.8.1889 

7.1.1890 
 

405 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

9.10.1889 

5.3.1890 
 

406 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

13.2.1890 

8.12.1890 
 

407 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

28.6.1890 

5.2.1891 
 

408 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

5.1.1891 

15.1.1892 
 

409 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.1.1892 

1.6.1892 
 

410 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.6.1892 

9.11.1892 
 

411 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

2.1.1893 

19.2.1894 
 

412 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

19.2.1894 

4.3.1895 
 



  

 

151 

 

413 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

28.4.1894 

31.8.1894 
 

414 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

7.8.1894 

11.6.1895 
 

415 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

8.2.1895 

19.2.1895 
 

416 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

26.8.1895 

3.3.1896 
 

417 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden pyynnöistä 

koskien alamaisuuden vaihtamista. 

4.1.1896 

5.2.1897 
 

418 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden pyynnöistä 

koskien alamaisuuden vaihtamista vuodelta 1896. 

9.7.1896 

26.6.1897 
 

419 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden pyynnöistä 

koskien alamaisuuden vaihtamista vuodelta 1897. 

12.1.1897 

19.10.1897 
 

420 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden pyynnöistä 

koskien alamaisuuden vaihtamista vuodelta 1897. 

15.7.1897 

10.2.1898 
 

421 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden pyynnöistä 

koskien alamaisuuden vaihtamista vuodelta 1898. 

8.2.1898 

13.4.1899 
 

422 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

27.9.1898 

3.5.1899 
 

423 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden pyynnöistä 

koskien alamaisuuden vaihtamista vuodelta 1899. 

18.1.1899 

29.5.1899 
 

424 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista 

vuodelta 1899. 

4.4.1899 

11.5.1900 
 

425 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Shmidt, Hyvärinen E.A., Antonov P.J., Ivanova A., Kuntunen E., 

Vasikka P. F., Meskanen E.A. 

23.11.1899 

4.5.1901 
 

426 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Aksentjev–Kunsnikov. 

7.2.1900 

 1901 
 

427 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Lapin I. I.–Järinen. 

22.3.1900 

6.2.1901 
 

428 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Sazonov–Yrjömenn. 

26.3.1901 

21.4.1902 
 

429 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen. Rymin F., Nahkuri N., Oeisti 

I., Strolman J., Rabkovski J. 

4.5.1901  

430 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen. Heinonen P. M., Ignatov V.T., 

Ivanova D.F., Rymin N.F., Kähärä M.T., Efimova E.F. 

14.10.1901 

21.4.1902 
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431 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Anttanen–Hirvonen. 

20.2.1902 

9.3.1903 
 

432 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Sikiö I., Hirvonen L.I., Artemjev N., Rodionov S. 

21.2.1902 

5.8.1902 
 

433 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Andrejev–Shatalov. 

13.1.1903 

18.11.1903 
 

434 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Bastman–Shreiber. 

5.4.1904 

24.11.1904 
 

435 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Anttonen–Fokin. 

20.4.1905 

10.1.1906 
 

436 Tsaarin määräys 29.5.1905 suomalaissyntyisten keisarinvaltaan 

kirjoittautumisen järjestyksestä. 

  

437 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Andrejev–Freiman. 

3.1.1906 

13.10.1908 
 

438 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Akimov–Eman. 

12.1.1907 

5.1.1908 
 

439 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Mannonen–Jääskeläinen. 

15.1.1908 

20.9.1910 
 

440 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Ageeva–Loginova. 

18.1.1908 

22.4.1909 
 

441 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Aleksejev–Itju. 

14.1.1909 

21.1.1910 
 

442 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Kaartinen–Moisejev. 

14.1.1909 

21.1.1910 
 

443 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Pantsu–Jääskeläinen. 

14.5.1909 

21.1.1910 
 

444 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Belyajev–Hoht. 

31.1.1910 

5.4.1911 
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445 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista 

vuodelta 1911. Bernits–Ivanov. 

20.1.1911 

15.1.1912 
 

446 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista 

vuodelta 1911. Karpov–Mulme. 

12.1.1911 

5.1.1912 
 

447 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista 

vuodelta 1911. Pekkanen–Hyppönen. 

10.3.1911 

21.12.1911 
 

448 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista 

vuodelta 1912. Antoniev–Ivanov. 

15.1.1912 

12.9.1912 
 

449 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Kengeli–Lillkvist. 

5.1.1912 

16.1.1913 
 

450 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Martov–Hyppönen. 

13.2.1912 

9.1.1913 
 

451 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Antropova–Kuosa. 

27.1.1913 

18.12.1913 
 

452 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Lilkvist–Jääskeläinen. 

18.1.1913 

30.6.1913 
 

453 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Bogdanov–Nyman. 

19.2.1914 

30.1.1915 
 

454 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Orpana–Hämäläinen. 

21.2.1914 

25.1.1915 
 

455 Suomen kenraalikuvernöörin määräys koskien asukkaiden 

kirjoittautamisen järjestystä läänistä toiseen. 

16.2.1915  

456 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Antipov–Mikkonen. 

27.3.1915 

27.1.1916 
 

457 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Olsson–Jarkkonen. 

1.4.1915 

7.1.1916 
 

458 Läänin valtionvirastojen kirjeenvaihto koskien eri ihmisten pyyntöjä 

heidän muuttamisesta läänistä toiseen, säätyyn liittämistä, 

kansalaisuuden saamista ja manttaaliluetteloihin kirjoittautumista. 

Bogdanov–Jäätinen. 

24.1.1916 

30.7.1917 
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c) Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin 

maihin 

  

459 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Aavikko–

Adolfson.  

1901–1916 87 

460 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Ajo–Alajäski. 

1900–1918 121 

461 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Alvinaski–

Alopaeus. 

1900–1914 84 

462 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Aljugerg–Alftan.  

1900–1922 109 

463 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Aminov–

Anderson. 

1900–1917 84 

464 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Antre–Anttonen. 

1900–1918 79 

465 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Apo–Auvinen. 

1900–1917  

466 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Auer–Ahokas. 

1900–1916 200 

467 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Ahola–Ajuri. 

1900–1915 99 

468 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Baas–Baklund. 

1900–1915 74 

469 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Bakman–Bang. 

1900–1916 146 

470 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Bandholts–

Bahtin. 

1900–1917 62 

471 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Begelund–

Belyaeva. 

1900–1915 79 

472 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Bem–Bergström. 

1900–1916 130 

473 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Berdyaev–

Bittner. 

1900–1921 53 

474 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Blashin–

Blommental. 

1900–1916 54 

475 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Blomroos–

Boedeker. 

1900–1917 83 

476 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Boisman–

Borenius. 

1900–1920 99 

477 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Borland–

Bojarinova. 

1900–1919 104 

478 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Bragge–Broms. 

1900–1914 107 
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479 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Brondin–Brunner. 

1900–1914 59 

480 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Brunou–

Bryauski. 

1900–1916 99 

481 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Bundina–

Bushtyn. 

1900–1921 76 

482 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Björk–Björksten. 

1900–1916 102 

483 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Björn–Bärlund. 

1900–1918 100 

484 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Vaalivirta–Valon. 

1900–1919 167 

485 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Vlonen–valberg. 

1900–1916 146 

486 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Valdman–Varis. 

1900–1916 104 

487 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Varma–Vahe. 

1900–1916 85 

488 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Veggorn–Velling. 

1900–1918 113 

489 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Vellke–

Vepsäläinen. 

1900–1917 101 

490 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Veripää–

Velfhygel. 

1900–1918 100 

491 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Viander–Viklund. 

1900–1915 105 

492 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Vikman–Vilola. 

1900–1919 106 

493 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Vilomaa–Vinni. 

1900–1916 106 

494 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Vinter–Virnola. 

1900–1914 130 

495 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Virolainen–

Virtamo. 

1900–1916 64 

496 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Virtanen–

Vihtonen. 

1900–1919 96 

497 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Voger–

Vuotilainen. 

1900–1922 118 

498 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Vuohelainen–

Väkli. 

1900–1916 108 

499 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Välilä–Väätänen. 

1900–1918 83 

500 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Gabrilovich–

Gammal. 

1900–1916 69 

501 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1917 67 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Gammerman–

Gafström. 

502 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Gedberg–Gerdt. 

1900–1916 107 

503 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Gerke–Göshel. 

1900–1913 99 

504 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Gibson–

Golubrov. 

1900–1913 75 

505 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Golmstrem–

Gofren. 

1900–1915 64 

506 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Graae–Grön. 

1900–1916 89 

507 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Grönberg–

Grönman. 

1900–1916 107 

508 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Grönroos–

Grönström. 

1900–1916 74 

509 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Grönfeldt–

Grinenberg. 

1900–1915 76 

510 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Gromee–Gräsbek. 

1900–1917 85 

511 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Gudda–Gädda. 

1900–1916 129 

512 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Davidson–

Dvorzitskaja. 

1900–1916 81 

513 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Degerman–Ditsh. 

1900–1916 136 

514 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Dmitriev–Dyster. 

1900–1917 63 

515 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Evserov–

Ehkinen. 

1900–1916 69 

516 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Joenpolvi–Johmo. 

1900–1916 87 

517 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Zavoronkov–

Zuhovitski. 

1901–1916 41 

518 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Zamoiski–Zon. 

1900–1917 105 

519 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Ibragimov–

Ivonen. 

1900–1916 111 

520 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Iiranen–Iljushin. 

1900–1920 103 

521 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Immonen–

Innanen. 

1900–1916 98 

522 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Jogansson–

1900–1918 82 



  

 

157 

 

Johanssonn. 

523 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Isakov–Iäs. 

1900–1916 93 

524 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kaakko–Kaikko. 

1900–1916 90 

525 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kaikkonen–

Kajansiukko. 

1900–1920 88 

526 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kakki–

Kalliomäki. 

1911–1916 71 

527 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kallonen–Kaljan. 

1900–1915 77 

528 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kamenskaja–

Kansikas. 

1900–1917 78 

529 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kansonen–

Karvanen. 

1900–1916 75 

530 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Karvinen–

Karlsson. 

1900–1918 71 

531 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Karlsson–

Karonen. 

1900–1916 74 

532 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Karp–Karhapää.. 

1900–1916 78 

533 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Karhu–Karjakin. 

1900–1916 69 

534 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Karjalainen–

Kaskimies. 

1900–1916 82 

535 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kasper–

Kaukiainen. 

1900–1916 90 

536 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kaukina–

Kauppinen. 

1900–1915 81 

537 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kauranen–Kvist. 

1900–1915 105 

538 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Keveri–

Kekäläinen. 

1900–1916 70 

539 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kela–Kenig. 

1900–1916 103 

540 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kenraali–

Kehvola. 

1900–1918 108 

541 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kekkonen–

Kehärä. 

1900–1918 66 

542 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kiander–Kiikka. 

1900–1915 64 

543 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1916 80 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kiili–Kilpiläinen. 

544 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kilpi–Kinnun. 

1900–1914 83 

545 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kinnunen–

Kirppu. 

1900–1915 96 

546 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kirsi–Kiuru. 

1900–1916 65 

547 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Klaila–

Klementjev. 

1900–1916 72 

548 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Klements–

Knyazev. 

1900–1919 78 

549 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kovalski–Koijo. 

1900–1916 96 

550 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Koijonen–Kokko. 

1900–1915 98 

550a Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kokkola–

Kolehmainen. 

1900–1915 79 

550b Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Koli–Kolhonen. 

1900–1918 94 

550c Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kol–Kolström. 

1900–1915 115 

550d Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Komarov–

Konstantinova. 

1900–1916 84 

550e Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Konsti–Koponen. 

1900–1914 90 

550f Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kopperi–Korpela. 

1900–1918 98 

550j Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Korpelan–

Korhonen. 

1900–1916 108 

550h Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Korjonen–

Koskimies. 

1900–1916 101 

550i Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Koskinen–Koso. 

1900–1916 78 

551 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kosonen–

Kosunen. 

1900–1916 79 

552 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kotval–

Kohvakka. 

1900–1916 82 

553 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Koho–Krats. 

1900–1916 98 

554 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kreitan–

Krusberg. 

1900–1915 75 

555 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Krusel–

Kudryavtsev. 

1900–1915 148 
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556 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kuzmin–

Kukkola. 

1900–1916 84 

557 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kukkonen–

Kuningas. 

1900–1915 87 

558 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kunnas–Kuotari. 

1900–1916 99 

559 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kupanen–Kurki. 

1900–1920 107 

560 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kurkinen–

Kuuluvainen. 

1900–1916 68 

561 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kuunas–Kujala. 

1900–1916 111 

562 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kyöperi–Kylälä. 

1900–1915 70 

563 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kymäläinen–

Kyyhkynen. 

1900–1916 79 

564 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Käkelä–

Kärkiäinen. 

1900–1914 94 

565 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Kärkkänen–

Käärmekangas. 

1900–1916 95 

566 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Laakko–

Laamanen. 

1900–1916 77 

567 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Laanti–

Lagerbom. 

1900–1916 99 

568 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lagerval–Laine. 

1900–1916 100 

569 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lainpelto–

Laitinen. 

1900–1915 122 

570 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Laihanen–

Lamppu. 

1900–1916 75 

571 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Langel–Lappi. 

1900–1916 89 

572 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Larinen–

Laulainen. 

1900–1915 81 

573 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Laulainen–

Lajunen. 

1900–1915 84 

574 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Leander–Leino. 

1900–1914 94 

575 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Leinonen–

Lempinen. 

1900–1916 76 

576 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1916 89 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lempiainen–

Leskinen. 

577 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Leskinen V.–

lehtimäki. 

1900–1916 64 

578 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lehtinen–

Lehtoranta. 

1900–1916 77 

579 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Löng–Löyhkä. 

1900–1916 112 

580 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lievonen–

Liljeroh. 

1900–1914 79 

581 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Liljestrand–

Lindberg. 

1900–1915 79 

582 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lindblad–

Lindekvist. 

1900–1916 76 

583 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lindel–Lindkvist. 

1900–1915 69 

584 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lindner–

Lindström. 

1900–1916 49 

585 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lindfors–

Linjamäki. 

1900–1916 67 

586 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lipasti–Lihonin. 

1900–1916 89 

587 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Loven–Lojander. 

1900–1916 134 

588 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Luvd–Luokkala. 

1900–1914 96 

589 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Luoma–Lujanen. 

1900–1916 85 

590 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Lybek–Lääti. 

1900–1916 95 

591 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Maaronen–

Malison. 

1900–1919 104 

592 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Malkin–Mannila. 

1900–1916 106 

593 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Manninen–

Markonen. 

1900–1916 103 

594 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Markku–

Massinen. 

1900–1915 111 

595 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Matikkainen–

Mattero. 

1900–1916 66 

596 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mattila–Majanen. 

1900–1914 84 

597 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1916 108 



  

 

161 

 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Medem–Merelä. 

598 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Meriläinen–

Möttö. 

1900–1916 86 

599 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mielek–

Miettinen. 

1900–1919 100 

600 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mikki–

Mitrofanov. 

1900–1916 102 

601 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mihailov–Molin. 

1900–1916 98 

602 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Moller–

Mukkonen. 

1900–1916 99 

603 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mulli–Mustonen. 

1900–1919 95 

604 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mutanen–

Myllylä. 

1900–1915 92 

605 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Myllymäki–

Mäkelä L. 

1900–1916 98 

606 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mäkelä M–

Mäkäräinen. 

1900–1917 106 

607 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Mälkiä–

Määttänen. 

1900–1916 79 

608 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Haakka–Nahtigal. 

? 78 

609 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nebo–Nenonen. 

1900–1916 90 

610 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Neovius–

Neustroeva. 

1900–1916 95 

611 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nivel–Niemi. 

1900–1916 80 

612 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nieminen–

Nikiforova. 

? 71 

613 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nikkanen–

Nikula. 

1900–1916 97 

614 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nikulainen–

Nirkko. 

1900–1920 96 

615 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nirkkonen–

Nihtilä. 

1900–1916 96 

616 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Novozilov–

Nordman. 

1900–1916 62 

617 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1917 100 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nordström–

Nousiainen. 

618 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nuvel–Nuutinen. 

1900–1919 99 

619 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nyberg–Nylund. 

1900–1916 89 

620 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nymalm–

Nyyssänen. 

1900–1916 118 

621 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Näivä–Näätänen. 

1901–1916 62 

622 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Oberg–Okerlund. 

1900–1914 85 

623 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Okerman–Olli. 

1900–1916 97 

624 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Ollikainen–

Olfors. 

1900–1914 123 

625 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Oman–Osola. 

1900–1915 75 

626 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Osolanus–

Ojastenmäki. 

1900–1916 58 

627 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Paavilainen–

Paakkonen. 

1900–1915 72 

628 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Paalanen–

Pakanen. 

1900–1916 66 

629 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pakarinen–

Paksujalka. 

1900–1916 69 

630 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Palander–Palo. 

1900–1916 78 

631 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Palola–Papunen. 

1900–1916 134 

632 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Parala–Parkko. 

1900–1916 96 

633 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Parkkoin–

Parjanen. 

1900–1916 68 

634 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pasanen–

Pajarinen. 

1900–1916 101 

635 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pevgonen–

Pekurinen. 

1900–1917 81 

635a Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pelander–

Peltokangas. 

1900–1917 75 

636 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Peltola–

Peltoniemi. 

1900–1916 82 

637 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1916 80 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pendi–Penttilä. 

638 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Penttinen–Perälä. 

1900–1920 79 

639 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pesajev–Petrelius. 

1900–1916 97 

640 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Petrov–Pellänen. 

1900–1916 97 

641 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Nenkä–Pöyhiä. 

1900–1916 100 

642 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Piekäinen–

Piironen. 

1900–1916 91 

643 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Piiros–Piri. 

1900–1916 81 

644 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pirinen–Pitkänen. 

1900–1916 118 

645 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pitkäpaasi–

Popmal. 

1900–1916 107 

646 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Popov–Pousi. 

1900–1916 103 

647 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Poutanen–

Prokofjev. 

1900–1916 93 

648 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pryssing–Pukki. 

1900 1916 92 

649 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pukkila–Pulsa. 

1900–1918 102 

650 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pumpula–Purje. 

1900–1916 86 

651 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pusa–Puustelli. 

1900–1916 102 

652 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Puustinen–

Pylkkö. 

1900–1915 77 

653 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pylkkänen–Päkki. 

1900–1916 94 

654 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Pälli–Päärni. 

1900–1916 95 

655 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Raami–

Rakkonen. 

1900–1915 81 

656 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Raman–

Rantaharju. 

1900–1916 68 

657 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rapanen–Ratia. 

1900–1916 87 

658 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Ratilainen–

Rautiala. 

1900–1918 73 

659 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rautio–Rajanen. 

1900–1916 99 

660 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Revitser–Reisiö. 

1900–1916 88 
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661 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Reitti–

Reshetnikov. 

1900–1916 92 

662 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Röksä–Resh. 

1900–1914 71 

663 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rieppo–Ripatti. 

1900–1916 127 

664 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Riskkinen–Rihti. 

1900–1916 102 

665 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Robak–Roinela. 

1900–1916 108 

666 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta).  Roininen–

Romunen. 

1900–1916 95 

667 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Roni–Roponen. 

1900–1914 66 

668 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Ropponen–Rote. 

1900–1916 75 

669 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rotermund–

Roshier. 

1900–1914 132 

670 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rubets–Ruponen. 

1900–1916 83 

671 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rur–Ruhkanen. 

1900–1916 89 

672 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rydman–

Ryysyläinen. 

1900–1918 79 

673 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Räikkenen–

Rämä. 

1900–1916 87 

674 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Rämänen–

Räysten. 

1900–1916 73 

675 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Saavalainen–

Savola. 

1900–1916 110 

676 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Savolainen–Saira. 

1900–1917 107 

677 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sairanen–Salmi. 

1900–1916 127 

678 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Salmivaara–

Salonen. 

1900–1916 102 

679 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Salonius–

Sanngren. 

1900–1916 117 

680 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Santapukki–

Sastamoinen. 

1900–1915 67 

681 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Satama–

Svartström. 

1900–1916 85 

682 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1916 88 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Svatström–

Sederholm. 

683 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sedig–Seppinen. 

1900–1916 74 

684 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Seppä–Seppälä. 

1900–1916 110 

685 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Seppäläinen–

Serova. 

1900–1915 93 

686 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Söderblom–Siika. 

1900–1917 98 

687 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Siikanen–

Sikanen. 

1900–1915 83 

688 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sikiö–Siltanen. 

1900–1916 104 

689 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Silfveus–Sinkko. 

1900–1916 92 

690 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sinkkonen–

Sihvo. 

1900–1916 104 

691 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sihvola–Smit. 

1900–1916 112 

692 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Smolander–

Sokue. 

1900–1916 95 

693 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sola–Sorvali. 

1900–1916 107 

694 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sorvari–Sporvart. 

1900–1915 113 

695 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Spora–Steiner. 

1900–1916 89 

696 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sten–Stör. 

1900–1916 81 

697 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Stigel–

Strämkvist. 

1900–1918 118 

698 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Stremman–

Suikkonen. 

1900–1916 101 

699 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sukonen–

Suneson. 

1900–1916 75 

700 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Suni–

Suomalainen. 

1900–1916 113 

701 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Somela–Suurpää. 

1900–1920 11 

702 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Suurealmi–

Suhonen. 

1900–1915 64 

703 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Suhotkin–Sääski. 

1900–1918 62 

704 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1916 82 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Taavitainen–

Taikino. 

705 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Taikova–Talsi. 

1900–1916 77 

706 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Talbakka–

Tampio. 

1900–1916 86 

707 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tani–Tapio. 

1900–1916 114 

708 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tapola–Tattari. 

1900–1916 104 

709 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Taukkari–

Tervola. 

1900–1916 111 

710 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tervonen–

Töyrylä. 

1900–1916 160 

711 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tiain–Tiihonen. 

1900–1916 121 

712 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tikander–

Timofejeva. 

1900–1916 105 

713 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Timperi–

Toivonen. 

1900–1916 84 

714 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Toivari–Toikka. 

1900–1916 90 

715 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Toikkanen–

Tommola. 

1900–1916 102 

716 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tomperi–

Torniainen. 

1900–1916 97 

717 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Toro–Tuderman. 

1900–1916 103 

718 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tuittu–Tuomisto. 

1900–1916 103 

719 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tuomola–

Turunen. 

1900–1916 110 

720 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Tusberg–

Tähtinen. 

1900–1915 108 

721 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Uggelberg–

Unhola. 

1900–1918 87 

722 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Uokkola–

Ushanov. 

1900–1916 87 

723 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Fabian–Fedotova. 

1900–1916 104 

724 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Feishanov–Fore. 

1900–1916 112 

725 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 1900–1916 82 
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papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Forsbakka–

Forstadius. 

726 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Forsten–Frei. 

1900–1914 103 

727 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Freiberg–Färd. 

1900–1917 97 

728 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Haavisto–havia. 

1900–1915 77 

729 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Havo–Hajuri. 

1900–1916 92 

730 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hakala–Halkola. 

1900–1916 108 

731 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Halkonen–

Halonen. 

1900–1916 114 

732 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Haloniemi–

Hannikainen. 

1900–1922 96 

733 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hanninen–Harri–

Puska. 

1900–1916 95 

734 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Harsia–

Harjalainen. 

1900–1916 117 

735 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hasanen–

Hajanen. 

1900–1916 91 

736 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hegg–Heikkinen. 

1900–1916 94 

737 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Heikkola–

Heining. 

1900–1916 115 

738 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Heino–Heisher. 

1900–1919 110 

739 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Heija–Helme. 

1900–1917 100 

740 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Helminen–

Henrikson. 

1900–1918 124 

741 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Henström–

Herold. 

1900–1915 106 

742 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Herrala–Hejuse. 

1900–1914 60 

743 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Höglund–Höynä. 

1900–1915 57 

744 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hiden–Hiltula. 

1900–1917 112 

745 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hiltunen–

Hinitikka. 

1900–1916 96 

746 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hinteanen–

Hihnola. 

1900–1916 115 
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   747 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hyttinen–Häkki. 

1900–1915 87 

748 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Häkkinen–

Häkänen. 

1900–1916 82 

749 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hälikkä–

Hämäläinen A. K. 

1900–1916 91 

750 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hämäläinen M.–

J. 

1900–1916 90 

751 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hännikäinen–

Häyhä. 

1900–1918 92 

752 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Chaplinski–

Chmutov. 

1900–1914 37 

753 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Shaav–Sher. 

1900–1915 103 

754 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Sherbiski–Shrei. 

1900–1916 98 

755 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Shteiber–

Sherbakov. 

1900–1916 124 

756 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Ebeling–Ekgorst. 

1900–1916 79 

757 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Eksbom–Elenius. 

1900–1916 99 

758 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Eliasson–

Englund. 

1900–1916 84 

759 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Engman–Eserski. 

1900–1921 96 

760 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Eskelinen–

Ejäsälä. 

1900–1917 112 

761 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Juva–Junikkala. 

1900–1918 145 

762 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Junker–

Jyrkiäinen. 

1900–1916 130 

763 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Jurjev–Jushi. 

1900–1916 80 

764 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Jaakkimainen–

Jakonen. 

1900–1916 126 

765 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Jäkälä–Jäppinen. 

1900–1918 112 

766 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Jarva–Jarovaja. 

1900–1917 103 

767 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Jarf–Jahnukainen. 

1900–1916 49 

768 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hovi A.–J. 

1900–1916 116 
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769 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). hovilainen–

Holttinen. 

1900–1916 97 

770 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Holm–Honkala. 

1900–1916 74 

771 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Honkanen–

Hotanen. 

1900–1916 128 

772 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hotin–Huitu. 

1900–1915 102 

773 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hukka–Hurja. 

1900–1914 102 

774 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Husgafvel–

Hujakka. 

1900–1916 109 

775 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hyvä–Hylkölä. 

1900–1916 82 

776 Matkustusluvan saaminen Venäjälle ja muihin maihin (oleskeluluvat, 

papintodistukset, todistukset poliisiviranomaisilta). Hynninen–Hytti. 

1900–1915 97 

 

d) Kansalaisuuden vaihtaminen 
  

777 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

23.11.1812 

25.6.1813 

 

778 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

10.7.1827 

7.8.1828 

 

779 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

5.1.1829 

24.3.1829 

 

780 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

3.5.1830 

8.11.1830 

 

781 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

30.7.1831 

7.10.1831 

 

782 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

29.3.1832 

19.11.1834 

 

783 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

7.4.1834 

11.8.1838 

 

784 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

25.9.1844 

13.11.1852 

 

785 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

24.5.1855 

17.9.1879 

 

786 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

16.4.1868 

11.7.1889 

 

787 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

7.8.1888 

23.12.1889 

 

788 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

17.4.1890 

26.11.1896 

 

789 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. 

22.11.1892 

25.11.1899 

 

790 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. Stadler–Eriksson 

5.7.1899 

20.10.1916 

 

791 Valtionvirastojen kirjeenvaihto eri henkilöiden anomuksista koskien 

alamaisuuden vaihtamista. Albert–Otto. 

9.11.1901 

9.1.1916 

 

792 Viipurissa valanteon suorittavien henkilöiden luettelo vuosilta 1907–

1919. Katkelma. 

1907  
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e) Ulkomaalaisten omaisuus 
  

793 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pietarin lääninhallinnon kirjeenvaihto 

venäläisten ja ulkomaalaisten omaisuuden hankkimisesta läänissä. 

21.10.1816 

15.4.1854 

 

794 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

29.2.1868 

24.3.1872 

 

795 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1876–1879  

796 Asiakirja Pitkärannan tehtaiden omistus- ja hallintaoikeudesta. 25.11.1879 

13.10.1880 

 

797 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1881–1887  

798 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1888–1892  

799 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1894–1896  

800 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1897–1899  

801 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä.  

1900–1902  

802 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1904  

803 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1905  

804 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1907  

805 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1908  

806 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian määräys tietojen antamisesta 

koskien venäläisten maanomistusta läänissä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto paikallisten nimismiesten kanssa. 

24.12.1908 

3.3.1909 

 

807 Suomen Senaatin päätökset venäläisten ja ulkomaalaisten 

anomuksista koskien omaisuuden hankkimista läänissä. 

1909–1911  

808 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian, kaupunkien maistraattien ja 

läänikuriirien kirjeenvaihto valtiorahaston maatilojen lukumäärästä. 

2.6.1909 

27.12.1909 

 

809 Asiakirja Pitkärannan tehtaan omistusoikeudesta. 1.5.1911 

28.8.1911 

 

810 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian johtajan tiedustelu Viipurin 

maaherralle koskien Terijoen poliisimestari Hilmanin ja komisario 

Sundkvistin virkakirjettä hotellin ”Revjera” osakkaille, pensionaatin 

omistajista ja sitä koskeva kirjeenvaihto. 

15.9.1911 

21.11.1911 

 

811 Kirjeenvaihtoa Raivolassa olevan tehtaan johtaja A.I. Makarovin 

hänen mielisairaan veljensä P.I. Makarovin vastaanotosta. 

12.1.1912 

8.11.1912 

 

812 Pavlovin instituutin entinen kasvatti aliupseerin tytär A.A. 

Tsiplyajevan testamentti omaisuuden antamisesta Nikolajevin 

kirkolle, valantehnyt asiamies V.V. Kratkoville ja palvelijatar N. 

Fedorovalle. Raivolan piirin nimismiehen ilmoitus hänen kuolemasta. 

8.3.192 

11.3.1912 

 

813 Asiakirja entinen Venäjän alamainen L.V. Vuntin Saimaan kanavalla 

olevan omaisuudensiirrosta sisarentytär O.P. Zagryazskajalle. 

Liitteenä omaisuuden luettelo. 

1.11.1912 

2.4.1914 

 

814 Viipurissa ja läänin kihlakunnissa maatilojen ja muun omaisuuden 

omistaneiden venäläisten luettelot. 

20.6.1917 

14.8.1917 
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f) Suomen kenraalikuvernööriltä saapuneita 

kiertokirjeitä 

  

815 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto ulkomaalaisten 

työntekijöiden lähdöstä Venäjälle. Liitteenä luettelo. 

7.9.1827 

26.1.1828 

 

816 Viipurin maistraatin kirjeenvaihto venäläisten oleskeluluvasta 

vanhentuneilla passeilla niiden pidennykseen saakka. Liitteinä 

paikallisten asukkaiden takaukset. Mallit. 

19.3.1831 

31.12.1831 

 

817 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto kenraalikuvernöörin 

määräyksestä koskien läänissä asuvien juutalaisten lukumäärän ja 

niiden ammattialan selviämistä.  

28.5.1831 

24.8.1831 

 

818 Suomen kenraalikuvernöörin ja poliisihallituksen kiertokirjeet 

keisarikuntaan tulokiellosta ulkomaalaisille. Liitteinä luettelot 

vuosilta 1836, 1839, 1856, 1860–1862, 1880.  

  

819 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin kruunuvoutien kirjeenvaihto 

venäläisten kirjoittautumisesta manttaaliluetteloihin. 

29.2.1836 

27.1.1840 

 

820 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin komendantin kirjeenvaihto 

juutalainen G.S. Chadkovskin karkotuksesta Viipurista. 

8.6.1837 

29.6.1837 

 

821 Ulkomaalaisten Viipurin lääniin matkustuslupaluettelot vuodelta 

1840. 

  

822 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeet keisarikuntaan 

tulokiellosta irtolaisuudesta karkoitetuille ulkomaalaisille vuodelta 

1845. 

  

823 Ulkomaalaisten Viipurin lääniin matkustuslupaluettelot vuodelta 

1849. 

  

824 Pietarin poliisimestarin ja rovastikunnan kirjeenvaihto 

vakoilutoiminnasta epäiltyjen ulkomaalaisten karkotuksesta 

ulkomaille. 

10.1.1853 

29.6.1853 

 

825 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirje tietojen antamisesta läänissä 

asuvista turkkilaisista ja sitä koskevia kruununvoutien ilmoituksia. 

21.11.1853 

13.12.1853 

 

826 Suomen kenraalikuvernöörin ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto irtolaisuudesta pidätetyn Ruotsin kansalaisen A. Juden 

karkotuksesta kotimaahan.  

30.1.1882 

30.5.1882 

 

827 Pietarin kaupunginjohtajan ilmoitukset Viipuriin halunneiden 

ulkomaalaisten lähettämisestä kruununkyydillä vuosilta 1886 ja 1888. 

  

828 Suomen kenraalikuvernöörin määräys läänissä asuvien ranskalaisten 

selviämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto poliisiviranomaisten 

kanssa. 

9.8.1886 

11.9.1886 

 

829 Maistraattien, kruunuvoutien ja poliisiviranomaisten ilmoituksia 

koskien Suomen kenraalikuvernöörintiedustelua läänissä asuvista 

juutalaisperheistä. Liitteinä juutalaisperheiden luettelot vuodelta 

1897. 

  

830 Poliisihallituksen kiertokirjeet keisarikuntaan tulokiellosta 

ulkomaalaisille.  Liitteinä luettelot vuosilta 1898–1900, 1902. 

  

831 Poliisihallituksen kiertokirje ulkomaalaisten ja venäläisten 

poliisivalvonnan lopettamisesta. Liitteinä luettelot.   

17.11.1899  

832 Poliisihallituksen kiertokirjeet Itävallan armeijan sotilaiden 

poliisivalvonnan järjestämisestä vuodelta 1902. 

  

833 Venäjän alamaisten pyynnöt oleskeluluvasta läänin alueella 

asumiseen. Liitteinä todistukset vuosilta 1904–1906. 

  

834 Juutalaisten pyynnöt oleskeluluvasta Raivolaan asumiseen ja sitä 

koskeva kruununvoudin virkakirje. 

6.7.1908 

29.7.1908 
 

835 Läänin maistraattien ja kruununvoutien ilmoitukset Suomen   
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kenraalikuvernöörin tiedustelusta koskien Venäjän kansalaisten ja 

keisarikunnan valtiolaitosten omistamia maita Suomessa vuodelta 

1909. 

836 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian kirjeenvaihto Inossa asuvan 

kahden japanilaisen henkilön selviämisestä. 

2.11.1909 

4.11.1909 
 

837 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu ja Viipurin piirin 

kruununvoudin sanoma Sveitsin alamainen M. L. Otmarin–

Neishellerin maiden ja kiinteistöjen ostamisesta, tehtaiden 

olemassaoloista, niiden voimakkuudesta ja työvoimasta Viipurin 

piirissä. 

8.11.1911 

21.11.1911 
 

838 Venäjän alamaisten pyynnöt oleskeluluvasta läänin alueella 

asumiseen. Liitteinä todistukset vuosilta 1913–1914. 

  

839 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian tiedustelu vuosina 1912 ja 

1913 läänistä kotimaahan kruununkyydillä karkotettujen juutalaisten 

nimiluettelon lähettämisestä. Tiedustelua koskeva kirjeenvaihto 

läänin poliisiviranomaisten ja Viipurin vankilan johtajan 

kirjeenvaihtoa.  

2.6.1913 

20.9.1913 
 

840 Tornion poliisimestarin ja santarmivalvonnan päällikön kirjeenvaihto 

ulkomailta tulleiden venäjän alamaisten lähettämisestä kotimaahan. 

8.3.1917 

17.3.1917 
 

 

2. Maistraattien ja kruununvoutien raportit 

ulkomaalaisista, jotka asuvat läänissä tai 

matkustavat sen kautta. 

  

841 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuoden 1812 

elokuu–lokakuulta, joulukuulta. 

  

842 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1813. 

  

843 Maistraattien raportit läänissä asuneista vuodelta 1814.   

844 Maistraattien raportit läänissä asuneista vuosilta 1816–1817.   

845 Maistraattien raportit läänissä asuneista vuosilta 1820–1822, 1824–

1825. 

  

846 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuosilta 1823–

1824. 

  

847 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1825. 

  

848 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1826. 

  

849 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1826. 

  

850 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1827. 

Sidos 1. 

  

851 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1827. 

Sidos 2. 

  

852 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1827.     Sidos 1. 

  

853 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1827.     Sidos 2. 

  

854 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän   
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alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1828.     Sidos 1. 

855 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1828.     Sidos 2. 

  

856 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1828. 

Sidos 1. 

  

857 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1828. 

Sidos 2. 

  

858 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1828. 

Sidos 3. 

 

  

859 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1828. 

Sidos 4. 

  

860 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1829.     Sidos 1. 

  

861 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1829.     Sidos 2. 

  

862 Maistraattien ja kruununvoutien raportit Venäjän kansalaisuuden 

saaneista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuoden 1829 maalis- 

joulukuulta. 

  

863 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1829. 

Sidos 1. 

  

864 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1829. 

Sidos 2. 

  

865 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1829. 

Sidos 3. 

  

866 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1829. 

Sidos 4. 

  

867 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1830.     Sidos 1. 

  

868 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1830.     Sidos 2. 

  

869 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1830.     Sidos 3. 

  

870 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1830.     Sidos 4. 

  

871 Maistraattien ja kruununvoutien raportit Venäjän alamaisuuden 

saaneista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuosilta 1830–1831. 

  

872 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1830. 

Sidos 1. 

  

873 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1830. 

Sidos 2. 

  

874 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1830. 

Sidos 3. 
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875 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1830. 

Sidos 4. 

  

876 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1831.     Sidos 1.  

  

877 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1831.     Sidos 2. 

  

878 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1831.     Sidos 3. 

  

879 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1831. 

Sidos 1. 

  

880 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1831. 

Sidos 2. 

  

881 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1831. 

Sidos 3. 

  

882 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1831. 

Sidos 4. 

  

883 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1831. 

Sidos 5. 

  

884 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1832.     Sidos 1. 

  

885 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1832.     Sidos 2. 

  

886 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1832.     Sidos 3. 

  

887 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1832. 

Sidos 1. 

  

888 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1832. 

Sidos 2. 

  

889 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1832. 

Sidos 3. 

  

890 Maistraattien ja kruununvoutien raportit Venäjältä lääniin tulleista 

henkilöistä vuoden 1833 heinäkuulta. 

  

891 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1833.     Sidos 1. 

  

892 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1833.     Sidos 2. 

  

893 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1833.     Sidos 3. 

  

894 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1833.     Sidos 4. 

 

  

895 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1833. 

Sidos 1. 

  

896 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat   
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läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1833. 

Sidos 2. 

897 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1833. 

Sidos 3. 

  

898 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1834.     Sidos 1. 

  

899 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1834.     Sidos 2. 

  

900 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1834.     Sidos 3. 

  

901 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1834.     Sidos 4. 

  

902 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1834.     Sidos 5. 

  

903 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1834. 

Sidos 1. 

  

904 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1834. 

Sidos 2. 

  

905 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1834. 

Sidos 3. 

  

906 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1835.     Sidos 1. 

  

907 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1835.     Sidos 2. 

  

908 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1835.     Sidos 3. 

  

909 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1835.     Sidos 4. 

  

910 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1835. 

Sidos 1. 

  

911 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1835. 

Sidos 2. 

  

912 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1835. 

Sidos 3. 

  

913 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1836.     Sidos 1. 

  

914 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1836.     Sidos 2. 

  

915 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1836.     Sidos 3. 

  

916 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1836. 

Sidos 1. 

  

917 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1836. 

Sidos 2. 

  

918 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän   



  

 

176 

 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1837.     Sidos 1. 

919 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1837.     Sidos 2. 

  

920 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1837.     Sidos 3. 

  

921 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1837.     Sidos 4. 

  

922 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1837. 

Sidos 1. 

  

923 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1837. 

Sidos 2. 

  

924 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1838.     Sidos 1. 

  

925 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1838.     Sidos 2. 

  

926 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1838.     Sidos 3. 

  

927 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1838.     Sidos 4. 

  

928 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1838. 

Sidos 1. 

  

929 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1838. 

Sidos 2. 

  

930 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1839.     Sidos 1. 

  

931 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1839.     Sidos 2. 

  

932 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1839.     Sidos 3. 

  

933 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1839.     Sidos 4. 

  

934 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1839. 

Sidos 1. 

  

935 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1839. 

Sidos 2. 

  

936 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1839. 

Sidos 3. 

  

937 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1840.     Sidos 1. 

  

938 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1840.     Sidos 2. 

  

939 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1840.     Sidos 3. 

  

940 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1840.     Sidos 4. 

  

941 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1840. 
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Sidos 1. 

942 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1840. 

Sidos 2. 

  

943 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1840. 

Sidos 3. 

  

944 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1841.     Sidos 1. 

  

945 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1841.     Sidos 2. 

  

946 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1841.     Sidos 3. 

  

947 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1841.     Sidos 4. 

  

948 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1841. 

Sidos 1. 

  

949 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1841. 

Sidos 2. 

  

950 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1842.     Sidos 1. 

  

951 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1842.     Sidos 2. 

  

952 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1842. 

Sidos 1. 

  

953 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1842. 

Sidos 2. 

  

954 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1842. 

Sidos 3. 

  

955 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1843.      

  

956 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1843. 

Sidos 1. 

  

957 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1843. 

Sidos 2. 

  

958 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuodelta 1844.      

  

959 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1844. 

Sidos 1. 

  

960 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1844. 

Sidos 2. 

  

961 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1845.  

  

962 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1846. 
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Sidos 1. 

963 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1846. 

Sidos 2. 

  

964 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1846. 

Sidos 3. 

  

965 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuosilta 1847–1849.      

  

966 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1847. 

Sidos 1. 

  

967 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1847. 

Sidos 2. 

  

968 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1848. 

Sidos 1. 

  

969 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1848. 

Sidos 2. 

  

970 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1849. 

Sidos 1. 

  

971 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1849. 

Sidos 2. 

  

972 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1850. 

Sidos 1. 

  

973 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1850. 

Sidos 2. 

  

974 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1851. 

Sidos 1. 

  

975 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1851. 

Sidos 2. 

  

976 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuosilta 1851–1853.      

  

977 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1852. 

Sidos 1. 

  

978 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1852. 

Sidos 2. 

  

979 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1853. 

Sidos 1. 

  

980 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1853. 

Sidos 2. 

  

981 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat   
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läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1854. 

Sidos 1. 

982 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1854. 

Sidos 2. 

  

983 Maistraattien ja kruununvoutien ilmoitukset ulkomaalaisista vuodelta 

1854 

  

984 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuosilta 1854–1855.      

  

985 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1855. 

Sidos 1. 

  

986 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1855. 

Sidos 2. 

  

987 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1856. 

Sidos 1. 

  

988 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1856. 

Sidos 2. 

  

989 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuosilta 1857–1860, 

1862.      

  

990 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1857. 

Sidos 1. 

  

991 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1857. 

Sidos 2. 

  

992 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1858. 

Sidos 1. 

  

993 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1858. 

Sidos 2. 

  

994 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1859. 

Sidos 1. 

  

995 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1859. 

Sidos 2. 

  

996 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1860. 

Sidos 1. 

  

997 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1860. 

Sidos 2. 

  

998 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1861. 

Sidos 1. 

  

999 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1861. 

Sidos 2. 
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1000 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Ranskan 

alamaisista. Liitteinä luettelot vuodelta 1861. 

  

1001 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1862.  

  

1002 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1863. 

Sidos 1. 

  

1003 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1863. 

Sidos 1. 

  

1004 Maistraattien ja kruununvoutien raportit läänissä asuvista Venäjän 

alamaisista ja maaorjista. Liitteinä luettelot vuosilta 1863–1867, 

1869.    

  

1005 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1864. 

Sidos 1. 

  

1006 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1864. 

Sidos 2. 

  

1007 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1865. 

Sidos 1. 

  

1008 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1865. 

Sidos 2. 

  

1009 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1866. 

Sidos 1. 

  

1010 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1866. 

Sidos 2. 

  

1011 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1867.  

  

1012 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1869. 

  

1013 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1870. 

  

1014 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1871. 

  

1015 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1872. 

  

1016 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1873. 

  

1017 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1874. 

  

1018 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1875. 

  

1019 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1876. 

  

1020 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuodelta 1877. 

  

1021 Maistraattien ja kruununvoutien raportit ulkomaalaisista, jotka asuvat 

läänissä tai matkustavat sen kautta. Liitteinä luettelot vuosilta 1878–

1879. 
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1022 Läänissä asuvien ulkomaalaisten luettelo-otteet vuosilta 1807, 1818–

1819, 1821, 1824–1828. 

  

1023 Maaorjien luettelot vuodelta 1825.   

1024 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1828–1830.   

1025 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1831–1832.   

1026 Suomessa (Viipuri, Hamina) asuvien venäläisten luettelot vuodelta 

1832. Henkilökohtaiset tiedot niistä. 

  

1027 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuodelta 1868.   

1028 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1879. 

  

1029 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuosilta 

1880–1881. Liitteenä Viipurissa olevan Saksan konsulaatin jäsenten 

luettelo. 

  

1030 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuodelta 1868 ja vuoden 

1881 joulukuulta. 

  

1031 Kivennavan ja Raivolan nimismiesten piireissä asuvien mökkiläisten 

luettelot vuosilta 1881, 1884, 1886–1887. 

  

1032 Muolaan mökkiomistajien ja vuokralaisten luettelot vuosilta 1881, 

1884–1887 

  

1033 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1882. 

  

1034 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuodelta 1882.   

1035 Läänissä asuvien mökkiläisten luettelot vuodelta 1883. Sidos 1.   

1036 Läänissä asuvien mökkiläisten luettelot vuodelta 1883. Sidos 2.   

1037 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuosilta 

1883–1884. 

  

1038 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1883–1885.   

1039 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1886. 

  

1040 Hotellissa ”Imatra” käyneiden luettelot vuoden 1885 heinäkuulta.   

1041 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1886. 

  

1042 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1886–1887.   

1043 Läänissä käyneiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1886–1887.   

1044 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1887. 

  

1045 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1888. 

  

1046 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuosilta 

1889–1890. 

  

1047 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuodelta 1889.   

1048 Viipurissa ja Kotkassa käyneiden ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1889. 

  

1049 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuodelta 1890.   

1050 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1891. 

  

1051 Uudenkirkon kunnassa asuvien venäläisten luettelot vuoden 1891 

15.05–15.06. 

  

1052 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1891–1892.   

1053 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1892. 

  

1054 Viipurissa asuvien juutalaisten luettelot vuosilta 1892, 1896.   

1055 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta   
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1893. 

1056 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1893–1896. 

 

  

1057 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuosilta 

1894–1898. 

  

1058 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1897–1899.   

1059 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1899. 

  

1060 Uudenkirkon kunnassa asuvien venäläisten luettelot vuoden 1899 

20.05 -20.06. 

  

1061 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1900. 

  

1062 Lääniin tulleiden ulkomaalaisten luettelot vuosilta 1900–1903, 1905.   

1063 Läänissä asuvien venäläisten ja ulkomaalaisten luettelot vuosilta 

1901–1903, 1904, 1907–1913. 

  

1064 Kymin ja Pyhtään kunnissa asuvien venäläisten luettelot vuoden 1913 

helmi-heinäkuulta. 

  

1065 Viipurissa ja Sortavalassa asuvien ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1904. 

  

1066 Oleskelulupia läänin alueella asumiseen saaneiden luettelot vuosilta 

1904–1905, 1907–1908, 1910. 

  

1067 Kurkijoen kunnassa asuvien juutalaisten luettelot vuodelta 1909. 10.1.1910  

1068 Oleskelulupia Suomessa, läänin alueella ja Viipurissa asumiseen 

saaneiden luettelot vuosilta 1914–1916. Andersson–Jakobson. 

  

1069 Kuolemajärven nimismiehen piirissä asuvien ulkomaalaisten luettelot 

vuoden 1916 kesäkuulta. 

  

1070 Viipurin nimismiehen piirissä asuvien ulkomaalaisten luettelot 

vuoden 1916 marraskuulta. 

  

1071 Jääsken nimismiehen piirissä asuvien ulkomaalaisten luettelot vuoden 

1917 tammikuulta. 

  

1072 Läänissä asuvien venäläisten luettelot. 1917  

 3. Lääniin saapuneiden rekisteröintikirjat   

1073 Läänissä asumiseen ulkomaalaisille annettujen oleskelulupien 

rekisteröintikirja vuosilta 1839–1844. 

  

1074 Ulkomaalaisille annettujen matkustuslupien rekisteröintikirja vuosilta 

1845–1846, 1855. 

  

1075 Venäjältä Suomeen Lippolan rajavartioaseman kautta matkustaneiden 

rekisteröintikirja vuodelta 1878. 

  

1076 Viipuriin tulleiden rekisteröintikirja vuoden 1881 kesä-heinäkuulta.   

1077 Raivolan piiriin, Uudenkirkon, Kuolemajärven ja Viipurin kuntiin 

tulleiden rekisteröintikirja vuodelta 1886. 

  

1078 Raivolan piiriin tulleiden rekisteröintikirja vuodelta 1887.   

 4. Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista   

1079 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista 1.1.1893 ja 1.1.1895.   

1080 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista vuodelta 1893   

1081 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista ja venäläisistä vuodelta 

1895. 

  

1082 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista vuosilta 1896–1898   

1083 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista vuodelta 1899.   

1084 Tilastot Uudenkirkon nimismiespiirissä asuvista mökkiläisistä 

vuosilta 1900, 1902. 

  

1085 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista vuosilta 1900, 1902.   
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1086 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista vuodelta 1903.   

1087 Tilastot keisarikunnasta Suomeen tulleista henkilöistä vuosilta 1904–

1905. 

  

1088 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuodelta 

1909. 

  

1089 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuodelta 

1910. Sidos 1. 

  

1090 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuodelta 

1910. Sidos 2. 

  

1091 Tilastot linnoituksen piirissä asuvista ulkomaalaisista. Liitteinä 

luettelot vuodelta 1911.  

  

1092 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuodelta 

1911. Sidos 1. 

  

1093 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuodelta 

1911. Sidos 2. 

  

1094 Tilastot Kivennavan, Uudenkirkon ja Terijoen nimismiespiireissä 

asuvista mökkiläisistä vuosilta 1912–1914. 

  

1095 Tilastot läänissä asuvista ulkomaalaisista. Liitteinä luettelot vuosilta 

1912–1913. 

  

 II Suomen senaatin ja kenraalikuvernöörin 
määräykset passien antamisesta  

  

1096 Suomen kenraalikuvernöörin virkakirje 18.11.1818 passien 

antamisesta suomalaisille talonpojille. 

  

1097 Passien antamiseksi Venäjälle valtuutettujen eri valtioissa olevien 

asiamiesten luettelot. 

22.10.1822  

1098 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä koskien passien antamista 

vuodelta 1829. 

  

1099 Suomen kenraalikuvernöörin määräys passien antamisjärjestämisestä 

suomalaissyntyisille. 

15.2.1830  

1100 Suomen kenraalikuvernöörin määräys passien antamisjärjestämisestä 

Viipurin läänin talonpojille Venäjälle matkustamiseen. 

1833  

1101 Suomen kenraalikuvernöörin kiertokirjeitä koskien ulkomaalaisten 

passien lähettämistä III–osastoon vuodelta 1834 

  

1102 Suomen kenraalikuvernöörin ja Viipurin maaherran määräyksiä 

koskien passien antamista vuodelta 1839. 

  

1103 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä koskien passien antamista. 1841–1847  

1104 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä koskien ulkomaanpassien 

antamisjärjestämistä, ulkomaalaisten muuttamista läänistä toiseen 

vuosilta 1843–1847. 

  

1105 Suomen kenraalikuvernöörin kirjeenvaihto Pietarin 

holhouslautakunnan keisarin kasvatushuoneen kirjelmistä koskien 

Raudun talonpoikaisnaisten matkustuslupaa Pietariin ilman passia. 

6.4.1844 

2.5.1844 
 

1106 Suomen Senaatin ja poliisiviranomaisten kirjeenvaihto passien 

antamisjärjestämisestä vieraspaikkalaisiin ansiotöihin meneville 

henkilöille. 

22.3.1869 

19.10.1869 
 

1107 Suomen Senaatin määräysotteita oleskeluluvan Suomessa asumiseen 

antamisjärjestämisestä juutalaisille. 

26.4.1889 

16.5.1889 
 

1108 Suomen kenraalikuvernöörin tiedustelu tietojen todenperäisyydestä 

koskien paikallisten asukkaiden joukkomaanpakoa Amerikkaan. 

10.4.1901  

1109 Suomen kenraalikuvernöörin määräykset ulkomaanpassien 

antamisjärjestämisestä vuosilta 1911–1913, 1915–1917. 

  

1110 Venäläiskouluasiainkomitea kirjeenvaihto annettujen passien 

lukumäärästä ja Karjalan kannaksen väestön elinkeinoista. 

17.3.1913  
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1111 Suomen kenraalikuvernöörin määräykset passijärjestyksestä vuosilta 

1914–1916 

20.7.1914 

28.11.1916 
 

1112 Semstvo-oikeuden päätös passin antamisesta talonpoika S. Shmitille. 

Malli. 

2.2.1797  

 Lähetettyjen kirjeiden konseptit   

1113 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1825–1830. 

  

1114 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1827. Katkelma. 

  

1115 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1828–1830. 

  

1116 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1832. 

  

1117 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1833. 

  

1118 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1834. 

  

1119 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1837. 

  

1120 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1839. 

  

1121 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1840–1841. 

  

1122 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1842–1851. 

  

1123 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1843. 

  

1124 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1844. 

  

1125 Passien antamista koskevat lähettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1852–1856. 

  

 Passin antamisen rekisteröintikirjat   

1126 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1812.   

1127 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1813.   

1128 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1816.   

1129 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1817.   

1130 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1818.   

1131 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuosilta 1819–

1820. 

  

1132 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1821.   

1133 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1822.   

1134 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1823.   

1135 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1824.   

1136 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1825.   

1137 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1826.   

1138 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1827.   

1139 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1828.   

1140 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1829.   

1141 Venäjälle ja Suomen toisiin lääneihin lähtevien passin antamisen 

rekisteröintikirja vuodelta 1830. 

  

1142 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1831.   

1143 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1832.   
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1144 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1833.   

1145 Pietariin ja Suomen toisiin lääneihin lähtevien passin antamisen 

rekisteröintikirja vuodelta 1834. 

  

1146 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1835.   

1147 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1836.   

1148 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1838.   

1149 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1839.   

1150 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1840.   

1151 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1841.   

1152 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1842.   

1153 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1843.   

1154 Venäjälle ja muihin maihin lähtevien passin antamisen 

rekisteröintikirja vuodelta 1844. 

  

1155 Venäjälle ja muihin maihin lähtevien passin antamisen 

rekisteröintikirja vuodelta 1845. 

  

1156 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1847.   

1157 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1849.   

1158 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1850. 

Sidos 1. 

  

1159 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1850. 

Sidos 2. 

  

1160 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1851.   

1161 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1852.   

1162 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1853.   

1163 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1854.   

1164 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1855.   

1165 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1856.   

1166 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1857.   

1167 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1858.   

1168 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1859.   

1169 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1860.   

1170 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1861. 

Sidos 1. 

  

1171 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1861. 

Sidos 2. 

  

1172 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1862.   

1173 Venäjälle lähtevien Salmin kihlakunnan asukkaiden passin antamisen 

rekisteröintikirja vuodelta 1861. 

  

1174 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1864. 

Sidos 1. 

  

1175 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1864. 

Sidos 2. 

  

1176 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1865. 

Sidos 1. 

  

1177 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1865. 

Sidos 2. 

  

1178 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1866.   

1179 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1867.   

1180 Venäjälle ja toisiin lääneihin lähtevien passin antamisen 

rekisteröintikirja vuodelta 1867. 

  

1181 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1868. 

Sidos 1. 

  

1182 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1868.   
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Sidos 2. 

1183 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1869. 

Sidos 1. 

  

1184 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1869. 

Sidos 2. 

  

1185 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1870. 

Sidos 1. 

  

1186 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1870. 

Sidos 2. 

  

1187 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1872.   

1188 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1873.   

1189 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1874.   

1190 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1875.   

1191 Venäjälle lähtevien passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1876.   

1192 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1886. 

  

1193 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien Salmin 

kihlakunnan asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuosilta 

1886–1900. 

  

1194 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1887.   

1195 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1888.   

1196 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1889.   

1197 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1893. 

  

1198 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1900. 

  

1199 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1900. 

  

1200 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1901. 

  

1201 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1902. 

  

1202 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1902. Katkelma. 

  

1203 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuosilta 1904–1905. 

  

1204 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuosilta 1906–1907. 

  

1205 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1909. 

  

1206 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1910. 

  

1207 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1911. 

  

1208 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1912. 

  

1209 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1913. 

  

1210 Venäjälle, toisiin lääneihin ja muihin maihin lähtevien passin 

antamisen rekisteröintikirja vuosilta 1914–1916. 

  

1211 Passin antamisen kirjauspäiväkirja läänin kihlakunnittain vuodelta 

1846. Sidos 1. 

  

1212 Passin antamisen kirjauspäiväkirja läänin kihlakunnittain vuodelta 

1846. Sidos 2. 
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1213 Passin antamisen kirjauspäiväkirja läänin kihlakunnittain vuodelta 

1847.  

  

1214 Passin antamisen kirjauspäiväkirja läänin kihlakunnittain vuodelta 

1848. 

  

1215 Haminan asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirjaotteita 

vuosilta 1865–1869. 

  

1216 Viipurin kunnan asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja 

vuosilta 1865–1869. 

  

1217 Sortavalan kihlakunnan asukkaiden passin antamisen 

rekisteröintikirja vuosilta 1865–1869. 

  

1218 Läänin asukkaiden passin antamisen rekisteröintikirja vuodelta 1881.   

1219 Läänin asukkaiden ulkomaanpassin antamisen rekisteröintikirja 

vuosilta 1913–1916. 

  

1220 Merimiesten passin antamisen rekisteröintikirjat vuodelta 1844.   

1221 Nimismiesten selonteot merimiehille annetuista passeista vuodelta 

1848 

  

1222 Merimiesten passin antamisen rekisteröintikirjat vuosilta 1872–1874.   

1223 Merimiesten passin antamisen rekisteröintikirjat vuosilta 1875–1876.   

1224 Merimiesten passin antamisen rekisteröintikirjat vuodelta 1879.   

 Kruununvoutien ja maistraattien selonteot passien 
antamisesta 

  

1225 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1828. 

  

1226 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1829. Sidos 1. 

  

1227 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1829. Sidos 2. 

  

1228 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1829. Sidos 3. 

  

1229 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1831. 

  

1230 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1832. 

  

1231 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1834. 

  

1232 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1835. 

  

1233 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1836. Sidos 1. 

  

1234 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1836. Sidos 2. 

  

1235 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1837. 

  

1236 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1838. 

  

1237 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1839. 

  

1238 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1840. 

  

1239 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1841. 

  

1240 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1842. Sidos 1. 
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1241 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1842. Sidos 2. 

  

1242 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1843. Sidos 1. 

  

1243 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1843. Sidos 2. 

  

1244 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1844. 

  

1245 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1845. Sidos 1. 

  

1246 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1845. Sidos 2. 

  

1247 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1846. 

  

1248 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1847. Sidos 1. 

  

1249 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1847. Sidos 2. 

  

1250 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1848. 

  

1251 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1851. 

  

1252 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1853. 

  

1253 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1854. 

  

1254 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1855. 

  

1255 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1856. Sidos 1. 

  

1256 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1856. Sidos 2. 

  

1257 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot merimiehille annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1856. 

  

1258 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1857. 

  

1259 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1859. 

  

1260 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1860. 

  

1261 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot merimiehille annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuosilta 1860–1862. 

  

1262 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1861. 

  

1263 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1862. 

  

1264 Kruunuvoutien selonteot merimiehille annetuista passeista. Liitteinä 

luettelot vuodelta 1864. 

  

1265 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1864. 

  

1266 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1865. 

  

1267 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot merimiehille annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1865. 
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1268 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1866. 

  

1269 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot merimiehille annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1866. 

  

1270 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1867. 

  

1271 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1868. 

  

1272 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1869. 

  

1273 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1870. 

  

1274 Kruunuvoutien ja nimismiesten selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1871. 

  

1275 Kruunuvoutien ja nimismiesten selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1872. 

  

1276 Lääninhallinnon selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1872. 

  

1277 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuosilta 1873–1874, 1876–1877. 

  

1278 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1873. 

  

1279 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1874. 

  

1280 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1875. 

  

1281 Kruunuvoutien ja maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1876. 

  

1282 Kruunuvoutien, poliisilaitosten ja maistraattien selonteot annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1878. 

  

1283 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1879. Sidos 1. 

  

1284 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1879. Sidos 2. 

  

1285 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1879. Sidos 3. 

  

1285a Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1879. Sidos 4. 

  

1286 Viipurin, Lappeenrannan, Käkisalmen ja Haminan maistraattien 

selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1879. 

  

1287 Viipurin, Lappeenrannan ja Käkisalmen maistraattien selonteot 

annetuista passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1880. 

  

1288 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1880.  

  

1289 Viipurin, Lappeenrannan, Käkisalmen, Kotkan ja Haminan 

maistraattien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1881. 

  

1290 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1881. 

  

1291 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1882. Sidos 1. 

  

1292 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1882. Sidos 2. 

  

1293 Lappeenrannan ja Käkisalmen maistraattien selonteot annetuista   



  

 

190 

 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1882. 

1294 Sortavalan ja Haminan maistraattien selonteot annetuista passeista. 

Liitteinä luettelot vuodelta 1882. 

  

1295 Lappeenrannan, Käkisalmen, Kotkan ja Haminan maistraattien 

selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1883. 

  

1296 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1883. 

  

1297 Lappeenrannan ja Haminan maistraattien selonteot annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1884. 

  

1298 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1884. 

  

1299 Lappeenrannan, Käkisalmen ja Haminan maistraattien selonteot 

annetuista passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1885. 

  

1300 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1885. 

  

1301 Sortavalan, Käkisalmen ja Haminan maistraattien selonteot 

annetuista passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1886. 

  

1302 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1886. Sidos 1. 

  

1303 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1886. Sidos 2. 

  

1304 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1886. Sidos 3. 

  

1305 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1887.  

  

1306 Raivolan piirin nimismiehen selonteot annetuista passeista. Liitteinä 

luettelot vuodelta 1886.  

  

1307 Lappeenrannan, Käkisalmen ja Sortavalan maistraattien selonteot 

annetuista passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1887. 

  

1308 Lappeenrannan ja Käkisalmen maistraattien selonteot annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1889. 

  

1309 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1889. Sidos 1. 

  

1310 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1889. Sidos 2. 

  

1311 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1889. Sidos 3. 

  

1312 Lappeenrannan maistraattien selonteot annetuista passeista. Liitteinä 

luettelot vuodelta 1886. 

  

1313 Lappeenrannan ja Sortavalan maistraattien selonteot annetuista 

passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1888. 

  

1314 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1888. 

  

1315 Haminan maistraattien selonteot annetuista passeista. Liitteinä 

luettelot vuodelta 1889. 

  

1316 Lappeenrannan maistraattien selonteot annetuista passeista. Liitteinä 

luettelot vuodelta 1889. 

  

1317 Lappeenrannan, Käkisalmen ja Haminan maistraattien selonteot 

annetuista passeista. Liitteinä luettelot vuodelta 1890. 

  

1318 Kruunuvoutien selonteot annetuista passeista. Liitteinä luettelot 

vuodelta 1890. 

  

1319 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1879. 

  

1320 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Salmin   
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kunnan asukkaiden luettelot vuodelta 1879.  Katkelma 

1321 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1880. 

  

1322 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1881. 

  

1323 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1882. 

  

1324 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1883. 

  

1325 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1884. 

  

1326 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1888. 

  

1327 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1889. 

  

 Luettelot henkilöistä, jotka ovat saaneet 
oleskeluluvan pidennyksen Pietarin 
passitoimikunnasta 

  

1328 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1890. Aakkosellinen. 

  

1329 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1891. Aakkosellinen. 

  

1330 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1892. Aakkosellinen. Katkelma 

  

1331 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Suomen 

alamaisten luettelot vuodelta 1893.  

  

1332 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1893. Aakkosellinen. 

  

1333 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1894. Aakkosellinen. 

  

1334 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1895. Aakkosellinen. 

  

1335 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1896. Aakkosellinen. 

  

1336 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1897. Aakkosellinen. 

  

1337 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1898. Aakkosellinen. 

  

1338 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1899. Aakkosellinen. 

  

1339 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Viipurin 

suomalaissyntyisten asukkaiden luettelot vuodelta 1900. 

Aakkosellinen. 
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1340 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1900. Aakkosellinen. 

  

1341 Koiviston ja Johanneksen kuntien asukkaiden luettelot, jotka ovat 

saaneet passeja Venäjälle. 

  

1342 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1904. Aakkosellinen. 

  

1343 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1906. Aakkosellinen. 

  

1344 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden 

suomalaissyntyisten luettelot vuodelta 1906. Katkelma. 

  

1345 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1908. Aakkosellinen. 

  

1346 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Viipurin 

suomalaissyntyisten asukkaiden luettelot vuodelta 1908. 

Aakkosellinen. 

  

1347 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1909. Aakkosellinen. 

  

1348 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Viipurin 

suomalaissyntyisten asukkaiden luettelot vuodelta 1910. 

Aakkosellinen. 

  

1349 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden Rannan 

kihlakunnan Viipurin kunnan suomalaissyntyisten asukkaiden 

luettelot vuodelta 1910. Aakkosellinen. 

  

 Tiedonannot passien antamisesta   

1350 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1849.   

1351 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1850.   

1352 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1852.   

1353 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1857.   

1354 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1858.   

1355 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1860.   

1356 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1861.   

1357 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1865.   

1358 Tiedonannot passien Venäjälle ja oleskeluluvan läänissä asumiseen 

antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1867. 

  

1359 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuodelta 1872.   

1360 Tiedonannot passien antamisesta läänin asukkaille vuosilta 1880–

1881, 1883. 

  

1361 Viipurin asukkaiden luettelot, jotka ovat saaneet passeja Venäjälle 

vuodelta 1904. 

  

1362 Kihlakunnankirjurien tiedotukset Suomen kenraalikuvernöörin 

tiedustelusta koskien Venäjällä asuvia suomalaissyntyisiä, jotka ovat 

virkapalvelussa, harjoittavat elinkeinoa ja opiskelivat ammatti- ja 

korkeakouluissa vuodelta 1908. 

  

1363 Venäjälle passeja saaneiden luettelot vuosilta 1913–1915.   

1364 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuodelta 1818. Liitteinä 

anomukset. 

  

1365 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuodelta 1846.   

1366 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuodelta 1847.   
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1367 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuodelta 1848.   

1368 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuosilta 1849–1850.   

1369 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuodelta 1851.   

1370 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuodelta 1852.   

1371 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuodelta 1853.   

1372 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuosilta 1854–1855.   

1373 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuosilta 1857–1859.   

1374 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuosilta 1860, 1867, 1880.   

1375 Tiedonannot merimiespassien antamisesta vuosilta 1870–1872.   

1376 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1824.   

1377 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1825.   

1378 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuosilta 1826–1827.   

1379 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1825. 

Sidos 1. 

  

1380 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1825. 

Sidos 2. 

  

1381 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1825. 

Sidos 3. 

  

1382 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1825. 

Sidos 4. 

  

1383 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1829.    

1384 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1831.   

1385 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1833.   

1386 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1852.   

1387 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1853.   

1388 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1855. 

Sidos 1. 

  

1389 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1855. 

Sidos 2. 

  

1390 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1855. 

Sidos 3. 

  

1391 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1855. 

Sidos 4. 

  

1392 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1859.    

1393 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1862.   

1394 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1873.   

1395 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1886.   

1396 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1888.   

1397 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1889.   

1398 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1890.   

1399 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1891.   

1400 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1892.   

1401 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1893.   

1402 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1894.   

1403 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1895.   

1404 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1896.   

1405 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1897.   

1406 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1898.   

1407 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1899.   

1408 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1900.   

1409 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1901.   

1410 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1902.   

1411 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1903.   
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1412 Pietarista jatko-oleskeluluvan saaneiden luettelot vuodelta 1904.   

1413 Suomen passitoimikunnasta Pietarissa passeja saaneiden 

suomalaissyntyisten luettelot vuodelta 1907. 

  

1414 Suomen passitoimikunnan tiedonannot Venäjällä asuvien ja 

työkyvyttömäksi joutuneiden suomalaissyntyisten lääniin 

lähettämisestä. Liitteinä papintodistukset. 

1892 - 

1908 
 

1415 Suomen passitoimikunnan tiedonannot Venäjällä asuvien 

suomalaisperheiden muutoksista vuosilta 1888–1896, 1898–1899, 

1907–1908. 

  

 Ulkomaanpassit 
a) Selonteot ulkomaanpassien antamisesta 

  

1416 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 

1826–1830. 

  

1417 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 

1850–1851. 

  

1418 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 

1875. 

  

1419 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 

1879–1880, 1884–1885. 

  

1420 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 

1881. 

  

1421 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 

1886–1887. 

  

1422 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 

1888. 

  

1423 Lääninhallinnon selonteot ulkomaanpassien antamisesta 

kutsuntaikäisille miehille läänin kihlakunnittain vuosilta 1915–1916. 

  

1424 Maistraattien ja kruunuvoutien tiedonannot Amerikkaan ja muihin 

maihin lähteneistä Suomen alamaisista. Liitteinä luettelot vuosilta 

1889, 1892–1893, 1896–1899. 

  

1425 Poliisiviranomaisten tiedonannot ulkomaille lähteneiden ja 

palanneiden lukumäärästä vuosilta 1895–1899.  

  

1426 Ulkomailta tulleiden suomalaissyntyisten luettelot vuosilta 1900, 

1906, 1908, 1912. 

  

1427 Henkilöiden anomukset ja Suomen kenraalikuvernöörin kanslian 

tiedotukset ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1904. Mainittu 

parantolan ”Halila” ylilääkäri Gabrilovich.  

  

1428 Poliisiviranomaisten tiedonannot ulkomaille lähteneistä ja 

palaamattomista asevelvollisista ja nostomiehistä vuosilta 1914–

1916. 

  

 b) Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta   

1429 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1815.   

1430 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 1838 - 1842.   

1431 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 1853, 1875, 

1880, 1882–1884, 1887. 

  

1432 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 1867–1869. 

Liitteinä anomukset ja todistukset. 

  

1433 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1873.   

1434 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1874.   

1435 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1876.   

1436 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1877.     Sidos 1.   

1437 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1877.     Sidos 2.   

1438 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuodelta 1879.   
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1439 Tiedonannot ulkomaanpassien antamisesta vuosilta 1897–1898.   

1440 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1902 joulukuulta. 

  

1441 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1903 touko-joulukuulta. 

  

1442 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1904 tammi-, helmi-, touko- ja joulukuulta. 

  

1443 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1905 tammi- ja joulukuulta. 

  

1444 Ulkomaanpassien saaneiden läänin asukkaiden luettelot vuosilta 

1907–1908. 

  

1445 Lääninhallituksesta ulkomaanpassien saaneiden Viipurin läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1908. 

  

1446 Lääninhallituksesta ulkomaanpassien saaneiden Viipurin läänin 

asukkaiden luettelot vuodelta 1909. 

  

1447 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1910 tammi-, maalis- ja touko-joulukuulta. 

  

1448 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1911 tammi- heinä- ja syys, joulukuulta. 

  

1449 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1912 tammi - joulukuulta. 

  

1450 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1913 syys- lokakuulta. 

  

1451 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1913 tammi - joulukuulta. 

  

1452 Läänin asukkaille annettujen ulkomaanpassien rekisteröintikirja 

vuoden 1914 elokuulta–vuoden 1915 joulukuulta. 

  

1453 Lääninhallituksesta ulkomaanpassien saaneiden Viipurin läänin 

asukkaiden rekisteröintikirjat vuoden 1908 tammi- joulukuulta. 

  

1454 Lääninhallituksesta ulkomaanpassien saaneiden Viipurin läänin 

asukkaiden rekisteröintikirjat vuoden 1916 tammi- joulukuulta. 

  

1455 Lääninhallituksesta ulkomaanpassien saaneiden Viipurin läänin 

asukkaiden rekisteröintikirjat vuoden 1917 lokakuulta. 

  

1456 Ulkomaanpassin hakemuksia jättäneiden luettelot. 5.1.1917 

29.1.1917 
 

 c) Viipurin läänissä syntyneiden ja toisilta 
lääninhallituksilta ulkomaanpasseja saaneiden 
luettelot 

  

1457 Viipurin läänissä syntyneiden ja Uudenmaan lääninhallituksesta 

ulkomaanpasseja saaneiden luettelot vuodelta 1902. 

11.4.1903  

1458 Viipurin läänissä syntyneiden ja Uudenmaan lääninhallituksesta 

ulkomaanpasseja saaneiden luettelot vuodelta 1903. 

18.3.1904  

159 Viipurin läänissä syntyneiden ja Kuopion lääninhallituksesta 

ulkomaanpasseja saaneiden luettelot vuosilta 1904 ja 1908. 

  

1460 Viipurin läänissä syntyneiden ja Turun lääninhallituksesta 

ulkomaanpasseja saaneiden luettelot vuosilta 1904, 1907, 1908 ja 

1913. 

  

1461 Viipurin läänissä syntyneiden ja Uudenmaan lääninhallituksesta 

ulkomaanpasseja saaneiden luettelot vuosilta 1906, 1907, 1909, 1911 

ja 1913. 

15.2.1907 

5.2.1914 
 

1462 Viipurin läänissä syntyneiden ja Turun-Porin lääninhallituksesta 

ulkomaanpasseja saaneiden luettelot vuosilta 1909 ja 1910. 

7.3.1910 

6.2.1911 
 

1463 Viipurin läänissä syntyneiden ja Hämeen lääninhallituksesta 22.1.1912  
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ulkomaanpasseja saaneiden luettelot vuodelta 1911. 

 d) Luettelot henkilöistä, jotka ovat saaneet 
esteettömyystodistuksen 

  

1464 Luettelot Viipurin läänin asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuodelta 

1901. 

  

1465 Luettelot Viipurin läänin asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen Amerikkaan matkustamista varten vuodelta 

1902. 

  

1466 Luettelot Kotkan asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen Amerikkaan matkustamista varten vuodelta 

1904. 

  

1467 Luettelot henkilöistä, jotka ovat saaneet esteettömyystodistuksen 

ulkomaanpassia saamista varten vuosilta 1905–1910. Mainittu 

keisarin parantolan ylilääkäri Gabrilovichin allekirjoitus. 

  

1468 Luettelot Viipurin läänin asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuodelta 

1905. 

  

1469 Luettelot Viipurin läänin asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuodelta 

1906. 

  

1470 Luettelot Viipurin läänin asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuodelta 

1908. 

  

1471 Luettelot Lappeen kihlakunnan asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuosilta 

1911–1916. 

  

1472 Luettelot henkilöistä, jotka ovat saaneet esteettömyystodistuksen 

ulkomaanpassia saamista varten vuosilta 1911–1916. 

  

1473 Luettelot Käkisalmen kihlakunnan asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuodelta 

1912. 

  

1474 Luettelot Viipurin läänin asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuodelta 

1913. 

  

1475 Luettelot Koiviston-Johanneksen nimismiespiirin asukkaista, jotka 

ovat saaneet esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista 

varten vuodelta 1915. 

  

1476 Luettelot Viipurin läänin asukkaista, jotka ovat saaneet 

esteettömyystodistuksen ulkomaille matkustamista varten vuodelta 

1915. 

  

1477 Luettelot henkilöistä, jotka ovat saaneet esteettömyystodistuksen 

ulkomaanpassia saamista varten vuodelta 1917. 

  

 e) Mallinäytteitä passeista   

1478 Mallinäytteitä passeista vuosilta 1770–1775.   

1479 Mallinäytteitä talonpoikien passeista Pietariin matkustamista varten 

v. 1871. 

  

1480 Passeja, todistuksia, oleskelulupia. Mallit. 1818 - 

1917 
 

 III Henkilöstö 

a) Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. 
lääninhallituksen alaisuuteen kuuluvien laitosten 
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henkilökuntaa koskevat asiakirjat  
1481 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuoden vuosilta 1810–1812 (huhtikuu).  

  

1482 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuoden 1812 toukokuulta.    

  

1483 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuoden 1812 kesä- joulukuulta.    

  

1484 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1813. 

  

1485 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1814. 

  

1486 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1815. 

  

1487 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1816. 

  

1488 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1817. 

  

1489 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1818. 

  

1490 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1819. Sidos 1. 

  

1491 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1819. Sidos 2. 

  

1492 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1819. Sidos 3. 

  

1493 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1820. Sidos 1. 

  

1494 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1820. Sidos 2. 

  

1495 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1820. Sidos 3. 

  

1496 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1881.  

  

1497 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1882.  

  

1498 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 
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vuodelta 1883. Sidos 1. 

1499 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1883. Sidos 2. 

  

1500 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1884.  

  

1501 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1885.  

  

1502 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1886. Sidos 1. 

  

1503 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1886. Sidos 2. 

  

1504 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1887. Sidos 1. 

  

1505 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1887. Sidos 2. 

  

1506 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1888.  

  

1507 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1889.  

  

1508 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1890.  

  

1509 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1891. 

  

1510 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1892. 

  

1511 Lääninhallituksen henkilökunnan ansioluettelot. 1892  

1512 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1893. Sidos 1. 

  

1513 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1893. Sidos 2. 

  

1514 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1894. Sidos 1. 

  

1515 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1894. Sidos 2. 

  

1516 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1895. Sidos 1. 

  

1517 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen   
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alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1895. Sidos 2. 

1518 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1896. 

  

1519 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1897. 

  

1520 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1898. 

  

1521 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1899. Sidos 1. 

  

1522 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1899. Sidos 2. 

  

1523 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1900. Berrbom–Ensgelm.  

  

1524 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1901. Aladin–Eriksson. 

  

1525 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1902. Azolin–Erikäinen. 

  

1526 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1903. Antonov–Jutilainen. 

  

1527 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1904. Avellan–Kunnas. Sidos 1. 

  

1528 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1904. Laurikainen–Juselius. Sidos 2. 

  

1529 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1905. Airaksinen–Jätinen.  

  

1530 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1906. Alopeus–Shrekk. 

  

1531 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1907. Aksentjev–Lundberg. Sidos 1. 

  

1532 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1907. Masalin–Essen. Sidos 2. 

  

1533 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1908. Alftan–Ernrot.  

  

1534 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1909. Akko–Inkkinen. Sidos 1. 

  

1535 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen   
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alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1909. Kamonen–Jakovlevb. Sidos 2. 

1536 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1910. Valkonen–Jankovski.  

  

1537 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1911. Aarne–Sharova. 

  

1538 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1912. Aarne–Järvinen. 

  

1539 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1913. Bekman–Jakkola. 

  

1540 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1914. Alatalo–Erström. 

  

1541 Lääninhallituksen henkilökunnan ja poliisiviranomaisten 

ansioluettelot. 

26.9.1914 

7.12.1914 
 

1542 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1915. Alopeus–Jansson. 

  

1543 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuodelta 1916. Airaksinen–Jääskeläinen. 

  

1544 Ansioluettelot, todistukset, pyynnöt yms. lääninhallituksen 

alaisuuteen kuuluvien laitosten henkilökuntaa koskevat asiakirjat 

vuosilta 1917–1918. Asikanus–Tsilliakus. 

  

 b) Virkamiesten luettelot   

1545 Lääninhallituksen valtio- ja päätäntävaltavirkamiesten luettelot. 4.6.1784 

9.7.1796 
 

1546 Lääninhallituksen virkamiesten luettelo. 1812–1815  

1547 Viipurin virkamiesten henkilötilit vuodelta 1816.   

1548 Suomen lahden luotsien luettelot vuodelta 1823.   

1549 Venäjän palveluksessa olevien läänin virkamiesten luettelo vuodelta 

1826. 

  

1550 Venäjän palveluksessa olevien Viipurin virkamiesten luettelo.  1.11.1826  

1551 Suomen tullin palkkioviskaalien luettelot vuodelta 1830.    

1552 Luotsauskapteenin raportti 10.6.1836 luotsien irtisanomisesta iän ja 

terveyden takia. 

  

1553 Läänin virkamiesten luettelot, joilla on Venäjän titteliä.  24.7.1848 

17.11.1848 
 

1554 Viipurin maistraatin virkamiesten ja ulkomaiden konsulien sekä 

konsuliagenttien luettelot. 

1892  

1555 Kuntakokousten puheenjohtajien ja asiamiesten luettelot läänin 

kihlakunnittain vuosilta 1903, 1905, 1907 ja 1913. 

  

1556 Lääninhallituksen ja kaupunkien maistraattien henkilöstön luettelot 

vuodelta 1905. 

  

1557 Lääninhallituksen ja sen alaisuuteen kuuluvien laitosten virkamiesten 

ja palkkiovirkamiesten luettelot. 

11.8.1911 

25.10.1911 
 

1558 Lääninhallituksen ja sen alaisuuteen kuuluvien virkamiesten luettelot. 

Mainittu syntymävuodet ja venäjän kielitaito. 

1.12.1913 

31.12.1913 
 

1559 Suomen kenraalikuvernöörin määräykset virkamiesten arvioinnista 

palvelukseen nimityksessä ja palkitsemisesta hallitustarkastajille. 

7.2.1914 

1.5.1917 
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1560 Lääninhallituksen ja poliisilaitosten henkilöstön luettelot.  1914  

1561 Kaupunkien ja asuma-alueiden kuntavirkailijoiden luettelo.    

 c) Läänin virkamiesten palkitseminen   

1562 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

31.10.1813 

15.6.1892 
 

1563 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

30.5.1893 

30.6.1893 
 

1564 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

10.5.1900 

31.12.1903 
 

1565 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

31.12.190 

29.4.1904 
 

1566 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

19.4.1904 

3.6.1904 
 

1567 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

7.5.1904 

31.12.1904 
 

1568 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

10.1.1905 

13.12.1907 
 

1569 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

10.3.1908 

1.12.1909 
 

1570 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

8.1.1910 

28.11.1912 
 

1571 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

7.1.1913 

16.12.1913 
 

1572 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

17.1.1914 

28.12.1914 
 

1573 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

3.1.1915 

22.12.1915 
 

1574 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa läänin virkamiesten 

palkitsemisesta. 

17.1.1916 

3.1.1917 
 

 d) Palkittavaksi esitettyjen virkamiesten luettelot   

1575 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot. 

Liitteinä määräyksien kopiot palkitsemisesta vuodelta 1827. 

  

1576 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot. 

Liitteinä määräyksien kopiot palkitsemisesta vuodelta 1830. 

  

1577 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1831. 

  

1578 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot. 

Liitteinä määräyksien kopiot palkitsemisesta vuodelta 1832. 

  

1579 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1833. 

  

1580 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot. 

Liitteinä määräyksien kopiot palkitsemisesta vuodelta 1834. 

  

1581 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1835. 

  

1582 Kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot.  14.2.1837 

8.4.1859 
 

1583 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1837. 

  

1584 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1839. 

  

1585 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1840. 

  

1586 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot   
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vuodelta 1844. 

1587 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1845. 

  

1588 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1848. 

  

1589 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1850. 

  

1590 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1854. 

  

1591 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1856. 

  

1592 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1857. 

  

1593 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1858. 

  

1594 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1861. 

  

1595 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuodelta 1862. 

  

1596 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuosilta 1864 - 1865. 

  

1597 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot 

vuosilta 1866, 1868. 

  

1598 Venäjän kunniamerkkejä saaneiden läänin virkamiesten luettelot.  29.3.1917  

1599 Palkittavaksi esitettyjen läänin virkamiesten luettelot vuoden 1917 

pääsiäiseksi. 

  

1600 Kirjeenvaihto valtio- ja poliisilaitosten kanssa talonpoikien ja 

ammattilaisten esittämisestä palkittavaksi. 

6.7.1820 

12.1.1917 
 

1601 Läänin poliisiviranomaisten ilmoitukset virkamiehistä, jotka ovat 

myötävaikuttaneet vuoden 1914 yleistä liikekannallepanoa. Liitteinä 

todistukset palkitsemisesta. 

  

1602 Kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin, kirkkohallituksen ja 

poliisiviranomaisten kanssa kirkonpalvelijoiden esittämisestä 

palkittavaksi. 

19.4.1838 

4.12.1916 
 

1603 Kirjeenvaihto valtio-, sota- ja poliisilaitosten kanssa sotamiesten 

esittämisestä palkittavaksi. 

17.7.1830 

8.2.1916 
 

 e) Muu henkilöstöä koskeva aineisto   

1604 Läänin virkamiesten valat tsaari Aleksandr I:lle ja Nikolai I:lle. 

Mallit. 

14.12.1812 

9.5.1833 
 

1605 Sotaministeriön määräys sotilaiden nimiluetteloiden keruusta, jotka 

ovat saaneet kunniamerkkejä ennen 23.1.1809. Liitteenä luettelo. 

31.3.1814 

18.4.1814 
 

1606 Kirjeenvaihto Suomen kenraalikuvernöörin ja Sortavalan 

järjestysoikeuden kanssa palkankorotuksesta kaupungin 

virkamiehille. 

28.1.1850 

28.7.1851 
 

1607 Läänin kihlakuntakirjurien anomukset palkankorotuksesta. 9.1907  

1608 Lehden Karjala vuoden 1915 numeroiden 292, 298 ja 302 kirjoitukset 

kansanedustaja P.E. Svinhufvudin erottamisesta tuomarin virrasta ja 

hänen karkotuksesta Siperiaan. Liitteenä lehden Karjalan numero 292 

vuodelta 1915. 

  

 IV Lähetettyjen kirjeiden konseptit   

1609 Viipurin lääninrahaston lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1813–1815. 

  

1610 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1829, 1832. Katkelmat.   
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1611 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1833.   

1612 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1837, 1840, 1840–1844.   

1613 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1845.   

1614 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1846–1847.   

1615 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1848.   

1616 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuoden 1848 joulukuulta.   

1617 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1849. Katkelma.   

1618 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1850–1853.   

1619 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1855.   

1620 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1856–1862.   

1621 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1857. Sidos 1.   

1622 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1857. Sidos 2.   

1623 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1857. Sidos 3.   

1624 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1858. Sidos 1.   

1625 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1858. Sidos 2.   

1626 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1858. Sidos 3.   

1627 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1860.   

1628 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1861. Sidos 1.   

1629 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1861. Sidos 2.   

1630 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1861. Sidos 3.   

1631 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1863. Sidos 1.   

1632 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1863. Sidos 2.   

1633 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1865. Sidos 1.   

1634 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1865. Sidos 2.   

1635 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1871–1872. Katkelmat.    

1636 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1874. Sidos 1.   

1637 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1874. Sidos 2.   

1638 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1879, 1881, 1884–1887. 

Katkelmat. 

  

1639 Läänin sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1889–1891.  

  

1640 Läänin toisen sihteerin lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1891–

1893 (taistelusta vallankumouksellista liikehdintää vastaan, 

henkilöiden etsinnästä, velkojen perimisestä, arpajaisista ym.) . 

  

1641 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1892, 1894. Katkelmat.   

1642 Läänin sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1892–1893. 

  

1643 Kuvernöörin päätösten konseptit läänin asukkaiden valituksista 

koskien verotusta, omaisuuden takavarikoimista, sakotusta ym. 

vuodelta 1893. 

  

1644 Läänin sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1894–1895. Sidos 1. 

  

1645 Läänin sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1894–1895. Sidos 2. 

  

1646 Kuvernöörin päätösten konseptit läänin asukkaiden valituksista 

koskien verotusta, omaisuuden takavarikoimista, sakotusta ym. 

vuodelta 1896. 

  

1647 Läänin sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 

1896–1897. 

  

1648 Läänin sihteeriapulaisen päätösten ja määräysten konseptit vuosilta 

1896, 1897, 1898, 1899. 

  

1649 Läänin toisen sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vuodelta 1896. 
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1650 Läänin toisen sihteeriapulaisen päätösten ja määräysten konseptit 

vuodelta 1896. 

  

1651 Läänin toisen sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vuodelta 1897. 

  

1652 Läänin toisen sihteeriapulaisen päätösten ja määräysten konseptit 

vuodelta 1897. 

  

1653 Läänin ensimmäisen sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vuosilta 1898–1899. 

  

1654 Läänin toisen sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vuodelta 1898. 

 430 

1655 Läänin toisen sihteeriapulaisen päätösten ja määräysten konseptit 

vuodelta 1898. 

 350 

1656 Läänin sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 

1899. 

 396 

1657 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1911. Sidos 1.  98 

1658 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1911. Sidos 2.  205 

1659 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1900–1902.  117 

1660 Esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit henkilöiden 

etsimisestä, velkojen perimisestä, oleskeluluvan antamisesta yms. 

vuodelta 1900. 

  

1661 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1900–1902. Katkelmat.   

1662 Esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit henkilöiden 

etsimisestä, velkojen perimisestä, oleskeluluvan antamisesta yms. 

vuodelta 1901. 

  

1663 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1902.  18 

1664 Lähetettyjen kirjeiden rekisteröintikirja vallankumouksellisen 

liikehdinnän noususta ja taistelusta sitä vastaan, 

vallankumouksellisen kirjallisuuden laajentamisesta, agitaatiosta 

armeijaan kutsuntaa vastaan ym. vuodelta 1903. 

 149 

1665 Kuvernöörin päätösten konseptit koskien maanjaosta vuodelta 1904.   

1666 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1904, 1908–1909. 

Katkelmat. 

  

1667 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1906.  136 

1668 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1907.  275 

1669 Läänin sihteerin lähetettyjen kirjeiden konseptit lehden ”Eteenpäin” 

takavarikoimisesta, vallankumousmiesten vainoamisesta yms. 

vuodelta 1908. 

 758 

1670 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1908.  799 

1671 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1909.  994 

1672 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1910. Sidos 1.  190 

1673 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1910. Sidos 2.  387 

1674 5. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vallankumouksellisen liikehdinnän noususta ja taistelusta sitä 

vastaan, suomalaisten viranomaisten yhdenvertaisuuslain v. 1912 

tunnustamatta jättämisestä, virkaan astuvien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta, Venäjän alamaisten oleskeluluvasta yms. vuodelta 

1913. 

  

1675 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1914.  145 

1676 5. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vallankumouksellisen liikehdinnän noususta ja taistelusta sitä 

vastaan, suomalaisten viranomaisten yhdenvertaisuuslain v. 1912 

tunnustamatta jättämisestä, virkaan astuvien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta, Venäjän alamaisten oleskeluluvasta yms. vuodelta 

1914. 
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1677 5. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vallankumouksellisen liikehdinnän noususta ja taistelusta sitä 

vastaan, suomalaisten viranomaisten yhdenvertaisuuslain v. 1912 

tunnustamatta jättämisestä, virkaan astuvien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta, Venäjän alamaisten oleskeluluvasta yms. vuodelta 

1911. 

  

1678 Maaherran päätösten konseptit koskien maanjakoa vuosilta 1911–

1912. 

  

1679 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1912.  89 

1680 5. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vallankumouksellisen liikehdinnän noususta ja taistelusta sitä 

vastaan, suomalaisten viranomaisten yhdenvertaisuuslain v. 1912 

tunnustamatta jättämisestä, virkaan astuvien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta, Venäjän alamaisten oleskeluluvasta yms. vuodelta 

1912. 

  

1681 5. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit salaisen 

valvonnan järjestelemisestä, eri henkilöiden etsinnästä, 

oleskelulupien läänin alueella asumiseen antamisesta, läänin ja 

poliisilaitosten virkamiehistä yms. vuodelta 1915. 

  

1682 5. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit salaisen 

valvonnan järjestelemisestä, eri henkilöiden etsinnästä, 

oleskelulupien läänin alueella asumiseen antamisesta, läänin ja 

poliisilaitosten virkamiehistä yms. vuodelta 1915. 

 1557 

1683 Läänin sihteeriapulaisen lähetettyjen kirjeiden konseptit oikeuden 

päätösten täytäntöönpanosta, vankikuljetusurakoiden antamisesta 

yms. vuodelta 1916. 

  

1684 5. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit 

vallankumouksellisen liikehdinnän noususta ja taistelusta sitä 

vastaan, suomalaisten viranomaisten yhdenvertaisuuslain v. 1912 

tunnustamatta jättämisestä, virkaan astuvien henkilöiden poliittisesta 

luotettavuudesta, Venäjän alamaisten oleskeluluvasta yms. vuodelta 

1916. 

  

1685 7. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit päätösten 

täytäntöönpanosta, karkureiden ja sotavankien etsinnästä yms. 

läänisää olevan sotatilan takia vuodelta 1916. 

  

1686 7. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit päätösten 

täytäntöönpanosta, karkureiden ja sotavankien etsinnästä yms. 

läänisää olevan sotatilan takia vuodelta 1917. 

  

1687 7. esittelevän virkamiehen lähetettyjen kirjeiden konseptit päätösten 

täytäntöönpanosta, karkureiden ja sotavankien etsinnästä yms. 

läänisää olevan sotatilan takia vuodelta 1917. 

  

1688 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1917. 14.5.1917 

8.11.1917 
 

1689 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuodelta 1916.  35 

1690 Lähetettyjen kirjeiden konseptit vuosilta 1916–1917. Katkelmat.   

 Saapuneet asiakirjat   

1691 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Sidos 1.   

1692 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Sidos 2.   

1693 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Sidos 3.   

1694 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Sidos 4.   

1695 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Sidos 1. Viipurin maistraatin 

kirjeet. 

  

1696 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Sidos 2. Viipurin maistraatin 

kirjeet. 
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1697 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Haminan maistraatin kirjeet.   

1698 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1812. Savonlinnan maistraatin kirjeet.   

1699 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1813. Sidos 1.   

1700 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1813. Sidos 2.   

1701 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1813. Sidos 3.   

1702 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1813. Sidos 4.   

1703 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1813. Jääsken kruununvoudin kirjeet.   

1704 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1814. Sidos 1.   

1705 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1814. Sidos 2.   

1706 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1814. Sidos 3.   

1707 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1814. Viipurin raastuvanoikeuden 

kirjeet. 

  

1708 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1815. Sidos 1.   

1709 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1815. Sidos 2.   

1710 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1816. Sidos 1.   

1711 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1816. Sidos 2.   

1712 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1816. Sidos 3.   

1713 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Sidos 1.   

1714 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Sidos 2.   

1715 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Viipurin laamanninoikeuden 

kirjeet. 

  

1716 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Viipurin kihlakunnanoikeuden 

kirjeet. 

  

1717 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Kymin ja Lappeen 

kihlakunnanoikeuksien kirjeet. 

  

1718 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Sortavalan kihlakunnanoikeuden 

kirjeet. 

  

1719 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Käkisalmen 

kihlakunnanoikeuden kirjeet. 

  

1720 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Äyräpään kihlakunnanoikeuden 

kirjeet. 

  

1721 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Etelä-Karjalan 

kihlakunnanoikeuden kirjeet. 

  

1722 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Jääsken kihlakunnanoikeuden 

kirjeet. 

  

1723 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Lappeenrannan kihlakunnan 

kruununvoudin kirjeet. 

  

1724 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Kymin kihlakunnan 

kruununvoudin kirjeet. 

  

1725 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Sortavalan kihlakunnan 

kruununvoudin kirjeet. 

  

1726 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Äyräpään kihlakunnan 

kruununvoudin kirjeet. 

  

1727 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Käkisalmen kihlakunnan 

kruununvoudin kirjeet. 

  

1728 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Lääkärikollegion ja lääkärien 

kirjeet. 

  

1729 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1817. Tullihallinnon ja tulliasemien 

kirjeet. 

  

1730 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1818. Sidos 1.   

1731 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1818. Sidos 2.   

1732 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1818. Sidos 3.   

1733 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1818. Käkisalmen   
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kihlakunnanoikeuden kirjeet. 

1734 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1819. Lappeen kihlakunnanoikeuden 

kirjeet. 

  

1735 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1819. Sidos 1.   

1736 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1819. Sidos 2.   

1737 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1819. Äyräpään kihlakunnanoikeuden 

kirjeet. 

  

1738 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1819. Jääsken kihlakunnanoikeuden 

kirjeet. 

  

1739 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1820. Sidos 1.   

1740 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1820. Sidos 2.   

1741 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1820. Sidos 3.   

1742 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1820. Sidos 4.   

1743 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1821. Sidos 1   

1744 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1821. Käkisalmen 

kihlakunnanoikeuden kirjeet. 

  

1745 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1821. Sidos 2.   

1746 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1822. Sidos 1.   

   1747 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1822. Sidos 2.   

1748 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1822. Sidos 3.   

1749 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1822. Sidos 4.   

1750 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1823. Sidos 1.   

1751 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1823. Sidos 2.   

1752 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1824.    

1753 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1824. Käkisalmen 

kihlakunnanoikeuden kirjeet. 

  

1754 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1824. Postihallituksen kiertokirjeet ja 

kirjeet. 

  

1755 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1835.    

1756 Saapuneet asiakirjat vuodelta 1846.   

1757 Yksityishenkilöihin kohdistuvat läänin asukkaiden valitukset vuosilta 

1812, 1833, 1834, 1836, 1840, 1841, 1844–1845, 1847, 1856, 1859, 

1870, 1875, 1886, 1898 

  

1758 Yksityishenkilöihin kohdistuvat läänin asukkaiden valitukset vuosilta 

1903, 1908, 1911–1914. 

  

1759 Yksityishenkilöihin kohdistuvat läänin asukkaiden valitukset vuosilta 

1915–1917. 

  

1760 Osakeyhtiöihin kohdistuvat eri henkilöiden valitukset vuosilta 1912–

1916. 

  

1761 Läänin asukkaiden ja entisten Venäjän alamaisten pyynnöt vuosilta 

1875, 1881, 1889, 1891, 1892, 1896, 1899. 

  

1762 Läänin asukkaiden pyynnöt vuosilta 1902, 1903–1904, 1906, 1907, 

1909, 1910. 

  

1763 Läänin asukkaiden ja entisten Venäjän alamaisten pyynnöt vuosilta 

1911–1912, 1915–1916. 

  

 Rekisteröintikirjat   

1764 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1785. Katkelma.   

1765 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1788.   

1766 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1815.   

1767 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1905. 

 

  

1768 Saapuneiden kirjeiden diaari koskien vallankumouksellisen 

liikehdinnän nousua ja taistelua sitä vastaan, Pietarin yliopistosta 
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erotettujen ylioppilaiden karkotusta lääniin yms. vuodelta 1911. 

1769 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1913.   

1770 Saapuneiden kirjeiden diaari vuosilta 1915–1916.   

1771 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1916.   

1772 Saapuneiden kirjeiden diaari vuosilta 1917–1918, 1921–1922. 

Katkelma. 

  

1773 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1904.   

1774 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1906.   

1775 Saapuneiden kirjeiden diaari vuodelta 1907.   

1776 Lääninhallituksen kokouspöytäkirja 27.2–28.2.1895 käsiteltyjen 

asioiden jaosta. 

  

1777 Kanslian kokouspöytäkirja 24.2.1896   

1778 Kanslian kokouspöytäkirjat vuodelta 1900.   

1779 Kanslian kokouspöytäkirjat vuodelta 1901.   

1780 Kanslian kokouspöytäkirjat vuodelta 1902 ja niihin liittyvät aineistot.   

1781 Kanslian kokouspöytäkirjat vuodelta 1903.   

1782 Viipurissa etsittyjen Venäjän alamaisten rekisteröintikirja vuosilta 

1830–1834. 

  

1783 Revisio-oikeuden lausunto läänin laitosten selontekoista vuosilta 

1827–1832. 

  

1784 Viipurin, Lappeenrannan ja Abon oikeusasioiden kirjauspäiväkirjat 

vuosilta 1839 ja 1840. 

  

1785 Siperiaan karkotettujen suomalaisten luettelot vuodelta 1861.   

1786 Läänin viskaalin työvihko vuodelta 1822.   

1787 Läänin viskaalin työvihko vuosilta 1827–1828.   

1788 Läänin viskaalin työvihko vuosilta 1830–1836.   

1789 Läänin viskaalin työvihko vuosilta 1841–1844.   

1790 Läänin viskaalin työvihko vuosilta 1846–1848, 1850.   

1791 Läänin viskaalin työvihko vuosilta 1851–1854. 9.2.1776 

20.3.1780 
 

1792 Lääninhallituksen kielenkääntäjän työvihko vuodelta 1904.   

1793 Lääninhallituksen kanslian kalustoluettelo. 1898  

1794 Läänin raastuvanoikeuksien pöytäkirjanotteita vuosilta 1731–1795.   

1795 Lappeenrannan äksiisioikeuden pöytäkirjat vuosilta 1747 ja 1749. 

Ruotsin kielellä. 

  

1796 Lappeenrannan äksiisioikeuden pöytäkirjat vuodelta 1748. Ruotsin 

kielellä. 

  

1797 Käkisalmen kihlakuntaoikeuden pöytäkirjanotteita vuosilta 1764–

1771. 

  

1798 Käkisalmen ja Sortavalan kihlakuntaoikeuksien pöytäkirjanotteita. 9.2.1776 

20.3.1780 
 

1799 Lappeenrannan orpo-oikeuden lähetettyjen asiakirjojen diaari 

vuosilta 1784–1786. 

  

1800 Raudun järjestysoikeuden pöytäkirjat vuodelta 1810. Sidos 1.   

1801 Raudun järjestysoikeuden pöytäkirjat vuodelta 1810. Sidos 2.   

1802 Asiakirja 9 perheen siirtämisestä Viipurin läänistä Aunuksen lääniin. 22.9.1844 

25.3.1845 
 

1803 Suomen kenraalikuvernöörin tiedotus hovineuvos Nazarovin 

omaisuuden hallintaoikeudesta Suomessa. Liitteenä ansioluettelo. 

14.1.1865  

1804 Juutalaisten pyynnöt läänin oleskeluluvasta kesän aikana. 13.7.1888  

1805 Senaatin kansliantoimikunnan määräys juutalaisten oleskelusta 

maassa. 

10.5.1889  

1806 Nimismiesten lausunnot juutalaisten pyynnöistä läänin 25.7.1896  
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oleskeluluvasta. 19.8.1896 

1807 Pietarin kuvernöörin ilmoitus Meklenburgin alamainen D. Eistrahista, 

joka on saanut Venäjän alamaisuuden. 

5.4.1900  

1808 Tiedot vakituisesta ja määräaikaisesta työväestön lukumäärästä 

Viipurissa vuodelta 1913. 

  

1809 Maaherran tiedotus Suomen Senaatille koskien juutalainen J.M. 

Marshakin läänissä asumisen pyynnön hyväksymistä. 

17.2.1915  

1810 Kuvernöörin tiedotus Pietarin kaupunginjohtajalle juutalaisten 

asumiskiellosta läänissä kesän aikana. 

10.6.1916  

1811 Lappeen kihlakunnan henkikirjanotteita huviloista, joiden omistajat 

ovat Venäjän alamaiset vuodelta 1917. 

  

1812 Tambovin rahakamarin virkakirje majuri Mihailovin huvilan 

panttauksesta vapautumisesta ja Garykovin vaimoineen huviloiden 

panttauksesta. 

4.5.1818  

1813 Venäläis-amerikkalainen kauppakomppanian ylihallituksen ilmoitus 

koskien venäläisten siirtolaisten mahdollisuutta jäädä asumaan 

Amerikkaan.   

12.11.1844  

1814 Raivolan mökkiomistajien luettelot vuodelta 1881. Äyräpään 

kihlakunta. Kivennavan kunta. 

1887  

1815 Tiedot ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä läänissä vuodelta 1889.   

1816 Luettelot henkilöistä, jotka ovat lähteneet Tampereelta Viipuriin 

24.11.1915. 

  

1817 Viipurin henkikirjaan merkittyjen Venäjän alamaisten luettelo 

vuodelta 1916. 

  

1818 Lähetettyjen kirjeiden konseptit koskien passien antamista vuodelta 

1816. 

  

1819 Lähetettyjen kirjeiden konseptit koskien passien antamista vuodelta 

1817. 

  

1820 Lähetettyjen kirjeiden konseptit koskien passien antamista vuosilta 

1819–1822. 

  

1821 Lähetettyjen kirjeiden konseptit koskien passien antamista vuosilta 

1822–1823. 

  

1822 Lähetettyjen kirjeiden konseptit koskien passien antamista vuosilta 

1823–1824. 

  

1823 Lähetettyjen kirjeiden konseptit koskien passien antamista vuodelta 

1826. 

  

1824 Lähetettyjen kirjeiden konseptit koskien passien antamista vuodelta 

1830. 

  

1825 Läänin viskaalin työvihko vuoden 1827 toiselta puolelta.   

1826 Lausunnot, päätökset ja 3. esittelevän virkamiehen lähetettyjen 

kirjeiden konseptit koskien verotusta, omaisuuden takavarikoimista, 

kuntien jakoa koulupiireihin yms. vuodelta 1912. 

  

 
 
FONDI 1. VIIPURIN LÄÄNINHALLITUS. LUETTELO 6. Suomen 
santarmihallituksen ja Etsivän keskuspoliisin läänin osastojen 
aineistot 1903–1939.  
Hakemuksia poliisin virkaan; poliisin henkilöstöluetteloita; kruununvoutien, nimismiesten ja 

poliisikonstaapelien nimikirjoja; ulkomaalaisia koskevaa kirjeenvaihtoa (pakolaiset, luvatta rajan yli tulleet, 

sotilaskarkurit, maasta karkotetut yms.). 
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Asiakirjan nimike 

 

 
 

Vuodet 
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1 Hakemuksia nimismiehen ja poliisin virkaan. Liitteinä 

ansioluettelot ja muut asiakirjat. Suomen santarmihallituksen 

henkilöstöluettelo Viipurin läänissä. 

28.1.1903 

26.1.1905 

 

2 Poliisien ja poliisihenkilöiden luettelot nimismiespiireittäin ja 

osastoittain. 

20.6.1903 

23.12.1924 

 

3 Anomuksia poliisin virkaan. Liitteinä papintodistukset ja muut 

asiakirjat. 

10.11.1903 

5.5.1905 

 

4 Suomen kenraalikuvernöörin kirje Lappeenrannan poliisin 

epäoikeutetusta toiminnasta. 

3.1.1910 1 

5 Suomen santarmihallituksen virkakirjeet henkilöiden valvonnan 

järjestämisestä, jotka ovat vakoilleet Saksan höydyksi. 

18.6.1914 

22.12.1916 

88 

6 Asiakirja Suomen sosialidemokraattisen puolueen jäsenten 

kokousteeman 28.10.1914 selviämisestä. 

1.3.1915 

29.4.1915 

8 

7 Englannin kansalaisen M.A.F. Egertonin kyselylomake ja häntä 

koskeva kirjeenvaihto Uudenkirkon nimismiehen kanssa. 

6.4.1915 

8.6.1915 

3 

8 Asiakirja tietojen salaisesta tarkistamisesta koskien L. Andrejevin, 

Sologubin ja M. Gorkyn johtaman kirjailijoiden ryhmän taistelua 

juutalaisvihaa vastaan ja kokouksien järjestämistä. 

12.4.1915 

25.5.1915 

6 

9 Sisäasiainministeriön rekisteröintiosaston ja Viipurin 

poliisilaitoksen kirjeenvaihto viipurilaisen P.A. Sakebekin 

etsinnästä. 

13.4.1915 

22.4.1915 

3 

10 Suomen kenraalikuvernöörin määräyksiä hallitusvastaisten 

puheiden estämisestä 1.5.1915 juhlimisen aikana ja läänin 

poliisiviranomaisten tiedotukset juhlimisen menosta.  

20.4.1915 

11.5.1915 

48 

11 Suomen kenraalikuvernöörin ja Pohjoisen rintaman esikunnan 

päällikön kiertokirjeitä, määräyksiä ja ohjeita. 

20.4.1915 

3.4.1916 

22 

12 Asiakirja riikalaisen matematiikan opettaja Shpungoltsin ja reservin 

vänrikki Frenkelin valvonnan järjestämisestä läänissä. 

22.4.1915 

17.6.1915 

64 

13 Läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto saksalainen upseeri-insinööri 

Budisin etsinnästä. 

27.4.1915 

10.5.1915 

3 

14 Suomen santarmihallituksen päällikön ja läänin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto O.E. Fedorovan (Chernovan) 

sukutilan sijaitsemispaikan selvittämisestä. 

28.4.1915 

17.6.1915 

8 

15 Asiakirja henkilöiden valvonnan järjestämisestä, joilla on passi 

nimellä Goron Itsek Shlemovich-Movshevich.  

30.4.1915 

21.9.1915 

20 

16 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja Pietarin kaupunginjohtajan 

tiedustelut läänin viranomaisten mainetodistusten antamisesta ja 

sitä koskeva kirjeenvaihto poliisiviranomaisten kanssa. 

30.4.1915 

4.2.1916 

11 

17 Poliisiviranomaisten ilmoitus henkilön poissaolosta läänissä, jolla 

on passi nimellä Estronge Halone G.S. tai Halone Henri. 

1.5.1915 44 

18 Asiakirja lehden ”Työ” päätoimittaja Ahtolan syytöksestä artikkelin 

”Venäjällä vieraissa” julkaisemisesta. 

24.11.1915 

8.2.1916  

10 

19 Suomen santarmihallituksen päällikön kirje Malbergin, Hannulan, 

Grenbergin ja Dyran etsinnästä. 

14.1.1915 1 

20 Asiakirja Kirvun kuntalaisen P.M. Valtosen syytöksestä miesten 21.1.1916 11 
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värväyksestä Saksaan. 7.2.1916 

21 Terijoen piirin nimismiehen tiedustelu Saksan kansalaisen A. 

Matushakin omaisuudesta. 

28.1.1916 1 

22 Asiakirja ulkomailta tulleen N-M. Lindgolmin henkilötietojen 

selvittämisestä. 

1.2.1916 

12.2.1916 

4 

23 

 

Asiakirja 6 sotilaan etsimisestä läänissä, jotka ovat hävinneet 

tietymättömiin. 

1.2.1916 

25.2.1916 

8 

24 Asiakirja kollegiosihteeri A.A. Bogdanovin pojan etsimisestä. 1.2.1916 

29.2.1916 

4 

25 4. etapin komendantin kantelut koskien Valkealan piirin 

nimismiehen toimintaa, joka ei antanut tiloja sotajoukolle ja sitä 

koskeva nimismiehen selitys. 

4.2.1916 

17.7.1916 

4 

26 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön tiedustelu 

Koirinvaaran nuorisoyhdistyksen hallitusjäsenten asuinpaikoista ja 

sitä koskeva kirjeenvaihto Korpiselän piirin nimismiehen kanssa. 

5.2.1916 

4.3.1916 

4 

27 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja Antrean 

nimismiehen kirjeenvaihto Antrean nuorisoyhdistyksen 

hallitusjäsenten henkilötietojen selvittämisestä. 

5.2.1916 

22.2.1916 

4 

28 Suomen kenraalikuvernöörin ja nimismiesten kirjeenvaihto entisten 

Itävallan ja Saksan kansalaisten alamaisuudesta ennen Venäjän 

alamaisuuden saamista. 

5.2.1916 

14.3.1916 

5 

29 Sisäasiainministeriön rekisteröintiosaston ja Viipurin 

poliisilaitoksen kirjeenvaihto J.I. Stynkelin etsinnästä. 

7.2.1916 

11.2.1916 

3 

30 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja Kotkan 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto tohtori N. Korpisaaren ja hänen 

apulainen K.I. Kallialan henkilötietojen selvittämisestä. 

7.2.1916 

17.2.1916 

4 

31 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja Viipurin 

poliisiviranomaisten kirjeenvaihto A.L. Jatskovskajan ja K.O. 

Volk-Lanetskajan asuinpaikan selvittämisestä. 

7.2.1916 

10.3.1916 

3 

32 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja Valkjärven 

ja Vehkalahden nimismiesten kirjeenvaihto Pääjärven 

nuorisoyhdistyksen ”Kipinä” hallitusjäsenten ja vuosikokouksen 

osallistujien henkilötietojen selvittämisestä. 

7.2.1916 

18.4.1916 

10 

33 Kiertokirje läänin poliisilaitoksille suomalaiset ylioppilaat E.L. 

Melbergin, B.R. Djuran, R. Heikelin, E.A. Grenbergin, R. 

Vikströmin, B.E. Hannulan, J. Sjomanin, E. V. Snelmanin ja K.R. 

Appelbergin etsinnästä ja sitä koskevia poliisiviranomaisten 

ilmoituksia. 

11.2.1916 

3.5.1916 

12 

34 Asiakirja valtioneuvoksen poika P.M. Gratsianovin lähettämisestä 

Pietarin piirioikeuden prokuraattorin määräysvaltaan. 

14.2.1916 

24.2.1916 

5 

35 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja 

Kivennavan nimismiehen kirjeenvaihto N. Proshenkon 

henkilötietojen selvittämisestä. 

14.2.1916 

28.2.1916 

4 

36 Suomen kenraalikuvernöörin kanslian ja läänin poliisiviranomaisten 

kirjeenvaihto paroni F.V. Ganin ja hänen vaimonsa valvonnan 

järjestämisestä. 

14.2.1916 

10.3.1916 

5 

37 Viipurin linnoituksen esikunnan päällikön kirje osakeyhtiön 

”Viipurin kaasu ja sähkö” kuparin myyntiyrityksestä ja sitä koskeva 

yhtiön asiamiehen selitys. 

15.2.1916 

21.2.1916 

6 

38 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön, Kymin 

nimismiehen ja Kotkan poliisilaitoksen kirjeenvaihto Kymin 

nuorisoseuran järjestämän juhlan osallistujien henkilötietojen 

selvittämisestä. 

15.2.1916 

6.3.1916 

6 

39 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja 15.2.1916  
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Säkkijärven, Kymin ja Pyhtään poliisiviranomaisten kirjeenvaihto 

Heilahden nuorisoseuran hallituksen jäsenten ja vuosikokouksen 

osallistujien henkilötietojen selvittämisestä. 

8.3.1916 

40 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja 

Lappeenrannan poliisilaitoksen kirjeenvaihto puujalostuksen 

työväenyhdistyksen Lappeenrannan osaston hallituksen jäsenten 

henkilötietojen selvittämisestä. 

15.2.1916 

10.3.1916 

9 

41 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön ja Lappeen 

nimismiehen kirjeenvaihto Lamposaaren työväenyhdistyksen 

hallituksen jäsenten ja vuosikokouksen osallistujien henkilötietojen 

selvittämisestä. 

15.2.1916 

7.4.1916 

5 

42 Suomen santarmihallituksen Viipurin piirin päällikön virkakirje 

Taipalsaaren työväenyhdistyksen Vitsain osaston hallituksen 

jäsenten ja vuosikokouksen osallistujien henkilötietojen 

selvittämisestä. 

17.2.1916 3 

43 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden selviämisestä. 

29.2.1916 

24.7.1916 

16 

44 Suomen santarmihallituksen päällikön tiedustelut G. Vilbergin ja S. 

Valkamon asuinpaikoista. 

2.3.1916 

13.3.1916 

2 

45 Läänin poliisiviranomaisten kirjeenvaihto vakoilusta epäiltyjen 

henkilöiden selviämisestä. 

10.3.1916 

3.5.1916 

13 

46 Asiakirja entinen eestiläisen valokuvaaja J. Veidenbaumin 

karkottamisesta maasta. 

29.7.1918 

20.11.1918 

9 

47 Sisäasiainministeriön ja Etsivän keskuspoliisin kiertokirjeet, 

määräykset ja ohjeet, Inkeriläisen komitean, 

Pakolaisavustuskeskuksen ja muiden laitoksen kirjelmät 

oleskelulupien ja ulkomaille matkustamislupien antamisesta 

sekä entisten Venäjän alamaisten karkottamisesta maasta. 

9.9.1918 

7.5.1926 

48 

48 Asiakirja eestiläiset E.E. Gantsarin ja R. Venbergin karkottamisesta 

maasta. 

16.10.1918 

28.11.1918 

13 

49 Sisäasiainministeriön ja Oikeusministeriön kiertokirjeet, 

määräykset ja ohjeet. 

23.11.1918 

19.11.1923 

7 

50 Vankien avoimet käskykirjat, vankien passipäiväkirjat ja  

poliisilaitosten ja Viipurin oikeuden ilmoitukset valtion  

petoksesta, valtion salaisuuden kuuluttamisesta, rajan  

luvattomasta ylityksestä ja muiden lakien rikkomisesta 

pidätettyjen lähettämisestä Viipurin ja muihin vankiloihin. 

28.11.1918 

11.10.1939 

90 

51 Kruununvoutien, nimismiesten, poliisikonstaapelien ja muiden 

lääninhallituksen virkailijoiden ansioluettelot. Aalto–Jäppinen. On 

olemassa luettelot vuosilta 1894 ja 1905–1906. 

1918 - 1931 259 

52 Asiakirja talonpoika E.J. Höltän syytöksestä agitaatiosta punaisten 

höydyksi. 

10.2.1919 

6.5.1919 

14 

53 Venäläisasiainkomitean puheenjohtajan pyyntö oleskeluluvan 

antamisesta maassa asuville komitean toimihenkilöille ja 

sisäasiainministeriön ja Uudenkirkon nimismiehen kirjeenvaihto 

tykistön kapteeni A. Zolotogorovin karkottamisesta maasta. 

11.2.1919 

26.11.1920 

12 

54 Venäläisasiainkomitean puheenjohtajan anomukset oleskeluluvan 

antamisesta Viipurissa asumiseen sotavankiupseereille S. 

Hotenkolle ja A. Koryakoville sekä rajavyöhykkeellä 

liikkumisluvan antamisesta B.I. Gessenille. 

20.2.1919 

4.3.1919 

2 

55 Sisäasiainministeriön määräys Terijoella ja Viipurin läänin muilla 

paikoilla asumiseen oleskeluluvan myöntämisestä Venäjän 

kansalaiselle entiselle merisotaupseerille ja nykyiselle Ranskan 

Suomen lähetystön toimihenkilölle V. Bergstrasserille 

6.3.1919 

14.3.1919 

5 
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myötävaikutusta varten Neuvostoliitosta tulleille ranskalaisille.     J. 

Savichin anomus matkustusluvan Helsinkiin antamisesta.  

56 Kuulustelupöytäkirjat ja Viipurin poliisin raportti venäjän armeijan 

entisten upseerien G.P. Levoshkon, F.N. Orlovin ja S.G. Robizovin 

vallankumoukseen v.1918 osallistumisesta. 

20.5.1919 

28.9.1922 

18 

57 Sisäasiainministeriön määräys henkilöiden pidätyksestä, jotka ovat 

käyttäneet väärennettyjä asiapaperia. 

21.5.1919 2 

58 Ylipäällikön käskyt 16.5 ja 20.5.1919 ja esikunnan päällikön käsky 

21.5.1919. 

26.5.1919 8 

59 Aunuksen väliaikaishallituksen, Raudun nimismiehen ja 

Aunuksessa Suomen hallituksen edustajan sähkeitä haavoittuneiden 

sijoittamisesta läänissä ja inkeriläisten vapaaehtoisten 

sotatoiminnasta. 

5.7.1919 

9.8.1919 

8 

60 Uudenkirkon kunnassa asuvien ulkomaalaisten luettelot vuodelta 

1919. 

5.8.1919 

25.8.1919 

5 

61 Sisäasiainministeriön määräys Suojärven ja Salmin nimismiesten 

toimivaltuuksista koskien matkustusluvan antamisesta karjalaisille 

loikkareille maassa liikkumista varten. 

21.8.1919 2 

62 Asiakirja E.J. Rostin syytöksestä irtolaisuudesta. 20.9.1919 

1.10.1919 

24 

63 Lappeenrannan keskusvankilan vanginvartijan virkaa hakevien 

ansioluettelot, koulutustodistukset, papintodistukset ja 

työhakemukset.  

31.10.1919 

29.4.1938 

42 

64 Kruununvoudin, nimismiesten, konstaapelien ja muiden 

lääninhallituksen toimihenkilöiden ansioluettelot. Ahokas–

Hämäläinen.  

1919 - 1931 70 

65 Asiakirja J.F. Putkosen syytöksestä salaisesta rajaylityksestä 

Venäjältä Suomeen. 

15.1.1920 

3.2.1920 

8 

66 Sotaloikkari P. Häkämiehen kuulustelupöytäkirja, Etsivän 

keskuspoliisin ehdotus ja maaherran päätös hänen lähettämisestä 

kotipaikalle Luumäelle. 

17.2.1920 

10.3.19120 

9 

67 Sisäasiainministeriön ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto 

valkokaartilaisen järjestön ”Viipurin piirin väliaikainen hallitus” 

toiminnan kieltämisestä järjestön jäsenten karkotuksesta Viipurin 

läänistä. 

17.3.1919 

12.7.1920 

12 

68 Asiakirja luvan antamisesta Suojärvellä asumiseen entiselle puna-

armeijalaiselle N. Zaharoville, joka on tullut Suomeen peitetysti. 

9.4.1920 

30.8.1920 

4 

69 Viikkoraportit Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston toiminnasta 

vuodelta 1920. 

12.4.1920 

23.10.1920 

51 

70 Sisäasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja poliisilaitosten 

kirjeenvaihto entisistä Venäjän alamaisista. 

24.4.1920 

10.10.1929 

29 

71 Sisäasiainministeriön määräys entisten Venäjän alamaisten 

vastuuseen saattamisesta oleskeluluvan myöhäpidennyksestä. 

Liitteenä luettelo. 

29.4.1920 4 

72 Asiakirja entinen merisotalaivaston upseeri ja Suomen 

pääesikunnan agentti M. Adamovochin karkotuksesta läänistä 

29.4.1920 

7.5.1920 

5 

73 Etsivän keskuspoliisin lausunnot ulkomaanpassien antamisesta 

muutamille henkilöille, sisäasiainministeriön tiedotus 

matkustusluvan maahan antamisesta tai kiellosta Venäjän 

kansalaisille, ulkoasiainministeriön määräys E. Bolotovin 

karkotuksesta maasta.  

22.5.1920 

9.10.1920 

6 

74 Uudenmaan läänin maaherran virkakirje matkustusluvan 

myöntämisestä Helsinkiin entisille Venäjän kansalaisille 

pääesikunnan agenteille J.P. Germanille, A.N. Tollille ja E.N. 

19.6.1920 2 
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Bolotoville. Liitteenä sitä koskeva pääesikunnan anomus. 

75 Ulkoasiainministeriön, läänin poliisi- ja muiden laitoksien 

kirjeenvaihto henkilöiden etsinnästä. 

25.6.1920 

11.10.1933 

44 

76 Asiakirja luvan myöntämisestä Viipurin läänissä asumiseen 

Venäjän entiselle kansalaiselle E.V. Bolotoville. 

30.6.1920 

8.11.1920 

7 

77 Viikkoraportit Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston 

toiminnasta vuodelta 1920. 

5.7.1920 

4.9.1920 

24 

78 Viikkoraportit ja katsaukset Etsivän keskuspoliisin Kotkan osaston 

toiminnasta vuodelta 1920. 

5.7.1920 

25.12.1920 

13 

79 Viikkoraportit ja katsaukset Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston 

toiminnasta. Liitteinä pidätettyjen luettelot. 

7.7.1920 

1.8.1920 

48 

80 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston pidättämien luettelot 

vuodelta 1920. 

10.7.1920 

4.9.1920 

15 

81 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston katsaukset piirin tilasta 

vuodelta 1920. 

12.7.1920 

4.9.1920 

13 

82 Salmin rajavartiolaitoksen komendantin kirje karjalaisten loikkarien 

karkotuksesta raja-alueelta. Liitteenä kauppias T. Laitisen 

kuulustelupöytäkirja karjalaisten suhtautumisesta Suomen 

viranomaisiin. 

9.8.1920 3 

83 Sisäasiainministeriön ohje oleskeluluvan ja matkustusluvan 

antamisjärjestyksestä karjalaisille loikkarille. 

12.8.1920 

6.9.1920 

2 

84 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ja Terijoen suojeluskunnan 

virkakirjeet T.I.E. Pellisen pidätyksestä sanomalehtien 

salakuljetuksesta. Liitteenä kuulustelupöytäkirja. 

17.8.11920 

24.8.1920 

3 

85 Asiakirja oleskeluluvan Viipurissa asumiseen myöntämisestä 

Venäjän entiselle kansalaiselle pääesikunnan agentille B.V. 

Gotsdavo-Soudravskille. 

15.9.1920 

26.11.1920 

1 

86 Etsivän keskuspoliisin virkakirje oleskeluluvan myöntämisestä L. 

Kerstene-Ochkinalle, L. Kersteneelle, S. Baumanille ja K. 

Laurentille ja oleskeluluvan kieltämisestä amerikkalainen C.N. 

Lerille. 

17.9.1920 3 

87 Asiakirja oleskeluluvan myöntämisestä Venäjän entiselle 

kansalaiselle N.E. Peresleginille. 

28.9.1920 

16.12.1920 

19 

88 Asiakirja entisten Venäjän kansalaisten A.I. Guneruksen, N.J. 

Kälviäisen, S.Z. Kälviäisen ja A. Kobelevan karkotuksesta maasta.  

28.9.1920 

14.7.1921 

29 

89 Etsivän keskuspoliisin laatima katsaus Karjalan kannaksesta 

16.10.1920 

21.10.1920 2 

90 Etsivän keskuspoliisin virkakirje sisäasiainministeriölle Venäjän 

entisen kansalaisen A. Radionovin karkotuksesta maasta. 

27.10.1920 2 

91 Sisäasiainministeriön päätös Venäjän entisen kansalaisen Z. 

Shubertin valituksesta koskien maaherran päätöstä oleskeluluvan 

myöntämiskiellosta ja sitä koskeva kirjeenvaihtoa Terijoen 

nimismiehen kanssa. 

17.11.1920 

24.11.1920 

4 

92 Ulkoasiainministeriön, Sisäasiainministeriön, Neuvostoliiton 

Viipurin konsulaatin, poliisi- ja muiden laitosten kirjeenvaihto 

entisten Venäjän alamaisten ja Kronstadtin kapinallisten asumisesta 

maassa, karkotuksesta Suomesta ja joukkojen palauttamisesta 

kotimaahan.  

4.12.1920 

2.1932 

82 

93 Sisäasiainministeriön määräys oleskeluluvan myöntämisestä 

entisille Venäjän kansalaisille. Liitteenä luettelo. 

29.12.1920 2 

94 Sisäasiainministeriön määräys oleskeluluvan myöntämisestä 

entisille Venäjän kansalaisille. Liitteenä luettelo. 

14.1.1921 

9.2.1921 

6 

95 Sisäasiainministeriön päätös Venäjän entisen kansalaisen V. 

Milyaevin valituksesta koskien maaherran päätöstä oleskeluluvan 

18.1.1921 4 
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pidennyskiellosta. 

96 Sisäasiainministeriön päätös Venäjän entisen kansalaisen N. 

Rozdestvenskin valituksesta koskien maaherran päätöstä 

oleskeluluvan myöntämiskieltoa ja sitä koskevaa kirjeenvaihtoa 

Uudenkirkon nimismiehen kanssa. 

18.1.1921 

31.1.1921 

3 

97 Sisäasiainministeriön päätös Venäjän entisen kansalaisen A. 

Manteifelin karkotuksesta Viipurin läänistä toiseen paitsi 

Uudenmaan lääniä ja sitä koskeva kirjeenvaihto Sortavalan 

nimismiehen kanssa. 

18.1.1921 

3.2.1921 

3 

98 Ulkoasiainministeriön tiedustelu Venäjän kansalaisen I. Nikitinin 

henkilötietojen saamisesta, joka on hakeutunut matkustamisluvan 

Englannista Suomeen.  

21.1.1921 2 

99 Sisäasiainministeriön määräys venäläisten valkoemigranttien 

majoituksesta Poriin ja sen lähiseutuun. Sisäasiainministeriön, 

Viipurin poliisin ja keskitysleirien kirjeenvaihto venäläisten 

valkoemigranttien ja loikkarien luetteloiden laatimisesta. 

3.2.1921 

16.7.1921 

9 

100 Pääesikunnan 5. osastoon saapuvat salaiset tiedot Neuvostoliitosta.  28.2.1921 4 

101 Asiakirja luvan myöntämisestä asumiseen Viipurin läänissä 

pidätetylle Venäjän kansalaiselle E. Lemmergirtille 

31.3.1921 

20.4.1921 

5 

102 Sisäasiainministeriön päätös oleskeluluvan myöntämisestä Oulun 

läänin asumiseen A. Bashkoville ja kirjeenvaihto Viipurin 

lääninvankilan kanssa koskien hänen lähettämistä Oulun 

lääninvankilaan.  

25.4.1921 

18.5.1921 

4 

103 Sisäasiainministeriön ja Viipurin lääninvankilan johtajan 

kirjeenvaihto sotilaskarkuri S. Kazakovin lähettämisestä Oulun 

lääninvankilaan. 

6.5.1921 

18.5.1921 

5 

104 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston selonteko toiminnasta 1–

7.5.1921 liitteineen. 

9.5.1921 4 

105 Sisäasiainministeriön päätös Venäjän kansalaisen M.P. Kopylovan 

valituksesta koskien oleskeluluvan Viipurin läänissä asumiseen 

saamista  

14.5.1921 

20.5.1921 

4 

106 Sisäasiainministeriön ja Terijoen piirin nimismiehen kirjeenvaihto 

Venäjän kansalaisen P.N. Poshehonovin oleskelusta läänissä. 

14.5.1921 

16.8.1921 

4 

107 Sisäasiainministeriön määräys Kronstadtin kapinan 

osallistujajoukon lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

19.5.1921 2 

108 Etsivän keskuspoliisin Terijoen ja Viipurin osastojen ja 

nimismiesten kirjeenvaihto henkilöistä, jotka ovat pidetty rajan 

salaisesta ylityksestä ja luvattomasta asumisesta läänissä. 

23.5.1921 

3.11.1938 

129 

109 Sisäasiainministeriön ja Viipurin lääninvankilan johtajan 

kirjeenvaihto Venäjän kansalaisten I. Bessonovin ja V. 

Danolochkinin lähettämisestä Neuvostoliittoon lähetystön avulla. 

6.6.1921 

19.6.1921 

13 

110 Soanlahden-Korpiselän nimismiehen, aunuslaisten loikkarien 

avustuskomitean ja Korpiselän kuntakokouksen kirjeenvaihto 

loikkarien karkotuksesta Korpiselän kunnasta. 

13.6.1921 

20.7.1921 

7 

111 Inon keskitysleirin komendantin, Viipurin poliisimestarin ja läänin 

nimismiesten kirjeenvaihto Georgian alamaisista. Liitteenä Terijoen 

piirissä asuvien Georgia alamaisten luettelo. 

21.6.1921 

28.6.1921 

7 

112 Sivistysministeriön virkakirje matkustusluvan antamisesta 

Hämeenkylään (Uudenkirkon kunta) venäläisten valkoemigranttien 

joukolle kuukauden kesäloman pitämistä varten. Liitteenä lasten ja 

opettajien luettelo. 

28.6.1921 4 

113 Mikkelin lääninhallituksen ja Mikkelin lääninvankilan johtajan 

kirjeenvaihto Venäjän kansalaisten A.G. Mirkulovin ja A.E. 

Mazunovin lähettämisestä lääninvankilaan ja sitten Turkinsaaren 

30.6.1921 

1.7.1921 

2 
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keskitysleiriin. 

114 V.J. Zabolotskin ja J. Zabolotskin kuulustelupöytäkirja, joita 

syytettiin kommunismin agitaatiosta, ja M. Zabolotskajan 

kuulustelupöytäkirja, jota syytettiin salaisesta rajan ylityksestä. 

Salmin nimismiehen ja Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston 

ehdotukset niiden lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

5.7.1921 

12.7.1921 

5 

115 Asiakirja Husein Malik Oglyn salalähetyksestä Neuvostoliittoon. 5.7.1921 

26.7.1921 

5 

116 Sisäasiainministeriön ja Muolaan-Heinjoen nimismiehen 

kirjeenvaihto Kolchakin armeijan 8 tataarisotilaan asumisesta 

läänissä. 

7.7.1921 

3.8.1921 

6 

117 Viipurin lääninvankilassa oleva G.G. Shetskon anomus vakilasta 

vapautumisesta ja oleskeluluvasta Valamossa asumiseen. 

9.7.1921 4 

118 Viipurin poliisimestarin kirjeenvaihto Venäjän kansalaisen P. 

Grigorjevin salalähetyksestä Neuvostoliittoon. 

11.7.1921 

13.7.1921 

2 

119 Sisäasiainministeriön, Viipurin poliisimestarin ja Kurkijoen 

nimismiehen kirjeenvaihto K. Brauerista, joka lähetettiin 

Turkinsaaren leiristä Saksaan Helsingin kautta, ja Venäjän 

kansalaisesta A.A. Robensdorfista. 

11.7.1921 

1.8.1921 

5 

120 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus M.P. Klishovin 

pidätyksestä ja Viipurin lääninvankilaan lähettämisestä rajan 

salaylittämisen yrityksestä. Liitteenä kuulustelupöytäkirja. 

14.7.1921 

15.7.1921 

4 

121 Seiskarissa ja Lavansaaressa luvatta asuvien Venäjän kansalaisten 

luettelo ja heitä koskevaa Lavansaaren-Seiskarin nimismiehen 

kirjeenvaihtoa. 

1.8.1921 

17.9.1921 

8 

122 Viipurin poliisimestarin kirjelmä pakolaisten Neuvostoliittoon 

lähetysajasta ja sitä koskeva tullipoliisin esikunnan kirjeen kopio. 

8.8.1921 2 

123 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1921 elo-syyskuussa.  

22.8.1921 

28.9.1921 

24 

124 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus 9 henkilön 

lähettämisestä Viipurin lääninvankilaan, joita pidettiin rajan 

salaylittämisestä purjeveneellä Neuvostoliitosta Suomeen. 

Pidätettyjen anomus maanherralle. 

9.9.1921 

13.9.1921 

6 

125 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1921 lokakuussa. 

7.10.1921 

31.10.1921 

26 

126 Asiakirja inkeriläinen A. Lavosen, Venäjän kansalaisten P.F. 

Meltsovin, hänen vaimonsa N. Meltsovan ja poikien Nikolain ja 

Evgenin lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

8.10.1921 

22.10.1921 

12 

127 A. Lappalaisen anomus oleskeluluvan Viipurissa asumiseen 

myöntämisestä hänen sisarenpoika M. Saransaarelle, joka on tullut 

Neuvostoliitosta ja sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin poliisin 

kanssa. 

10.10.1921 

28.7.1922 

3 

128 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus kommunistisen 

toiminnasta syytetty E.P. Tikan ja Neuvostoliitosta tulleen 

vallankumoukseen 1918 osallistuja J.L. Hoppasen lähettämisestä 

Viipurin lääninvankilaan.  

13.10.1921 

14.10.1921 

2 

129 Kronstadtin kapinallinen V. Gonsovskin kantelu kirkonvartija I.E. 

Solovjevista. Todistajien kuulustelupöytäkirja ja Viipurin poliisin 

lausunto. 

27.10.1921 

7.11.1921 

16 

130 Kotkassa asuvien ulkomaalaisten luettelo henkilötietoineen.       A. 

Susikin oleskelulupa ja avioliittotodistus. 

30.10.1921 

2.2.1922 

5 

131 Sisäasiainministeriön ja Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto luvan 

Kellomäellä asumiseen myöntämisestä erikoiskomitean edustaja H. 

Blosfeldille. 

14.11.1921 

26.11.1921 

3 
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132 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1921 marraskuussa. 

7.11.1921 

21.11.1921 

12 

133 Todistajien kuulustelupöytäkirja koskien salakuljetuksesta pidätetty 

H. Kiurua. 

6.12.1921 6 

134 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1921 joulukuussa ja vuoden 1922 

tammikuussa. 

12.12.1921 

11.1.1922 

3 

135 Asiakirja Venäjän kansalaisten A. Romanovan-Peresleginan ja J. 

Hotikovin lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

12.12.1921 

13.1.1922 

6 

136 Sortavalan piirin nimismiehen kirjeenvaihto matkustusluvan 

Käkisalmiin myöntämisestä Kronstadtin kapinalliset G. 

Danolochkinille ja V. Danilochkinille. 

13.12.1921 

7.1.1922 

6 

137 Sisäasiainministeriön, Suomen hallituksen venäläisten 

pakolaisasiainedustajan kiertokirjeet ja maaherran määräys 

venäläisten loikkarien kyselylomakkeiden täyttämisestä 

Kansainliiton venäläispakolaisasiain Ylikomissariaatille antamista 

varten. 

19.12.1921 

21.12.1921 

5 

138 Terijoen nimismiehen ja Terijoen kuntakokouksen ehdotukset laista 

koskien rajavyöhykettä ja rajavartion järjestämistä. 

19.12.1921 

17.2.1922 

5 

139 Valtiorajan salaisesta ylittämisestä, rajavyöhykkeellä luvattomasta 

liikkumisesta ja salakuljetuksesta syytettyjen kuulustelupöytäkirjat, 

avoimet käskykirjat, virkakirjeet yms. 

20.12.1921 

29.6.1929 

63 

140 Etsivän keskuspoliisin kirjeenvaihto venäläisistä alueista, Karjalan 

kannaksesta ja salakuljetuksen torjunnasta. 

2.1.1922 

14.1.1922 

11 

141 Asiakirja diakoni Varsonofin karkotuksesta Valamon luostarista 

Konevitsaan. 

2.1.1922 

28.1.1922 

8 

142 Asiakirja Kronstadtin kapinallisten I. Artamonovin ja A. Novikovin 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

4.1.1922 

23.1.1922 

12 

143 Etsivän keskuspoliisin ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto 

oleskeluluvan myöntämisestä Ranskan kansalaiselle E. Pinasseulle 

ja hänen tyttärelle. 

4.1.1922 

8.2.1922 

7 

144 Etsivän keskuspoliisin Joensuun osaston ilmoitus 25 

Neuvostoliitosta tulleen henkilön lähettämisestä Viipurin 

lääninvankilaan. Liitteinä kuulustelupöytäkirjat ja henkilötiedot. 

7.1.1922 

21.1.1922 

29 

145 Asiakirja M.A. Summasen karkotuksesta raja-alueelta 

Neuvostoliiton salakäynnistä. 

9.1.1922 

4.4.1922 

11 

146 Terijoen piirin nimismiehen ilmoitus A. Kobelevan (Fedorovan) 

lähettämisestä Viipurin lääninvankilaan ja ehdotus hänen 

karkotuksesta Neuvostoliittoon. Liittoina kuulustelupöytäkirja ja 

oleskelulupa. 

10.1.1922 

18.1.1922 

3 

147 Asiakirja Kronstadtin kapinalliset V. Pupenkon ja G. Perevoznyn 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

11.1.1922 

18.1.1922 

4 

148 Englannin kansalaisen A. Breitveinin anomus oleskeluluvan 

Terijoella asumiseen antamisesta ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. Etsivän keskuspoliisin lausunto 

koskien A. Breitveinin ja Venäjän kansalaisten V.S. Zaharavin 

(Saharovin), F.F. Akvan, F.V. Akvan ja E.N. Andshutinan 

oleskeluluvan anomuksien antamista maaherran käsiteltäväksi. 

13.1.1922 

4.3.1922 

6 

149 Sisäasiainministeriön, ulkoasiainministeriön ja maaherran 

kiertokirjeet, määräykset ja ohjeet. 

14.1.1922 

24.7.1933 

18 

150 Salaisesta rajan ylittämisestä Neuvostoliittoon pidätetty P.A. 

Korhosen kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ehdotus hänen karkotuksesta läänistä. 

24.1.1922 

3.2.1922 

3 

151 Ollilan poliisikonttorin kuittaus Venäjän kansalaisten E.I. 26.1.1922 2 
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Artamonovin, A.P. Novikovin ja A. Kobelevan (Fedorovan) 

vastaanotosta. 

152 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 helmikuussa. 

2.2.1922 

22.2.1922 

3 

153 Sisäasiainministeriön päätös diakoni Varsonofin valituksesta 

koskien maaherran päätöstä toiskertaisesta karkotuksesta ja sitä 

koskeva kirjeenvaihto Pyhäjärven nimismiehen kanssa. 

6.2.1922 

12.2.1922 

2 

154 Asiakirja inkeriläiset M. M Akkasen ja A.U. Koposen 

karkotuksesta raja-alueelta läänin sisäalueisiin Neuvostoliiton 

salakäynnistä. 

6.2.1922 

8.3.1922 

10 

155 Asiakirja Suomi-Venäjän rajan lähellä pidätetyt puna-armeijalaiset 

A.F. Bernikovin, F.M. Krasnovin ja A.M. Kruglikovin 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. Liitteenä puna-armeijalainen A. M. 

Kruglikovin sotilaspassi. 

17.2.1922 

10.3.1922 

25 

156 Asiakirja Kronstadtin kapinalliset R.I. Pikulinin ja P.G. Linlen 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

22.2.1922 

3.3.1922 

10 

157 Asiakirja Kronstadtin kapinallinen N.P. Vasiljevin lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

23.2.1922 

27.3.1922 

6 

158 Neuvostoliiton kansalaisten sekä puna-armeijalaisten P. E. 

Molchanovin, D.F. Buhvanovin, F.A. Sinojevin, K.E. Shenkarukin, 

A.M. Shavrovin ja T.V. Savitskin kuulustelupöytäkirja. 

28.2.1922 

3.3.1922 

6 

159 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus rajan peitetysti 

ylittäneiden venäläisten sotilaiden S.N. Karnauhovin ja T.E. 

Shubkovin lähettämisestä Viipurin lääninvankilaan. On olemassa 

merkintä ”Lähetetty Venäjälle”.  

1.3.1922 

3.3.1922 

12 

160 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 maaliskuussa. 

1.3.1922 

20.3.1922 

3 

161 Poliisilaitosten tiedotus Kronstadtin kapinalliset I. Machekin ja S. 

Sagaitin lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

3.3.1922 

11.3.1922 

1 

162 Kuulustelupöytäkirja koskien salaista kirjeenvaihtoa akateemikko 

Behterevin ja Inossa asuvan hänen vaimonsa välillä. Sitä koskeva 

kirjeenvaihto Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston kanssa. 

3.3.1922 

6.9.1922 

6 

163 Turun poliisin raportti A.L. Elviskovan pidätyksestä irtolaisuudesta 

ja hänen siirtämisestä Viipurin lääninvankilaan Neuvostoliittoon 

lähettämistä varten.  

6.3.1922 

10.3.1922 

4 

164 Kronstadtin kapinalliset G.P. Minakovin, I.S. Minakovin, F. 

Fouraksen ja P. M. Laspkun oleskeluluvat läänissä asumiseen. I. 

Laspkun oleskeluluvassa merkitty ”Lähetetty Neuvostoliittoon n:o 

788/22”. 

7.3.1922 4 

165 Asiakirja Kronstadtin kapinallinen D. Bondarevin lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

7.3.1922 

16.3.1922 

6 

166 Ollilan poliisikonttorin kuittaus Venäjän kansalaisten D. 

Bondarevin, K. Spiridonovin, K. Spiridonovan, I. Lebedevin, A. 

Voitovin, M. Lazarenkon, A. Shibajevin ja N. Bosonokin 

vastaanotosta.  

18.3.1922 

22.3.1922 

6 

167 Rajan peitetysti ylittäneet puna-armeijan sotilaiden N. Samsonovin, 

I. Kushnikovin, A. Maksanovin, P. Boldinin ja I. Nikolichevin 

kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin ilmoitus heidän 

lähettämisestä Viipurin lääninvankilaan. Ollilan poliisikonttorin 

kuittaus heidän ja F. Aleksandrovin vastaanotosta. Liitteenä I. 

Kushnikovin sotilaspassi ja Karjalan piirin poliittisen osaston 

vetoomus ”Huiputetuille karjalaisille”. Merkitty ”Lähetetty 

Neuvostoliittoon”. 

20.3.1922 

3.4.1922 

28 

168 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan, Terijoen ja Viipurin osastojen 22.3.1922 182 
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ulkoasiainministeriön ja muiden laitosten kirjeenvaihto entisten 

Venäjän alamaisten virallisesta ja epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

19.6.1936 

169 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin, ulkoasiainministeriön, 

nimismiesten ja muiden laitosten kirjeenvaihto Neuvostoliiton 

kansalaisten syntymä-, avioliitto- ja kuolematodistusten 

lähettämisestä, asuinpaikkojen ja omaisuuden selviämisestä. 

22.3.1922 

21.9.1932 

226 

170 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Neuvostoliitosta 

peitetysti tulleet V.V. Bulajevin lähettämisestä Viipurin 

lääninvankilaan ja L.V. Konovalovin vapautumisesta. Liitteenä 

heidän kuulustelupöytäkirja. 

24.3.1922 

5.4.1922 

11 

171 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Neuvostoliitosta 

peitetysti tulleen T.E. Peurasen lähettämisestä Viipurin 

lääninvankilaan. Liitteenä hänen kuulustelupöytäkirja. 

28.3.1922 

4.4.1922 

7 

172 Neuvostoliiton kauppavaltuuskunnan jäsen N.V. Vereshaginin 

kuulustelupöytäkirja ja avoin käskykirja. Etsivän keskuspoliisin 

Terijoen osaston ilmoitus hänen pidätyksestä luvattomasta 

liikkumisesta rajavyöhykkeellä. 

28.3.1922 

6.9.1922 

4 

173 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 huhtikuussa. 

1.4.1922 

28.4.1922 

13 

174 Ulkoasiainministeriön ja sisäasiainministeriön kirjeenvaihto 

matkustusluvan raja-alueille antamisesta Neuvostoliiton 

kauppavaltuuskunnan jäsenille V. Gorchakoville ja E. Karlssonille. 

1.4.1922 

4.10.1922 

4 

175 Asiakirja inkeriläinen M. Lintusen karkotuksesta maasta. 4.4.1922 

4.10.1922 

6 

176 Venäjän kansalaisen perämies L.L. Gaushin kuulustelupöytäkirja, 

jota syytettiin salakuljetuksesta. 

10.4.1922 

1.5.1922 

5 

177 Neuvostoliitossa peitetysti käynyt Venäjän kansalaisen M.M. 

Paavilaisen kuulustelupöytäkirja. 

21.4.1922 

24.5.1922 

3 

178 Kronstadtin kapinallinen M. Neskuchajevin pyyntö asian 

tutkimuksesta koskien hänen syytöstä kommunistisesta 

propagandasta. Viipurin poliisin ja Kirvun nimismiehen 

kirjeenvaihto hänen lähettämisestä Neuvosto-Venäjälle. 

26.4.1922 

4.9.1922 

5 

179 Viipurin maaherran päätökset Venäjän kansalaisten A.M. 

Musatovin ja K. Maksudovan karkotuksesta Viipurin läänistä 

Terijoen nimismiehen tiedotus Maksudovan lähdöstä Tampereelle 

ja Musatovin lähdöstä Venäjälle. 

4.5.1922 

13.5.1922 

6 

180 Venäjän kansalaisen insinööri A. Evstignejevin pyyntö 

matkustusluvan Terijoelle antamisesta ja sitä koskeva Turun 

poliisimestarin maaherran lausunto.  

8.5.1922 

10.5.1922 

4 

181 Asiakirja A. J. Haltsosen epävirallisesta lähettämisestä Neuvosto-

Venäjälle, jota karkotettiin aikaisemmin Pohjois-Suomeen ja 

Neuvostoliittoon monta kertaa.  

10.5.1922 

11.11.1922 

11 

182 Sisäasiainministeriön, Etsivän keskuspoliisinkiertokirjeet, 

määräykset ja ohjeet ulkomaalaisten oleskeluluvan 

pidennysjärjestyksestä, karkotuksesta yms. 

12.5.1922 

10.6.1932 

6 

183 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 toukokuussa. 

13.5.1922 

20.5.1922 

14 

184 Asiakirja Kronstadtin kapinallisten joukon lähettämisestä Suomesta 

Neuvostoliittoon. 

15.5.1922 

1.12.1922 

17 

185 Ollilan poliisikonttorin kuittaus V.P. Seppälän, Venäjän 

kansalaisten B. Vsemirnyn, A. Mäkelän, Kronstadtin kapinallisten 

G.T.A. Huttusen ja P. Belokurovin vastaanotosta Neuvostoliittoon 

epävirallista lähettämistä varten. 

17.5.1922 

29.11.1922 

4 
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186 Uudenmaan maaherran virkakirje I. Pozdnyakovin-Olshevskin 

siirtämisestä Helsingin lääninvankilasta Viipurin lääninvankilaan 

Neuvosto-Venäjälle lähettämistä varten. Ollilan poliisikonttorin 

kuittaus Venäjän kansalaisten I. Pozdnyakovin-Olshevskin ja V.P. 

Putsoin vastaanotosta.  

19.5.1922 

23.5.1922 

3 

187 Asiakirja Kronstadtin kapinallinen M.I. Dovgalenkon 

lähettämisestä Viipurin lääninvankilaan, joka halusi palata 

kotimaahan. 

23.5.1922 

26.5.1922 

5 

188 Asiakirja sairastuneen Kronstadtin kapinallinen D.M. Lovginenkon 

lähettämisestä Teikarin keskitysleiriin. 

29.5.1922 

9.6.1922 

4 

189 Asiakirja 23 Kronstadtin kapinallisen lähettämisestä Neuvosto-

Venäjälle, jotka vapaaehtoisesti halusivat palata kotimaahan. 

1.6.1922 

8.6.1922 

7 

190 Asiakirja Kronstadtin kapinallisen Puolan kansalaisen F. 

Jartsevichin lähettämisestä Helsinkiin. 

2.6.1922 

6.6.1922 

3 

191 Uudenmaan maaherran virkakirje Venäjän kansalaisen E. Kirhovin 

lähettämisestä Viipurin lääninvankilaan ja Ollilan poliisikonttorin 

kuittaus Venäjän kansalaisten N. Panchenkon, E. Prokoshevin, A. 

Gamajunovin, E. Kerhovin ja A. Vasiljevin vastaanotosta 

Neuvostoliittoon lähettämistä varten. 

7.6.1922 

13.6.1922 

4 

192 M.I. Klementjevan pyyntö matkustusluvan antamisesta Lintulan 

luostariin, mihin häntä vastaanotetaan luostarinjohtajan kirjeen 

mukaan.  

8.6.1922 

21.6.1922 

4 

193 Pohjoisinkeriläisen komitean ja Viipurin poliisimestarin 

kirjeenvaihto Venäjän kansalaisen A. Elisejevin työllistämisestä. 

12.6.1922 

20.6.1922 

3 

194 Ollilan poliisikonttorin kuittaus Venäjän kansalaisten M.I. 

Dovgalenkon ja I. Lorbergin vastaanotosta Neuvostoliittoon 

virallista lähettämistä varten ja Viipurin poliisin ilmoitus samasta 

asiasta. 

15.6.1922 

1.8.1922 

2 

195 Asiakirja Kronstadtin kapinallisen F.P. Bessarabin lähettämisestä 

Neuvosto-Venäjälle ja Ollilan poliisikonttorin kuittaus F.P. 

Bessarabin ja Venäjän kansalaisen G. Shebanovin vastaanotosta 

Neuvostoliittoon lähettämistä varten. 

19.6.1922 

25.7.1922 

14 

196 Asiakirja Venäjän kansalaisen A. Zubkovskin virallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

19.6.1922 

26.9.1922 

6 

197 Kronstadtin vallankumouskomitean entisen puheenjohtajan S. 

Petrichenkon pyyntö hänen vapautumisesta Viipurin 

lääninvankilasta ja lähettämisestä Kronstadtin kapinallisten leiriin. 

Liitteenä nimilistaote hänestä. 

20.6.1922 

11.7.1922 

7 

198 Asiakirja Venäjän kansalaisen I. Fokinin epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon ja Terijoen piirijohtajan kuittaus 

Venäjän kansalaisen V.O. Popovin vastaanotosta. 

20.6.1922 

1.8.1922 

10 

199 Turun maaherran ja poliisin, Viipurin poliisin, pohjoisinkeriläisen 

komitean kirjeenvaihto inkeriläinen T. Rautasesta. 

21.6.1922 

14.8.1922 

12 

200 Konstaapeli A. Tiaisen komennustodistuksen kopio Venäjän 

kansalaisten I. Lapenkon ja F. Tkachevin saattamista varten 

Viipurin lääninvankilasta Ollilan poliisikonttoriin ja kuittaus heidän 

vastaanotosta. 

22.6.1922 

17.10.1922 

3 

201 Ollilan poliisikonttorin kuittaukset Venäjän kansalaisen V. 

Fedulovin vastaanotosta Neuvostoliittoon lähettämistä varten ja 

Viipurin poliisimestarin tiedotus samasta asiasta. Liitteenä 

oleskelulupa läänissä asumiseen. 

25.6.1922 

30.6.1922 

3 

202 Ulkoasiainministeriön, Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ja 

Viipurin vankilan johtajan kirjeenvaihto entisestä eversti N.G. 

Baratovista ja sähköteknikko A.J. Natalenkosta, jotka ovat tulleet 

3.7.1922 

31.7.1922 

10 
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Suomeen ilmapallolla. 

203 Lyhyt ote rauhasopimuksesta Suomen ja Venäjän välillä ja 

Sisäasiainministeriön määräys raja-alueilla asuvien karjalaisten 

kirjoittautumisesta.  

4.7.1922 

18.7.1922 

6 

204 Asiakirja Venäjän kansalaisten N. Lybomirovin ja I. Sizovin 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

5.7.1922 

22.8.1922 

19 

205 Geneven sopimus henkilötodistusten antamisesta venäläisille 

pakolaisille ja valkoemigrantille ulkomaalle poislähtöä varten. 

Sisäasiainministeriön ja Etsivän keskuspoliisin ohjeet. 

henkilötodistusten antamisjärjestyksestä Suomessa. 

5.7.1922 

27.10.1922 

7 

206 Hämeen maaherran ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Kronstadtin 

kapinallisesta A.I. Sarokista ja poliisin tiedotus hänen 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. Liitteenä kuulustelupöytäkirja. 

8.7.1922 

14.7.1922 

7 

207 V. Umingin pyyntö saapumistodistuksen lähettämisestä (hän on 

tullut Suomeen inkeriläisenä pakolaisena). Viipurin poliisin ja 

Vaasan maaherran kirjeenvaihto samasta asiasta. 

12.7.1922 

7.10.1922 

5 

208 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 heinäkuussa. 

15.7.1922 5 

209 Viipurin poliisin kirjeenvaihto Kronstadtin kapinallinen S.P. 

Zuchkovin oleskelupaikasta. 

15.7.1922 

3.8.1922 

2 

210 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan, Terijoen ja Viipurin osastojen ja 

muiden laitosten kirjeenvaihto valtionpetoksesta, rajan salaisesta 

ylittämisestä ja irtolaisuudesta syytettyjen saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. 

21.7.1922 

18.2.1932 

27 

211 Entinen merikapteeni V.F. Bylerin (Birilovin) pyyntö maaherran 

päätöksen peruutuksesta koskien Kronstadtin kapinalaisen vaimo 

N.S. Davidovichin (Bertgolts) karkotusta raja-alueelta. Raivolan 

nimismiehen lausunto samasta asiasta. 

24.7.1922 

8.8.1922 

7 

212 Sisäasiainministeriön ja nimismiesten kirjeenvaihto raja-alueilta 

karkotuksen alaisista sekä jättäneistä karjalaisista. Liitteenä luettelo. 

24.7.1922 

18.9.1922 

18 

213 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston etsijän raportti Viipurissa 

asuvien venäläisten suhtautumisesta Suomeen ja P. Isajevista. 

Poliisin viikkokatsaus ja Venäjän kansalaisen F. Romanenkon kirje 

S. Petrichenkolle.  

31.7.1922 

29.8.1922 

7 

214 Mikkelin maaherran ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Kronstadtin 

kapinallisesta G. Kiriukista. 

3.8.1922 

5.8.1922 

3 

215 Asiakirja Venäjän kansalaisen inkeriläisen salakuljettaja N.K. 

Ivanovin karkotuksesta maasta. 

3.8.1922 

20.10.1922 

9 

216 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston viikkoraportti ja 22.7 - 

29.7.1922 pidätettyjen luettelo. 

4.8.1922 3 

217 Asiakirja Kronstadtin kapinallisten G. Shikanovin ja I. Bushinskin 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

6.8.1922 

11.10.1922 

5 

218 Venäjän kansalaisen F.K. Birilovin-Byhlerin kuulustelupöytäkirja 

koskien Venäjän kansalaisen S. I. Katsmania. 

7.8.1922 

21.8.1922 

8 

219 Asiakirja Kronstadtin kapinallisten V. Judinin ja M. Salnikovin 

lähettämisestä Turkinsaaren keskitysleiriin. 

8.8.1922 

21.8.1922 

7 

220 Viipurin maaherran päätös Venäjän kansalaisen K. Vasiljevin 

perheneen karkotuksesta läänistä. 

8.8.1922 

29.8.1922 

5 

221 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 elokuussa. 

15.8.1922 

29.8.1922 

11 

222 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ehdotus Neuvostoliitossa 

salaisesti käyneen Venäjän kansalaisen O.A. Vaidleen 

karkotuksesta Viipurin läänistä. Liitteenä kuulustelupöytäkirja.  

15.8.1922 

6.9.1922 

6 

223 Venäjän kansalaisten A.A. Andrejevin ja A.I. Kuklinin 16.8.1922 6 
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kuulustelupöytäkirja, joita syytettiin salakuljetuksesta. Etsivän 

keskuspoliisin Terijoen osaston tiedotus A.I. Kuklinin saattamisesta 

Ollilan poliisikonttoriin Neuvostoliittoon lähettämistä varten.  

13.9.1922 

224 Raivolan venäläisen seurakunnan vanhimman pyyntö Raivolaan 

palauttamisoikeudesta Neuvostoliitosta palautuneelle seurakunnan 

jäsenjoukolle. Venäjän kansalaisen N.N. Danilochkinin pyyntö 

oleskeluluvan Raivolaan asumiseen saamisesta. 

16.8.1922 

28.9.1922 

6 

225 Sisäasiainministeriön kielteinen vastaus A. Kolokoltsevan ja 

venäläisasiainerikoiskomitean pyyntöön koskien venäläisten lasten 

järjestön perustamista Karjalan kannakselle. 

19.8.1922 

7.9.1922 

4 

226 Venäjän kansalaisen J.H. Jääskeläisen kuulustelupöytäkirja, joka on 

käynyt salaisesti Neuvostoliitossa. Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ehdotus hänen karkotuksesta Viipurin läänistä. 

22.8.1922 

6.9.1922 

3 

227 Turun-Porin maaherran kirjeenvaihto Kronstadtin kapinallisista A. 

Bondarenkosta, S. Rasihinista ja I. Leontjevista. Viipurin poliisin 

tiedotus niiden lähettämisestä Neuvostoliittoon oman tahdon 

mukaan.  

23.8.1922 

25.9.1922 

6 

228 Uudenmaan maaherran ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Venäjän 

kansalaisen P.A. Krasinskin lähettämisestä Neuvostoliittoon Ollilan 

poliisikonttorin kautta. 

25.8.1922 

1.9.1922 

3 

229 Venäjän kansalaisen O.D. Lettievan kuulustelupöytäkirja, jota 

syytettiin kommunistisiin yhteydestä sekä asiaa koskevien 

todistajien kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin tiedotus 

hänen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan ja ehdotus 

karkotuksesta maasta.  

25.8.1922 

14.9.1922 

5 

230 J.M. Piipparisen kuulustelupöytäkirja, jota pidettiin salaisesta 

ylittämisestä Neuvostoliittoon ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen vapautumisesta. 

28.8.1922 

20.9.1922 

4 

231 Helsingin poliisin raportti Latvian kansalaisen M. Ulmansin 

pidätyksestä irtolaisuudesta ja häntä koskeva kirjeenvaihto 

Uudenmaan maaherran ja Viipurin poliisin kanssa. 

29.8.1922 

1.2.1923 

5 

232 9 Kronstadtin kapinallisten pyyntö matkustusluvan saamisesta 

Salmiin työhön ja Käkisalmen poliisin lausunto heistä. 

1.9.1922 

9.9.1922 

13 

233 Kronstadtin kapinallinen I. Kovalevin anomus kotimaahan 

palauttamisen toiveesta, kuulustelupöytäkirja ja Munamäen 

nimismiehen ja Turun maaherran tiedotukset samasta asiasta.  

4.9.1922 

6.9.1922 

4 

234 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 syyskuussa. 

4.9.1922 

26.9.1922 

13 

235 Venäjän kansalaisen M.J. Haltsosen kuulustelupöytäkirja, jota 

pidettiin oleskeluluvan puutteesta. Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

5.9.1922 

14.9.1922 

4 

236 Kronstadtin kapinalliset J. Chalinin, F. Gritsain ja I. Kolosin 

ilmoitukset kotimaahan palauttamisen toiveista. Turun maaherran, 

Ollilan poliisikonttorin ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto heidän 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

8.9.1922 

17.11.1922 

10 

237 Uudenmaan maaherran virkakirje Viron kansalaisen A. Paalin 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, pyyntö hänen 

lähettämisestä Neuvosto-Venäjälle, ote nimilistasta ja A. Paalin 

kirje. 

9.9.1922 

11.9.1922 

5 

238 Venäjän kansalaisten E. Dabydovan ja M. Maskovan pyyntö 

oleskeluluvan antamisesta läänissä asumiseen ja Etsivän 

keskuspoliisin kielteinen vastaus. 

9.9.1922 

23.9.1922 

6 

239 Viipurin ja muiden poliisiviranomaisten kirjeenvaihto Kronstadtin 

kapinallinen S.S. Hrenovskin (Marusichin) lähettämisestä 

9.9.1922 

10.10.1922 

5 
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Neuvostoliittoon ja hänen etsinnästä Suomeen luvattoman 

palauttamisen jälkeen. 

240 Terijoen piirin nimismiehen apulaisen tiedotus ja raportti S. A. 

Timofejevin saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, jota pidettiin 

rajavyöhykkeellä luvattomasta matkustamisesta.  

15.9.1922 

20.9.1922 

3 

241 Viipurin lääninvankilan, poliisin ja Ollilan poliisikonttorin 

kirjeenvaihto Venäjän kansalaisten I.I. Kovalevin, K. Nikitinin, O. 

Lettujevan, A. Paalin ja I. Bushinskin lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

15.9.1922 

22.9.1922 

4 

242 Kuulustelupöytäkirja, Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

tiedotus, Ollilan poliisikonttorin kuittaus Venäjän kansalaisen M. S. 

Kähärin pidätyksestä ja lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

20.9.1922 

29.9.1922 

6 

243 Kellomäen tutkintatoimiston, Etsivän keskuspoliisin ja Ollilan 

poliisikonttorin kirjeenvaihto Neuvostoliitosta salaisesti tulleen 

Venäjän kansalaisen A.M. Friseen pidätyksestä ja hänen sekä A. 

Sotnikovin ja T.M. Terentjevin lähettämisestä Neuvosto-Venäjälle. 

26.9.1922 

11.11.1922 

11 

244 Kirvun nimismiehen ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Kronstadtin 

kapinalliset I. Saarin ja F. Stahuksen epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

27.9.1922 

5.10.1922 

3 

245 Kronstadtin kapinallisten M. Fedorovin, T. Smohin, S. Shumejevin 

ja L. Savgorodnin anomukset kotimaahan palauttamisen toiveista, 

kuulustelupöytäkirja ja Munamäen nimismiehen ja Turun 

maaherran tiedotukset samasta asiasta. 

29.9.1922 

4.10.1922 

4 

246 Viipurin maaherran virkakirje ulkoasiainministeriölle koskien 

pyyntöä oleskeluluvan lakkautumisesta munkki Polikarpukselle ja 

hänen lähettämisen takaisin Neuvostoliittoon tarpeellisuudesta. 

3.10.1922 

10.10.1922 

2 

247 Kronstadtin kapinallinen A. Sotnikovin kuulustelupöytäkirja, joka 

on kieltäytynyt työstä ja Viipurin poliisin lausunto hänen 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

3.10.1922 

13.10.1922 

7 

248 Kronstadtin kapinallinen P. F. Knyashukin kuulustelupöytäkirja, 

jota pidettiin luvattomasta rajavyöhykkeellä matkustamisesta ja 

Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitukset hänen 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

4.10.1922 

13.10.1922 

8 

249 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 lokakuussa. 

4.10.1922 

26.10.1922 

10 

250 Venäjän kansalaisen H. J. Virolaisen kuulustelupöytäkirja ja 

Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitukset hänen 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

5.10.1922 

13.10.1922 

5 

251 Venäjän kansalaisen S. Hunin pyyntö oleskeluluvan saamisesta 

läänissä asumiseen ja Etsivän keskuspoliisin lausunto luvan 

kieltämisestä sen takia, että hän on tullut Neuvostoliitosta.  

5.10.1922 

18.10.1922 

4 

252 Raudun ja Valkealan nimismiesten kirjeenvaihto inkeriläisen P. 

Tahvon asumispaikasta. 

5.10.1922 

20.10.1922 

4 

253 Talonpoika N.K. Intkeen kuulustelupöytäkirja, jota pidettiin 

salakuljetuksesta. 

7.10.1922 

3.11.1922 

5 

254 Turun maaherran, Viipurin poliisin ja Ollilan poliisikonttorin 

kirjeenvaihto Kronstadtin kapinalliset S, Zuchkovin, G. Rudoin, D. 

Ivanovin ja T. Matskon lähettämisestä Neuvosto-Venäjälle. 

9.10.1922 

17.10.1922 

5 

255 Kronstadtin kapinallisen I. Nikolajevin pyyntö oleskeluluvan 

saamisesta läänissä asumiseen, hänen kuulustelupöytäkirja ja 

virkailijoiden lausunnot koskien hänen pyyntöä ja karkotusta 

Suomesta. 

9.10.1922 

25.10.1922 

14 

256 Suojärven nimismiehen lausunto Venäjän kansalaisesta, entisestä 

suojeluskunnan jäsenestä ja seminaarilaisesta E. Radilitskista. 

18.10.1922 

26.10.1922 

3 
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257 Neuvostoliiton kansalaisten M. S. Frenkelin ja A. E. Ovchinnikovin 

kuulustelupöytäkirja. 

19.10.1922 4 

258 I. Antonovin pyyntö maaherran päätöksen peruttamisesta koskien 

hänen perheen karkotusta läänistä. 

20.10.1922 2 

259 Urjalan nimismiehen, Viipurin poliisin ja Ollilan poliisikonttorin 

kirjeenvaihto Kronstadtin kapinallisten N. Nelinin, I. Suslon ja N. 

Ivanovin lähettämisestä Neuvosto-Venäjälle. 

20.10.1922 

28.10.1922 

4 

260 Kuulustelupöytäkirjat, ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön ja 

muiden laitosten kirjeenvaihto koskien kommunistisen toiminnasta 

pidätettyjä, rajan ylittämisestä ja valtiopetoksesta. 

20.10.1922 

25.4.1933 

12 

261 Konevitsan luostarin munkkien luettelot, jotka ovat Suomen 

kansalaisia sekä eivät ole. 

23.10.1922 3 

262 Neuvostoliitosta salaisesti tulleen Venäjän kansalaisen P. A. 

Aleksandrovin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin 

Terijoen osaston ilmoitukset hänen epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

24.10.1922 

27.10.1922 

3 

263 Karjalainen M. Semenovin kuulustelupöytäkirja, Turun maaherran 

ja valtion pakolaisavustuskeskuksen kirjeenvaihto hänen 

lähettämisestä Kyminlinnan keskitysleiriin. 

24.10.1922 

1.11.1922 

9 

264 Asiakirja Venäjän kansalaisen A. Pusinin perheneen karkotuksesta 

Viipurin läänistä. 

25.10.1922 

25.11.1922 

4 

265 Valamon luostarin munkkien luettelo, jotka eivät ole Suomen 

kansalaisia. 

27.10.1922 5 

266 Kronstadtin kapinallisen S. Shevchenkon anomus kotimaahan 

palauttamisen toiveesta ja Turun maaherran virkakirje hänen 

saattamisesta vankilaan. 

28.10.1922 

7.11.1922 

3 

267 Sisäasiainministeriön ja Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto 

koskien asumisluvan antamista muissa lääneissä paitsi Viipurin ja 

Uudenmaan läänejä Venäjän kansalaiselle M. Joroselle. 

1.11.1922 

23.11.1922 

5 

268 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 marraskuulta. 

1.11.1922 

23.11.1922 

13 

269 Kronstadtin kapinallisen N. Isajevin oleskelulupa Viipurin läänissä 

asumiseen ja hänen pyyntö oleskeluluvan antamisesta Uudenmaan 

läänissä asumiseen.  

1.11.1922 

28.2.1923 

4 

270 Asiakirja Venäjän kansalaisen diakoni A. F. Jartsevin 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

8.11.1922 

28.11.1922 

11 

271 Etsivän keskuspoliisin lausunto koskien asumisluvan antamisen 

kieltoa Venäjän kansalaisille M. Korolevalle, O. Karnauhoville, O. 

Vernerille ja Kreikan kansalaiselle I. Papakostasille. 

13.11.1922 

1.12.1922 

2 

272 J. A. Pitkäsen ja Neuvostoliittoon pyrkinyt M. J. Karhun 

kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ehdotus viimeisen karkotuksesta läänistä. 

15.11.1922 

28.11.1922 

3 

273 Arkkitehti I. Loginovin pyyntö matkustusluvan antamisesta Ollilaan 

ja Raivolaan. Viipurin poliisin lausunto samasta asiasta. 

16.11.1922 

20.11.1922 

3 

274 Venäjän kansalaisen, entisen kenraalin poika V.A. Vlasovin ja 

todistajien kuulustelupöytäkirjat. Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston kirjeenvaihto hänestä. 

17.11.1922 

9.1.1923 

1 

275 Ulkoasiainministeriön ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto K.P. 

Spitsbartin lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

25.11.1922 

1.9.1923 

3 

276 Turun maaherran kirjeenvaihto Kronstadtin kapinallisjoukon 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

29.11.1922 

2.12.1922 

2 

277 Etsivän keskuspoliisin Viipurin ja Joensuun osastojen, Pyhäjärven 

nimismiehen ja sotilasviranomaisten kirjeenvaihto S. Gurevichista, 

N. Bossanovista (Bessonovista) ja H. Nevalaisesta, joita syytettiin 

30.11.1922 

21.9.1922 

7 
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vakoilusta Neuvostoliiton hyödyksi. 

278 Etsivän keskuspoliisin luonnos, Viipurin ja Kotkan poliisimestarien 

lausunnot ulkomaalaisten passitarkastuksen järjestämisestä. 

1.12.1922 

5.12.1922 

11 

279 Vuokraaja Ensenin pyyntö Kronstadtin kapinallisen J. Bytin 

poistamisesta kartanon työpaikasta ja Turun maaherran ilmoitus 

viimeisen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

2.12.1922 

7.12.1922 

4 

280 Kronstadtin kapinallisten V.A. Skripnikin, M.A. Skripnikin, F.F. 

Gavrilenkon, G.M. Serdukin, V.F. Samuhin ja J.I. Gontarin anomus 

kotimaahan palauttamisen toiveesta ja Turun maaherran virkakirje 

heidän saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

7.12.1922 

9.12.1922 

12 

281 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1922 joulukuulta. 

9.12.1922 

18.12.1922 

4 

282 Asiakirja Kronstadtin kapinallisen S. Prohorovin lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

11.12.1922 

18.12.1922 

5 

283 Mikkelin maaherran ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Kronstadtin 

kapinallisten O. Kabyshevin ja A. Titovin epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. Ollilan poliisikonttorin kuittaus 

viimeisen vastaanotosta. 

11.12.1922 

21.12.1922 

12 

284 Viipurin poliisin kirjeenvaihto Kronstadtin kapinallisen A. 

Stepanovin vastuuseen saattamisesta juopottelusta. 

11.12.1922 

25.1.1923 

4 

285 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Venäjän 

kansalaisen S.J. Matyninin epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. Liitteenä kuulustelupöytäkirja. 

12.12.1922 

27.12.1922 

5 

286 Kronstadtin kapinallisen A.A. Kabyshevin kuulustelupöytäkirja ja 

Viipurin poliisimestarin lausunto hänen lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

15.12.1922 

16.12.1922 

5 

287 Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto Venäjän kansalaisten A. 

Nekrasinskajan ja A. Voznesenskajan valituksista. Liitteenä 

todistajien kuulustelupöytäkirja. 

200.12.1922 

8.1.1923 

3 

288 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitukset vakoilusta 

syytettyjen Venäjän kansalaisten M.J. Haltsosen, V.I. Kiurun ja 

V.M. Ikusen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. Liitteenä 

viimeinen kuulustelupöytäkirja. 

22.12.1922 3 

289 Asiakirja T.J. Rautasen epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

22.12.1922 

3.1.1923 

4 

290 Nimismiesten, komisarion, poliisikonstaapelien ja muiden 

virkailijoiden ansioluettelot. Vahe–Jälke. 

1922 91 

291 Helsingin poliisin raportti irtolaisuudesta pidätetyn Venäjän 

kansalaista A.G. Nikolajevskista. Poliisimestarin ilmoitus hänen 

saattamisesta vankilaan. 

4.1.1923 

5.1.1923 

4 

292 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston, Ollilan poliisikonttorin ja 

muiden poliisilaitosten ja virkailijoiden kirjeenvaihto Kronstadtin 

kapinallisten ja muiden Venäjän alamaisten epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

4.1.1923 

29.12.1923 

51 

293 Turun ja Porin läänin maaherran ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto 

Kronstadtin kapinallisen G. Solovjevin saattamisesta 

lääninvankilaan ja Neuvostoliittoon lähettämisen syistä. 

5.1.1923 

17.1.1923 

3 

294 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 tammikuussa. 

8.1.1923 

24.1.1923 

3 

295 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin ja Suojärven nimismiehen 

kirjeenvaihto kotimaahan palautetun Neuvostoliiton kansalaisen M. 

Pevtsaejevan Suomessa olevasta omaisuudesta. 

10.1.1923 

5.2.1924 

3 

296 Ollilan poliisikonttorin kuittaus Kronstadtin kapinallisten I. 

Starokonin, G. Taranenkon, N. Legedan, A. Kovalenkon, M. 

11.1.1923 

13.2.1923 

5 
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Belikin ja Venäjän kansalaisten P. Popovin ja A.K. Petuhovin 

vastaanotosta Neuvostoliittoon lähettämistä varten. 

297 Puolustusministeriön virkakirje Viipurin sotasaaliskonttorin entisen 

johtaja V. Markkulan kuulustelun tarpeellisuudesta, jota syytettiin 

Pääesikunnan määräyksien laiminlyömisestä. Kirjeenvaihto samasta 

asiasta Viipurin nimismiehen kanssa. 

15.1.1923 

24.1.1923 

7 

298 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu matkustusluvan 

Neuvostoliittoon antamisen viivästyksen syistä Karjalan 

pakolaisille T. Prokofjeville ja S. Samsonoville. Konsulin ilmoitus 

varkaudesta konsulaatin tiloista. 

17.1.1923 

4.2.1923 

3 

299 A. Bogdanovin oleskelulupa läänissä asumiseen. Viipurin 

poliisimestarin ilmoitus hänen pidätyksestä. Kynällä merkitty 

”Lähetetty Venäjälle Ollilan kautta”. 

24.1.1923 

15.1.1925 

3 

300 Asiakirja M.A. Pönniön toiskertaisesta epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

27.1.1923 

31.1.1923 

5 

301 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat halunneet mennä 

työhön ”Southom Timber Export” yrityksen hakkuualueeseen ja 

maaherran lupa heidän matkustamiseen. 

28.1.1923 

8.2.1923 

3 

302 A.K. Petuhovin kuulustelupöytäkirja, joka on tullut 

rajavyöhykkeelle ilman lupaa, ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

29.1.1923 

8.2.1923 

7 

303 Suojeluskuntalaisten ja poliisien kantelut entisestä eversti A. F. 

Stepanovista, joka on ”kommunistinen agentti” ja Etsivän 

keskuspoliisin selonteko koskien tämän asian tutkintaa. 

4.2.1923 

6.3.1923 

14 

304 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Suomeen 

virallisesti tulleista Neuvostoliiton kansalaisista. Terijoella, 

Kellomäellä, Kuokkalassa ja Ollilassa asuvien Neuvostoliiton 

kansalaisten luettelo. 

6.2.1923 

1.11.1923 

5 

305 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 helmikuussa. 

12.2.1923 

22.2.1923 

4 

306 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus puna-armeijalaisen 

G.P. Gergilin saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. Liitteenä 

kuulustelupöytäkirja. 

13.2.1923 

14.2.1923 

9 

307 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston selonteko toiminnasta 11–

7.2.1923 

17.2.1923 2 

308 Sisäasiainministeriön määräys Kronstadtin kapinallisten 

palauttamisjärjestämisestä Neuvostoliittoon heidän armahduksen 

jälkeen. Maaherran kiertokirje samasta asiasta. 

17.2.1923 4 

309 Neuvostoliitosta Ollilaan salaisesti tulleet A.J. Lappalaisen ja A.J. 

Pöllän kuulustelupöytäkirjat. 

23.2.1923 5 

310 Etsivän keskuspoliisin Viipurin ja Sortavalan osastojen 

viikkoselonteot 25.2–3.31923 ja 8–15.9.1923  

3.3.1923 

15.9.1923 

10 

311 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 maaliskuussa. 

5.3.1923 

27.3.1923 

8 

312 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston ja Viipurin poliisin 

kirjeenvaihto F. Maltsevin ja A. Maltsevin kansalaisuuden 

selviämisestä. 

9.3.1923 

26.7.1923 

35 

313 Asiakirja Kronstadtin kapinallisen A. Zivitsin (Shivitsin) 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

14.3.1923 

21.3.1923 

8 

314 Suomessa asuneiden Neuvosto-Venäjän kansalaisten luettelot. 15.3.1923 

5.3.1923 

8 

315 Asiakirja P.A. Sotejevin epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

25.3.1923 

17.4.1923 

8 

316 Lappeenrannan poliisin kirjeenvaihto Venäjän kansalaisen V. 29.3.1923 3 
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Gagarinin lähettämisestä Neuvostoliittoon. 18.4.1923 

317 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus A.J. Käkeläisen 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, joka on salaisesti tullut 

Neuvostoliitosta Suomeen.  Liitteenä hänen ja A.P. Koskisen ja V. 

Nikutjevin kuulustelupöytäkirjat. 

31.3.1923 

3.4.1923 

9 

318 Neuvostoliittoon pyrkineiden P.S. Gavkinin ja A.S. Gavkinin 

kuulustelupöytäkirjat ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ehdotus heidän lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

31.3.1923 

5.4.1923 

3 

319 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus M.G. Halosen 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, joka on salaisesti tullut 

Neuvostoliitosta Suomeen.  Liitteenä hänen avoin käskykirja. 

7.4.1923 

10.4.1923 

3 

320 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 huhtikuulta. 

9.4.1923 

30.4.1923 

8 

321 Sisäasiainministeriön kiertokirjeet kihlakunnan kirjureille 

alokkaiden luetteloiden antamisesta kutsuntalautakunnille ja 

poliisivartioiden perustamisesta alokkaiden saattamisessa 

palveluspaikalle. 

9.4.1923 

12.10.1923 

10 

322 Neuvosto-Venäjän lähetystössä rekisteröineiden henkilöiden 

luettelot Neuvostoliiton kansalaisuuden saamista varten. 

16.4.1923 

27.6.1923 

29 

323 Venäjän kansalaisten A.D. Bogdanovin ja A.P. Tihonovin 

kuulustelupöytäkirja, joita syytettiin vakoilusta Neuvostoliiton 

höydyksi. A.P. Tihonovin kirje ja ansioluettelo-ote. Etsivän 

keskuspoliisin ehdotus heidän lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

24.4.1923 

18.9.1923 

8 

324 Ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön Salmin ja Karjalan 

kannaksen rajavartioiden esikuntien määräykset ja ohjeet koskien 

rajan vartioimista. 

26.4.1923 

2.5.1932 

12 

325 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus vallankumouksen 

v. 1918 osallistuja N.E. Pussisen saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. Liitteenä hänen ja todistajien kuulustelupöytäkirja. 

17.5.1923 

13.6.1923 

11 

326 Asiakirja Neuvostoliiton kansalaisen H. Jusipovin lähettämisestä 

Suomesta Neuvostoliittoon.  

26.5.1923 

18.6.1923 

 

327 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 toukokuussa. 

28.5.1923 

31.5.1923 

7 

328 Neuvostoliitosta salaisesti tulleiden P.P. Ivanovin, N.G. Fotinin ja 

L.A. Vezinin kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin Joensuun 

osaston ilmoitus L.A. Vezinin saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. Ollilan poliisikonttorin kuittaus Venäjän 

kansalaisten P.P. Ivanovin, N. Grigorjevin ja Vezinin vastaanotosta 

Neuvostoliittoon epävirallista lähettämistä varten. 

5.1923 

7.7.1923 

9 

329 Neuvostoliiton kansalaisen F.L. Trashanskin kuulustelupöytäkirja ja 

Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ehdotus hänen 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

1.6.1923 

15.6.1923 

3 

330 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 kesäkuussa. 

8.6.1923 

27.6.1923 

3 

331 Sanomalehdessä ”Punainen lehti” julkistetun S. Tomskin artikkelin 

”Nykyinen Suomi. Venäläiset Suomessa” käännös. 

12.6.1923 5 

332 Oikeuskanslerin tiedustelu kirjallisten selitysten lähettämisestä 

koskien A.G. Vejäläiselle annettua tuomiota valtionpetoksesta ja 

sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin maistraatin kanssa. 

20.6.1923 

29.8.1923 

5 

333 Neuvosto-Venäjän Viipurin konsulaatin, ulkoasiainministeriön ja 

Terijoen nimismiehen kirjeenvaihto alaikäinen G.I. Matvejevin 

siirtämisestä hänen isänsä I.S. Matvejeville, joka on asunut 

Moskovassa. 

29.6.1923 

13.7.1923 

4 

334 Neuvostoliiton kauppalaivaston matruusi S.A. Mihailovin 3.7.1923 7 
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kuulustelupöytäkirjat, joka on salaisesti tullut Neuvostoliitosta 

Suomeen ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ehdotus hänen 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

14.7.1923 

335 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 heinäkuussa. 

3.7.1923 

30.7.1923 

3 

336 Puna-armeijan komentajan N.A. Dyhovin, sotilaiden V.S. Minkovin 

ja K.G. Vlasovin kuulustelupöytäkirja, joita pidätettiin rajan 

seutuvilla. Etsivän keskuspoliisin Joensuun osaston ilmoitus heidän 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

5.7.1923 

13.7.1923 

5 

337 Oikeusministeriön tiedustelu tietojen antamisesta koskien 

ehdollisesti vapautuneita v. 1922. Sitä koskeva kirjeenvaihto 

Valkealan ja Ruskealan nimismiesten kanssa. 

5.7.1923 

8.2.1924 

10 

338 Asiakirja entinen Petrogradin Spasskin neuvoston puheenjohtaja 

K.M. Vlasovin karkotuksesta, joka on salaisesti tullut Suomeen ja 

jota syytettiin salakuljetuksesta. 

5.7.1923 

3.10.1924 

53 

339 Sisäasiainministeriön määräys 130 inkeriläisen 

evakuointijärjestämisestä, jotka ovat halunneet palata kotimaahan. 

Neuvosto-Venäjän verbaalinootti samasta asiasta. Evakuoinnin alla 

olevien inkeriläisten luettelo. 

6.7.1923  

Nootti 

13.6.1923 

8 

340 Uudenmaan maaherran virkakirje Venäjän kansalaisen M. Sarnakin 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, jonka pitää karkottaa 

maasta sisäasiainministeriön määräyksen perustella. 

7.7.1923 

9.7.1923 

3 

341 Neuvosto-Venäjän Viipurin konsulaatin tiedustelu Venäjän 

kansalaisen M. F. Timofejevin vetoajasta ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Rannan oikeuspiirin tuomarin kanssa. 

12.7.1923 

27.8.1923 

3 

342 A. Zubovin ja M. Zubovan kuulustelupöytäkirja, joita pidettiin 

luvattomasta matkasta Neuvosto-Venäjälle ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Käkisalmen-Kaulokan nimismiehen kanssa. 

13.7.1923 

20.7.1923 

5 

343 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston lausunto oleskeluluvan 

antamisesta N.F. Breikinalle-Arinskajalle. 

20.7.1923 

1.8.1923 

3 

344 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus M.I. 

Tumtsenkon ja V.I. Kopalovin saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan, jotka ovat salaisesti tulleet Neuvostoliitosta.        

M.I. Tumtsenkon kuulustelupöytäkirja. 

21.7.1923 

1.8.1923 

5 

345 Venäjän kansalaisen V.I. Kopalovin kuulustelupöytäkirja, joka on 

salaisesti tullut Neuvostoliitosta. 

26.7.1923 5 

346 Asiakirja neuvostoliiton kansalaisen A. Severinin lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

27.7.1923 

6.8.1923 

6 

347 Suomen ulkoasiainministeriön päätös matkustusluvan Suomeen 

kieltämisestä Valamon luostarin munkkijoukolle. 

28.7.1923 3 

348 Viipurin, Sortavalan, Kotkan ja muiden poliisien kirjeenvaihto 

koskien kutsunnan piirivalvottajien nimitystä poliisimiehistöstä. 

28.7.1923 

6.8.1923 

18 

349 Suomen ulkoasiainministeriön päätös matkustusluvan Suomeen 

kieltämisestä Konevitsan luostarin munkkijoukolle. 

28.7.1923 

23.8.1923 

3 

350 Neuvostoliiton kansalaisen P. Durasovan-Sigovan anomus 

oleskeluluvan Mustomäellä asumiseen ja matkustusluvan 

antamisesta Viipurista Rajajoelle Neuvostoliittoon matkustamista 

varten. Etsivän keskuspoliisin lausunto samasta asiasta. 

7.8.1923 

7.9.1923 

3 

351 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston kanslian salainen ilmoitus 

Kellomäellä asuvista venäläisistä. 

13.8.1923 

3.9.1923 

2 

352 Neuvosto-Venäjän Viipurin konsulaatin, Etsivän keskuspoliisin 

Terijoen osaston ja Lavansaaren nimismiehen kirjeenvaihto 

neuvostoliiton laivan ”Omar” haaksirikosta. 

13.8.1923 

25.2.1924 

13 

353 Asiakirja Venäjän kansalaisen karjalainen T.O. Prokkosen 21.8.1923 4 
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lähettämisestä Neuvostoliittoon. 3.9.1923 

354 Suomen ulkoasiainministeriön ja sisäasiainministeriön määräykset 

ja ohjeet koskien karjalaisten pakolaisten palauttamista kotimaahan 

raja-asemien Raatteen, Kivivaaran ja Leppiniemen kautta. 

24.8.1923 

28.8.1923 

4 

355 Asiakirja M.P. Egorovin epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon, jota syytettiin kommunistisesta toiminnasta ja 

salakuljetuksesta. 

27.8.1923 

11.9.1923 

7 

356 M.M. Svaanin kuulustelupöytäkirja, jota syytettiin kommunistisesta 

toiminnasta ja salakuljetuksesta. Etsivän keskuspoliisin Viipurin 

osaston ilmoitus hänen epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

28.8.1923 

11.9.1923 

4 

357 A. Kalakutskin pyyntö oleskeluluvan Uudenkirkon kunnassa 

asumiseen antamisesta ja Etsivän keskuspoliisin lausunto. 

30.8.1923 

18.10.1923 

11 

358 Ollilan poliisikonttorin kuittaukset Venäjän kansalaisten 

vastaanotosta Neuvostoliittoon epävirallista lähettämistä varten ja 

Viipurin poliisin ilmoitus K. Vlasovin saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. 

30.8.1923 

18.12.1923 

7 

359 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 syyskuulta. 

1.9.1923 

6.9.1923 

4 

360 Neuvostoliiton kansalaisen I.V. Smirnovin kuulustelupöytäkirja, 

joka on salaisesti tullut Neuvostoliitosta Suomeen ja Etsivän 

keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus hänen epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

4.9.1923 

13.10.1923 

5 

361 Asiakirja K.M. Kouhion epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

14.9.1923 

13.10.1923 

11 

362 Suomen ulkoasiainministeriön ja Neuvostoliiton Viipurin 

konsulaatin ilmoitukset Neuvosto-Venäjän konsulaatin 

nimenmuutoksesta Neuvostoliiton konsulaatiksi, uudesta 

merilipusta ja lähetystön henkilöstön muutoksista. 

18.9.1923 

18.9.1929 

7 

363 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Neuvostoliitossa 

salaisesti käyneen entisen Venäjän kansalaisen P.M. Romanovin 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

19.9.1923 

24.9.1923 

3 

364 J.A. Mogilyanskin kuulustelupöytäkirja, jota pidettiin 

rajavyöhykkeellä luvattomasta matkustamisesta ja Etsivän 

keskuspoliisin Terijoen osaston ehdotus hänen epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

24.9.1923 

2.10.1923 

4 

365 Konevitsan luostarin esimiehen pyyntö matkustusluvan antamisesta 

Petrogradista Suomeen 4 luostarin munkille. Liitteenä luettelo. 

28.9.1923 4 

366 Sisäasiainministeriön päätös Venäjän kansalaisen A. Kuznetsovin 

valituksesta koskien maaherran päätöstä oleskeluluvan pidennyksen 

kieltämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto Terijoen nimismiehen 

kanssa. 

29.9.1923 

22.10.1923 

5 

367 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 lokakuussa. 

3.10.1923 

25.10.1923 

6 

368 Neuvostoliiton konsulaatin tiedustelu Neuvostoliiton kansalaisen 

V.L. Smirovin omaisuudesta ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Uudenkirkon ja Terijoen nimismiesten kanssa. 

3.10.1923 

2.1.1926 

11 

369 Latvian kansalaisen A.I. Mishenkon kuulustelupöytäkirja ja 

Terijoen nimismiehen ehdotus hänen perheen karkotuksesta 

Suomesta. 

10.10.1923 

11.10.1923 

9 

370 K. Bergkvistin pyyntö matkustusluvan Suomeen kahdeksi 

kuukaudeksi antamisesta hänen sisar E.A. Ernstille. Liitteenä 

takaus. 

18.10.1923 

19.10.1923 

2 

371 Neuvostoliiton konsulaatin tiedustelu Neuvostoliiton kansalaisen 18.10.1923 3 
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F.G. Nechajevin ja hänen vaimonsa A.T. Nechajevan omaisuudesta 

ja sitä koskeva kirjeenvaihto Uudenkirkon nimismiehen kanssa. 

7.1.1925 

372 Sisäasiainministeriön määräys Valamon luostarin munkkien 

karkotuksesta maasta ja maaherran määräys niiden saattamisesta 

Turkinsaaren keskitysleiriin heidän asiapaperien valmisteluun 

saakka. 

23.10.1923 

26.10.1923 

3 

373 Hiitolan nimismiehen raportti ja ilmoitus karjalainen P. Saavisen 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, jota pidettiin 

irtolaisuudesta. Ehdotus hänen karkotuksesta maasta. 

26.10.1923 

10.11.1923 

3 

374 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 marraskuulta. 

1.11.1923 

29.11.1923 

5 

375 Sisäasiainministerin päätös Kronstadtin kapinallinen E. Ivanovin 

valituksesta koskien oleskeluluvan läänissä asumiseen myöntämistä 

ja sitä koskeva kirjeenvaihto Ruokolahden nimismiehen kanssa. 

2.11.1923 

15.11.1923 

4 

376 Entinen tsaarin armeijan eversti A. Panovin pyyntö matkustusluvan 

antamisesta Suomeen kahdeksi kuukaudeksi hänen sisar M. 

Ktsishkevichille perintöomaisuutta koskevassa oikeudenkäynnissä 

läsnäoloa varten. 

3.11.1923 

7.11.1923 

3 

377 Ulkoasiainministeriön määräys työläisen P. Viialan ja hänen 

vaimonsa Alman alamaisuuden selviämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Pyhtään nimismiehen kanssa. 

6.11.1923 

27.12.1923 

5 

378 Italian lähetystön nootti ja sisäasiainministeriön määräys 

pääsyluvan Neuvostoliitosta Suomeen antamisesta Italian 

alamaisille, joilla on vuosi sitten Italian viranomaisilta saanut 

asianomainen passi ja sitä koskeva kirjeenvaihto Terijoen 

nimismiehen kanssa. 

8.11.1923 

19.11.1923 

6 

379 Inkeriläisen J.J. Ivanovin kuulustelupöytäkirja ja 

Sisäasiainministeriön lausunto maaherran ehdotuksesta koskien 

hänen karkotusta maasta. 

25.11.1923 

14.12.1923 

4 

380 Neuvostoliitosta salaisesti tulleet M.J. Kettisen ja H.J. Kähärin 

kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ehdotus heidän lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

27.11.1923 

18.12.1923 

4 

381 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu N.A. Toropovin 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. 

28.11.1923 

17.12.1923 

3 

382 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1923 joulukuussa. 

3.12.1923 

18.12.1923 

2 

383 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Suomeen salaisesti 

tulleiden Neuvostoliiton rajamiesten R.J. Varninin, S.A. Lapinskin 

ja P.P. Kuzminin ja puoluekoulun assistentti V.S. Merlinin 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

10.12.1923 2 

384 Ehdollisesti vapautuneiden v. 1922 vankien luettelo, jotka eivät 

pistäytyneet poliisilla. 

12.12.1923 10 

385 Viipurin poliisin kirjeenvaihto valtionpetoksesta tuomitun ja 

ehdollisesti v. 1922 vapautuneen O.F. Mättäsen etsinnästä, joka ei 

pistäytynyt poliisilla. 

18.12.1923 

29.12.1923 

5 

386 Ulkoasiainministeriön ilmoitus oleskeluluvan pidennyksen 

kieltämisestä Neuvostoliitosta virallisesti tullut Z. Rzevskajalle ja 

hänen kuulustelupöytäkirja. 

28.12.1923 

29.1.1924 

8 

387 Nimismiesten, poliisikonstaapelien ja muiden Viipurin 

lääninhallinnon virkailijoiden ansioluettelot. Vanhanen–Juvonen. 

1923 79 

388 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu A. Gruzinskin 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kivennavan nimismiehen kanssa. 

9.1.1924 

31.1.1924 

3 
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389 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu Neuvostoliiton 

kansalaisen A.F. Mihailovin omistamasta maatilasta 

rakennuksineen ja sitä koskeva kirjeenvaihto Kivennavan 

nimismiehen kanssa  

10.1.1924 

31.1.1924 

3 

390 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1924 tammikuulta. 

14.1.1924 

15.1.1924 

5 

391 Neuvostoliitosta salaisesti tulleet S.I. Godarjevin ja M.Z. 

Godarjevin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin 

Sortavalan osaston ehdotus heidän vapautumisesta ja lähettämisestä 

Neuvostoliittoon vakoilua varten. 

30.1.1924 

1.2.1924 

5 

392 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1924 helmi- ja maaliskuussa. 

4.2.1924 

26.3.1924 

7 

393 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston viikkoraportti, pidätettyjen 

kuvaus ja luettelo 17–23.2.1924. 

23.2.1924 7 

394 Valtion pakolaisavustuskeskuksen pyyntö ryhmäoleskeluluvan 

antamisesta Turkinsaaren keskitysleirissä asuvalle joukolle 

luettelon mukaan. 

9.4.1924 4 

395 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1924 huhtikuulta. 

14.4.1924 

28.4.1924 

5 

396 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin ja Muolaan nimismiehen 

kirjeenvaihto J.A. Tislerin lasten palauttamisesta Suomesta 

Leningradiin. 

14.4.1924 

30.4.1924 

7 

397 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston ilmoitus A.A. Murasesta 

(Murajevista) ja K. Vlasovista.  

7.3.1924 3 

398 Ulkoasiainministeriön ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Venäjän 

kansalaisen F.T. Ivchekon oleskeluluvan kieltämisestä ja hänen 

lähdöstä maasta. 

22.3.1924 

9.6.1924 

11 

399 Viipurin poliisin ilmoitukset liitteineen Viron kansalaisen V.F. 

Krebsista, jota pidettiin irtolaisuudesta. 

2.4.1924 liitteet 

17.3.1923 

5 

400 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuoden 1924 touko-joulukuussa. 

1.5.1924 

20.12.1924 

10 

401 Neuvostoliiton suhteista syytetty A. Shabatin oikeusasian 

todistajien kuulustelupöytäkirja. 

4.6.1924 

27.6.1924 

3 

402 Asiakirja valtion salaisuuden kuuluttamisesta tuomittu Viron 

kansalaisen A.H. Murumägin vapauttamisesta Tammisaaren 

työleiristä, joka on sittemmin antanut tietoja kommunistisesta 

järjestöstä poliisille. 

21.8.1924 

18.12.1924 

9 

403 Neuvostoliitosta Suomeen salaisesti tulleet Petrogradin 

kansainvälisen kommunistisen komentajakoulun kadetit Eestin 

kansalaisten I. Spenerin ja A. Tammin kuulustelupöytäkirja. 

Uudenmaan maaherran ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

kirjeenvaihto heidän karkotuksesta maasta. 

20.10.1924 

26.8.1925 

8 

404 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston katsaus n:o 27 17–

30.10.1924 ja katsauksessa mainitut salakuljettajat F. Tominin ja F. 

Dudujevin kuulustelupöytäkirja. 

31.10.1924 

9.2.1925 

8 

405 Inkeriläisten pakolaisten luettelo, jotka ovat jättäneet omia perheitä 

ilman elatusta. 

15.11.1924 2 

406 Suomen hallituksen antamat matkustusluvat Moskovasta Valamon 

luostariin munkeille I.A. Kozloville, J.I. Antipovilli, P.A. 

Berezinille ja S.I. Dobrotinille. 

4.12.1924 

16.11.1925 

5 

407 H. Stromerin pyyntö hänen tytär S. B. Besprozvannajan 

vapauttamisesta, jota pidettiin salaisesta rajanylityksestä 

Neuvostoliitosta Suomeen. Liitteinä todisteet. 

9.12.1924 4 

408 Asiakirja Kronstadtin kapinallinen N. Ershovin epävirallisesta 9.12.1924 10 
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lähettämisestä Neuvostoliittoon. 16.12.1924 

409 Suomeen tulleiden Neuvostoliiton luotsien kuulustelupöytäkirjat ja 

heitä koskeva kirjeenvaihto Neuvostoliiton konsulaatin, Kotkan 

poliisimestarin ja Suursaaren nimismiehen kanssa. 

17.12.1924 

8.1.1925 

22 

410 Neuvostoliitosta salaisesti tulleet K.M. Pentikäisen ja T.P. Suikksen 

kuulustelupöytäkirja. 

23.12.1924 2 

411 Nimismiesten, poliisikonstaapelien, kihlakunnankirjurin ja muiden 

Viipurin lääninhallinnon virkailijoiden ansioluettelot. Bogdanov - 

Jäppinen 

1924 - 1925  

412 Entisen everstin poika Venäjän kansalaisen G. V. Smirnovin 

kuulustelupöytäkirja, jota pidettiin rajavyöhykkeellä luvattomasta 

matkustamisesta. Koiviston nimismiehen kirjeenvaihto 

oleskeluluvan antamisesta G.V. Smirnoville. 

7.1.1925 

16.3.1925 

6 

413 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuosilta 1927 ja 1928. 

10.1.1927 

19.12.1928 

26 

414 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin, Sisäasiainministeriön ja 

Viipurin vankilan johtajan kirjeenvaihto Neuvostoliiton kansalaisen 

rajavartiomies M. Volynetsin lähettämisestä kotimaahan, joka on 

rajan ylittänyt Neuvostoliitosta Suomeen.  

14.1.1925 

15.7.1925 

12 

415 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Suomen 

kommunistisen puolueen sotilasosaton 7 edustajan saattamisesta 

Viipurin lääninvankilaan ja heidän käskykirja. 

17.1.1925 

20.1.1925 

3 

416 Kenraalin leski O.V. Shamoninan pyyntö hänen lähettämisestä 

Leningradiin pojat A. Shamonin ja V. Shamonin luokse asumiseen 

ja sitä koskeva kirjeenvaihto Terijoen nimismiehen kanssa.  

17.1.1925 

21.3.1925 

7 

417 J. Hukkasen kuulustelupöytäkirja, jota syytettiin salaisesta 

rajanylityksestä ja Lavansaaren-Seiskarin nimismiehen ilmoitus J. 

Hukkasen ja O. Rodionovan lähettämisestä Koiviston nimismiehen 

luokse. 

18.1.1925 

9.5.1925 

7 

418 Etsivän keskuspoliisin ilmoitus A.S. Morozovista, jota pidettiin 

salaisesta rajanylityksestä. Hänen kuulustelupöytäkirja. 

19.1.1925 

29.1.1925 

4 

419 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Suomen 

kommunistisen puolueen 4 edustajan saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan ja heidän käskykirja. 

20.1.1925 

23.1.1925 

3 

420 Neuvostoliiton kansalaisen I.G. Issukovin kuulustelupöytäkirja, 

joka on salaisesti tullut Suomeen. Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

20.1.1925 

7.2.1928 

5 

421 Luotsi N.F. Gusarovin kuulustelupöytäkirja, joka on saattanut 

saksalaisen laivan Kronshdadtista Suursaarelle. 

24.1.1925 2 

422 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin toimihenkilöiden luettelo ja 

Suomen ulkoasiainministeriön tiedotus G.A. Labertin konsulin 

tunnustamisesta. 

27.1.1925 

11.11.1925 

5 

423 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saaneet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuosilta 1925–1926. 

29.1.1925 

22.12.1926 

30 

424 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Neuvostoliiton 

rajamies P. R Kovalevin saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, 

joka on salaisesti ylittänyt rajan Neuvostoliitosta Suomeen. 

7.2.1925 

13.2.1925 

3 

425 Asiakirja salaisesti tulleet Neuvostoliiton kansalaiset S. M. Isakovin 

ja hänen vaimonsa M. M. Isakovan lähettämisestä Kymenlinnan 

keksitysleiriin. 

12.2.1925 

6.3.1925 

11 

426 Asiakirja Suomeen salaisesti tullut Neuvostoliiton kansalaisen I. S. 

Morozovin epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

23.2.1925 

13.3.1925 

9 

427 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu S. J. Koshenkon 

välskärikoulun päättötodistuksen lähettämisestä. 

24.2.1925 

7.3.1925 

2 
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428 Neuvostoliitosta salaisesti tulleet Neuvostoliiton kansalaisen E.I. 

Bamfordin ja N.N. Grunkeen kuulustelupöytäkirja.   Etsivän 

keskuspoliisin ja Viipurin maaherran määräys N. N. Grunkeen 

epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

26.2.1925 

9.3.1925 

5 

429 Entinen Venäjän kansalaisen leipuri V. Kruglovin 

kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen 

karkotuksesta maasta. 

2.1925 

21.4.1925 

7 

430 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu Stinkelin 

vakuutusyhtiön osoitteesta ja nimityksestä. 

4.3.1925 

7.3.1925 

2 

431 Karjalainen T.M. Tulyakovin kuulustelupöytäkirja, jota syytettiin 

väkiviinan myynnistä. Impilahden nimismiehen ehdotus hänen 

lähettämisestä Neuvostoliittoon ja Neuvostoliiton Viipurin 

konsulaatin tiedustelu mistä syystä millä tavoin lähetettiin T. M. 

Tulyakovia Neuvostoliittoon. 

10.3.1925 

11.6.1925 

9 

432 Suojärven nimismiehen raportti A. J. Ivanovin pidätyksestä 

irtolaisuudesta ja ehdotus hänen lähettämisestä keskitysleiriin tai 

Neuvostoliittoon. 

18.3.1925 

26.3.1925 

7 

433 A. Shlyakovan pyyntö oleskeluluvan läänissä asumiseen 

pidennyksestä ja Etsivän keskuspoliisin lausunto. 

21.3.1925 

13.6.1925 

4 

434 Uudenkirkon konstaapelin raportti inkeriläisen J A. Putrolaisen 

pidätyksestä ja Viipurin piirin nimismiehen ja Viipurin 

lääninvankilan johtajan kirjeenvaihto oleskeluluvan antamisesta. 

6.4.1925 

21.4.1925 

7 

435 Asiakirja karjalainen L. Pimenovan epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

7.4.1925 

18.4.1925 

4 

436 A. Bogdanovin kuulustelupöytäkirja, joka nimitti itsensä Aunuksen 

pakolaiseksi Akateemisen Karjala-Seuran avustuksen saamista 

varten. Uudenmaan maaherran ja Sortavalan kirjeenvaihto hänestä. 

8.4.1925 

29.4.1925 

6 

437 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu M. Kislitsinin 

omaisuuden olosta Mustamäen kylässä Kuuterselässä. 

15.4.1925 

17.4.1925 

3 

438 Neuvostoliitosta Suomeen salaisesti tullut M. A. Purasen 

kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen 

karkotuksesta maasta. 

20.4.1925 

2.5.1925 

5 

439 Korkein oikeuden päätös henkiöiden joukon valituksesta, joita 

tuomittiin valtiopetoksesta. 

27.4.1925 49 

440 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu V.L. Antonovin 

kohtalosta, jota pidettiin luvattomasta viennistä. Ollilan 

poliisikonttorin kuittaus Antonovin vastaanotosta Neuvostoliittoon 

epävirallista lähettämistä varten. 

28.4.1925 

18.5.1925 

6 

441 Asiakirja I. Tifimovan epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

30.4.1925 

18.5.1925 

5 

442 Vanhentuneella oleskeluluvalla asuva T.M. Akkasen 

kuulustelupöytäkirja ja S.S. Akkasen kuulustelupöytäkirja, jota 

syytettiin Neuvostoliiton salaisesta käynnistä. 

7.5.1925 

17.10.1925 

11 

443 Viipurin maaherran päätös Venäjän kansalaisen A.K. Basiljevin 

oleskeluluvan pidennyksen myöntämisestä.  A.K. Basiljevin pyyntö 

oleskeluluvan toiskertaisesta pidennyksestä. 

9.5.1925 

5.8.1925 

4 

444 Inkeriläinen S.T. Laakon kuulustelupöytäkirja, jota pidettiin 

irtolaisuudesta. 

14.5.1925 

18.5.1925 

2 

445 Hämeen maaherran päätös Kronstadtin pakolainen I. Kiselevin 

oleskeluluvan läänissä asumiseen kieltämisestä ja hänen 

lähettämisestä Viipurin lääninvankilaan Viipurin maaherran 

määräysvaltaan. 

27.5.1925 

6.6.1925 

4 

446 Raportti Vrangelin armeijan entinen sotilas M. Smirnovista, jota 

pidettiin irtolaisuudesta ja Suojärven nimismiehen ehdotus hänen 

4.6.1925 

25.6.1925 

3 
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karkotuksesta Viipurin läänistä. 

447 Neuvostoliiton hallituksen ja Suomen ulkoasiainministeriön nootit 

koskien Suomen hallituksen suhtautumista neuvostoliittolaisiin 

luotseihin, jotka ovat saattaneet laivoja Suomenlahdessa ja 

aavistamattomasta syystä joutuneen maihinlaskuun Suomen 

rantaan.  

12.6.1925 

18.6.1925 

6 

448 Neuvostoliitosta salaisesti tulleen entisen konstaapelin poika A.A. 

Shabanovin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen vapautumisesta Ulkoasiainministeriön 

päätöksen perustella koskien hänen oleskeluluvan antamista. 

15.6.1925 

3.7.1925 

7 

449 Asiakirja Kronstadtin kapinallinen F. Shevchenkon virallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

25.6.1925 

3.12.1925 

11 

450 M. Hotakan vaimoa lapsineen häipymistä koskeva todistajien 

kuulustelupöytäkirja. 

26.6.1925 

2.7.1925 

3 

451 Pakolaisten ja valkoemigranttien luettelo, jotka ovat hakeneet 

oleskeluluvan Suomessa asumiseen ja Kymin nimismiehen 

lausunto. 

2.7.1925 

15.7.1925 

5 

452 Lavansaari Seiskarin nimismiehen ilmoitus inkeriläiset O. 

Mironovan, E. Ignatjevan, M. Gerasimovan ja O. Markovan piirin 

asumisluvasta. Liitteet. 

6.7.1925 

15.7.1925 

6 

453 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu kuolleen lääkäri I.I. 

Rautkovskin omaisuuden tilasta ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Ulkoasiainministeriön ja Viipurin poliisin kanssa. 

11.7.1925 

3.8.1925 

4 

454 Neuvostoliitosta salaisesti tulleen Neuvostoliiton kansalaisen M. V. 

Bobylovin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin ehdotus 

hänen karkotuksesta maasta. 

18.7.1925 

23.7.1925 

3 

455 Neuvostoliiton kansalaisen V.N. Jakovlevin kuulustelupöytäkirja ja 

Etsivän keskuspoliisin lausunto hänen karkotuksesta maasta. 

22.7.1925 

29.7.1925 

6 

456 Terijoen nimismiehen tiedotus luvatta asunut A. Bogdanovasta. 24.7.1925 

4.9.1925 

3 

457 Asiakirja vankilasta vapautunut M.F. Fölkerista jota karkotettiin 

maasta ja sitten virallisesti palautettiin Neuvostoliitosta Suomeen. 

29.7.1925 

21.9.1925 

15 

458 Asiakirja Valamon luostarin 5 munkin lähettämisestä Serbiaan. 3.8.1925 

8.10.1925 

6 

459 Neuvostoliitosta salaisesti tulleet N. Ukichevin ja M. Ukichevin 

kuulustelupöytäkirjat ja I. Konstantonovin kuulustelupöytäkirja, 

jota pidettiin rajan ylittämisen yrityksestä. 

4.8.1925 

16.8.1925 

5 

460 E.V. Makovskin toimintaa koskeva todistajien kuulustelupöytäkirja 

sekä Makovskin kuulustelupöytäkirja. Terijoen nimismiehen 

ilmoitus E. V. Makovskin lähettämisestä Viipuriin. 

8.8.1925 

12.8.1925 

5 

461 Luvatta asunut M.P. Lavosen kuulustelupöytäkirja. 13.8.1925 

26.8.1925 

3 

462 Viipurin poliisin ilmoitus Neuvostoliiton kansalaisen N.I. 

Abramovin esteettömän todistuksen poistosta, koska hän on saanut 

neuvostoliiton passin NL:n lähetystöstä. 

14.8.1925 

1.9.1925 

2 

463 Amerikkaan kansalaisen E. Westin pyyntö oleskeluluvan 

antamisesta ja Etsivän keskuspoliisin lausunto. 

15.8.1925 

8.9.1925 

2 

464 SNTL:sta salaisesti tulleen L. Rautasen ja hänen tyttärensä A. 

Rautasen kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin ehdotus 

heidän karkotuksesta maasta. 

23.8.1925 

3.9.1925 

8 

465 Rajavyöhykkeelle luvatta tulleen E. Iljaevan kuulustelupöytäkirja ja 
Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen karkotuksesta Suomesta.  

7.9.1925 

16.9.1925 

5 

466 Asiakirja M. J. Illeen epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon. 20.9.1925 

29.9.1925 

4 
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467 NL:sta salaisesti tulleen P. T. Saveljevin kuulustelupöytäkirja ja 
Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen karkotuksesta Suomesta. 

14.9.1925 

19.9.1925 

3 

468 Puna-armeijalainen N. F. Markovin kuulustelupöytäkirja, jota 

pidettiin salaisesta rajan ylittämisestä. Etsivän keskuspoliisin 

Sortavalan osasto ilmoitus hänen saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. 

17.9.1925 

21.9.1925 

4 

469 Karjalainen J.P. Heikkisen kuulustelupöytäkirja, jota syytettiin 

karjalaisen J.A. Romanaisen pahoinpitelystä. Impilahden 

nimismiehen ehdotus J. P. Heikkisen karkotuksesta Suomesta. 

25.9.1925 

2.10.1925 

3 

470 M. M. Kannisen ja P. K. Ivanovin kuulustelupöytäkirja, joita 

pidettiin rajan ylittämisen epäilystä ja Raudun nimismiehen 

kirjeenvaihto P. K. Ivanovin ja muiden ulkomaalaisten alamaisten 

ehkäisemisestä hakemaan oleskelulupaa. 

26.9.1925 

9.11.1925 

8 

471 Suomen ulkoasiainministeriön tiedustelu ranskalainen V. 

Chaikovskajan omaisuuden tilasta. V. Chaikovskaja miehineen on 

karkotettu maasta vakoilusta SNTL:n hyödyksi.  

28.9.1925 2 

472 1. polkupyöräpataljoonan komentajan ja 2. divisioonan komentajan 

ilmoitukset entisen Venäjän kenraali Boismanin suhtautumisesta 

pataljoonan majoitukseen ja ehdotus hänen karkotuksesta maasta 

28.9.1925 

30.9.1925 

2 

473 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu M. Galunovan 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Suojärven nimismiehen kanssa. 

2.10.1925 

21.10.1925 

3 

474 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu E. Marshnerin 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Viipurin poliisin kanssa. 

2.10.1925 

31.10.1925 

3 

475 Sisäasiainministeriön määräys munkki Polikarpin siirtämisestä 

Valamon luostarista Etsivän keskuspoliisin määräysvaltaan maasta 

karkottamista varten ja sitä koskeva kirjeenvaihto Sortavalan 

nimismiehen kanssa. 

8.10.1925 

16.10.1925 

4 

476 Sakkolan nimismiehen raportti inkeriläinen T. M. Karhusta, jota 

pidettiin irtolaisuudelta ja väkiviinan myynnistä ja ehdotus hänen 

karkotuksesta maasta. 

15.10.1925 

19.10.1925 

2 

477 Kivennavan nimismiehen ehdotus O.F. Djakonovan karkotuksesta 

maasta. O. F. Djakonovan, hänen aviomies S.A. Djakonovin ja 

todistajien kuulustelupöytäkirja. 

19.10.1925 

4.11.1925 

7 

478 Asiakirja Venäjän kansalaisen N. Bogdanovan ja hänen tyttärensä 

A. Bogdanovan oleskeluluvan pidennyksestä. 

20.10.1925 

15.12.1925 

6 

479 S. Sadlretdinovin pyyntö matkustusluvan Rajajoelle antamisesta 

sekä hänelle, että hänen vaimolle M. Sadretdinovalle. 

22.10.1925 

24.10.1925 

2 

480 Asiakirja M Kovalevin ja P. Kopylovin lähettämisestä SNTL:oon  27.10.1925 

25.11.1925 

9 

481 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu V. Pavlovin 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. 

28.10.1925 

13.11.1925 

3 

482 Viipurin poliisin ja raastuvanoikeuden kirjeenvaihto A.G. 

Danilovin vastuuseen saattamisesta kavalluksesta. 

4.11.1925 

4.3.1926 

8 

483 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu I. Vishnyakovin 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Viipurin poliisin kanssa. 

10.11.1925 

24.11.1925 

3 

484 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu S. I. Voitinskin 

kuolematodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. 

12.11.1925 

28.11.1925 

3 

485 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu SNTL:n kansalaisen 

J. Kalistovin mahdollisuudesta saamaan rahaa Suomen pankista 

27.11.1925 

6.11.1926 

3 
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Kotkasta. Raha on pantu talteen v. 1918. Sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kotkan maistraatin kanssa. 

486 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleen E. J. Haimen epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon. 

30.11.1925 

16.12.1925 

4 

487 Lintulan naisluostarin nunnien luettelo, jotka ovat saanet 

maaherralta luvan luostarissa asumiseen.  

1.12.1925 

17.12.1925 

4 

488 Sortavalan nimismiehen kirjeenvaihto Germanin (G. F. Fedorovin), 

Meletijn (M. F. Andrejevin) ja Isidorin (I. F. Stogovin) 

kansalaisuuden selviämisestä. 

4.12.1925 

24.12.1925 

2 

489 A. G. Nikitinin ja D. F. Suhanovin kuulustelupöytäkirja, jota 

syytettiin halveksivaisesta suhtautumisesta Suomen kohtaan ja 

luvattomasta aseenkannosta.  

4.12.1925 

3.2.1926 

4 

490 SNTL:sta salaisesti tulleen J. J. Adamsonin kuulustelupöytäkirja. 

Etsivän keskuspoliisin ja uudenmaan maaherran tiedotukset hänen 

saattamisesta Helsingin lääninvankilaan ja Viipurin 

lääninvankilaan. 

7.12.1925 

8.3.1926 

8 

491 SNTL:sta salaisesti tulleen J. N. Krivtsovin kuulustelupöytäkirja ja 

Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen karkotuksesta maasta. 

.12.1925 

29.12.1925 

3 

492 Poliisin konstaapelien ja lääninhallinnon muiden virkailijoiden 

ansioluettelot. Asikainen–Hänninen. Ovat olemassa asiapaperit 

vuodelta 1936. 

1925 80 

493 Asiakirja aunukselainen A. Hyyhkän lähettämisestä Kyminlinnan 

keskitysleiriin parantumiseen asti.  

8.1.1926 

22.1.1926 

4 

494 Aunukselainen D. Taroisen Tarajevin, Torosen, Torvisen) 

kuulustelupöytäkirja, jota pidettiin irtolaisuudesta ja oleskeluluvan 

puutteesta. Häntä koskeva kirjeenvaihto Kotkan poliisin kanssa. 

9.2.1926 

17.2.1926 

6 

495 Ulkoasiainministeriö ja Kirvun nimismiehen kirjeenvaihto V. I. 

Shalyshkon, hänen vaimo O.T. Shalyshkon ja heidän tytär 

Anastasijan kohtalosta. 

15.2.1926 

23.2.1926 

3 

496 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu V. Prokofjevan 

syntymätodistuksen lähettämisestä 

18.2.1926 

24.2.1926 

2 

497 SNTL:on salaisesti tulleen ja Suomeen epävirallisesti palannut P. 

A. Kuglerin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin määräys 

hänen väliaikaisesta vapauttamisesta. 

7.4.1926 

6.5.1926 

6 

498 P. Zuchkovan pyyntö hänen poika V. R. Zuchkovin vapauttamisesta 

vankilasta. Poika on salaisesti käynyt SNTL:ssa ja epävirallisesti 

palannut Suomeen. 

18.4.1926 

20.5.1926 

4 

499 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu SNTL:n kansalaisen 

P. I. Ivanovin omaisuuden tilasta ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Ulkomaalaisten omaisuuden Viipurin läänin hoitokunnan kanssa. 

28.4.1926 

25.9.1926 

5 

500 Hämeenlinnan keskusvankilan johtajan ja Salmin nimismiehen 

kirjeenvaihto M. Spiridonovan lähettämisestä entiselle 

asuinpaikalle vankeuden jälkeen. 

28.4.1926 

12.6.1926 

6 

501 SNTL:n kansalaisen koneteknikko I.I. Zapletinin 

kuulustelupöytäkirja, joka on salaisesti tullut SNTL:sta Suomeen. 

1.7.1926 

5.7.1926 

3 

502 G. Bronshin hakemus luvan Terijoella asumiseen antamisesta 

viisumin SNTL:on saamiseen saakka ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

sisäasiainministeriön ja Terijoen nimismiehen kanssa. 

4.8.1926 

10.11.1926 

9 

503 SNTL:sta salaisesti tulleen V.L. Larionovin kuulustelupöytäkirja ja 

Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen virallisesta karkotuksesta 

maasta. 

5.8.1926 

9.8.1926 

3 

504 SNTL:sta salaisesti tulleen H.A. Anderssonin kuulustelupöytäkirja 

ja Uudenmaan maaherran ilmoitus hänen saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. 

11.8.1926 

9.10.1926 

6 
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505 Aunukselainen M.I. Sallisen karkotuksesta rajavyöhykkeestä. 11.8.1926 

4.9.1926 

4 

506 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu SNTL:n kansalaisen 

J. N. Iljinan omaisuuden tilasta 

16.8.1926 

11.9.1926 

3 

507 SNTL:sta salaisesti tulleet N.M. Ustinovin, A.P. Asafjevan ja I.U. 

Tsvetkovin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin 

Sortavalan osaston ilmoitus heidän saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan.  

17.8.1926 

23.8.1926 

7 

508 Entinen puna-armeijan rykmentin komentaja ja entinen Valtion 

poliittinen hallinnon toimihenkilö I.F. Obuhovin 

kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ilmoitus hänen ja upseeri E.J. Nevalaisen saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin virkakirje 

SNTL:n viranomaisten I.F. Obuhovin virallisen vastaanoton 

hyväksymisestä.  Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston 

kirjeenvaihto hänen saattamisesta Etsivän keskuspoliisin 

määräysvaltaan. 

24.8.1926 

3.12.1926 

21 

509 N. Bulatoville annettu vuonna 1924 tulleet Valamon luostariin 15 

munkin valtakirja asiapaperien saamisesta Neuvostoliiton 

konsulaattiin antoa varten uuden asiapaperien laatimiseen. 

2.9.1926 

2.10.1926 

3 

510 SNTL:sta salaisesti tulleen M. I. Lättin kuulustelupöytäkirja ja 

Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen virallisesta karkotuksesta 

Suomesta. 

3.9.1926 

21.9.1926 

4 

511 Kotkan poliisin raportti S. Graffaisen (Iljinin) pidätyksestä 

irtolaisuudesta ja maaherran päätös hänen vapauttamisesta ja 

karkotuksesta Kotkasta toiselle asuinpaikalle. 

15.9.1926 

28.9.1926 

5 

512 Neuvostoliiton lähetystön verbaalinootti suomalaisten poliisien 

solvaavasta käyttäytymisestä SNTL:n kansalaisen I. Skrzynskan 

suhteen ja rajan rikkomisesta. 

16.9.1926 

18.9.1926 

3 

513 Puna-armeijalaisen A.O. Karpovin kuulustelupöytäkirja, joka on 

tullut luvatta SNTL:sta Suomeen ja sitä koskeva Etsivän 

keskuspoliisin ilmoitus.  

2.10.1926 

7.10.1926 

3 

514 SNTL:on epävirallisesti lähetetty ja epävirallisesti palautettu 

takaisin M.S. Pekin kuulustelupöytäkirjat. Asiakirja hänen 

lähettämisestä Kyminlinnan keskitysleiriin asiapaperien laatimiseen 

saakka SNTL:oon virallista lähettämistä varten. 

2.10.1926 

16.12.1926 

11 

515 SNTL:sta salaisesti tulleen M.S. Zavykinin (Shavykinin) 

kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen 

virallisesta karkotuksesta Suomesta. 

5.10.1926 

12.10.1926 

6 

516 SNTL:sta salaisesti tulleet I.J. Kutkinin ja A.P. Menshikovin 

kuulustelupöytäkirja. 

6.10.1926 

8.10.1926 

4 

517 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut V. Tverskoin ja I.D. 

Belkinin syntymätodistuksien lähettämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Terijoen nimismiehen ja kirkkohallinnon kanssa. 

14.10.1926 

15.3.1927 

7 

518 SNTL:sta salaisesti tulleen SNTL:n kansalaisen A. A. Prulin 

kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ilmoitus hänen epävirallisesta karkotuksesta SNTL:on. 

20.10.1926 

9.11.1926 

6 

519 Sisäasiainministeriön päätös oleskeluluvan läänissä asumiseen 

myöntämisestä aunukselainen F. Grigorjevalle ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Viipurin poliisin kanssa. 

26.10.1926 

9.11.1926 

4 

520 SNTL:n kansalaisen M. Viharevan pyyntö oleskeluluvan Viipurissa 

asumiseen pidennyksestä hänen miehensä Viharevin paluuseen 

saakka työmatkasta Turkestanista Moskovaan. 

26.10.1926 

26.1.1927 

3 

521 Asiakirja entinen Venäjän kansalaisen A. Bashkovin lähettämisestä 27.10.1926 9 
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SNTL:oon.  6.11.1926 

522 Entinen Venäjän kansalaisen J. M. Eizenshteinin ja hänen vaimonsa 

B. Gishplingin kuulustelupöytäkirja, joita pidettiin rajan salaisen 

ylittämisen yrityksestä ja Etsivän keskuspoliisin ehdotus heidän 

karkotuksesta maasta. 

10.11.1926 

13.11.1926 

5 

523 SNTL:sta Suomeen salaisesti tulleiden SNTL:n kansalaisten H.H. 

Vakseen ja L.S. Vanhasen kuulustelupöytäkirja ja Etsivän 

keskuspoliisin ehdotus heidän karkotuksesta Suomesta. 

14.11.1926 

1.12.1926 

6 

524 SNTL:sta Suomeen salaisesti tulleen A. J. Siekkelin 

kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ilmoitus hänen epävirallisesta lähettämisestä SNTL:on. 

13.12.1926 

31.12.1926 

9 

525 Etsivän keskuspoliisin laatima salainen katsaus Suomen ja muiden 

maiden tilasta 16–31.12.1926. 

16.12.1926 

31.12.1926 

12 

526 Asiakirja SNTL:n kansalaisuuden hakemuksen jättäneen J. 

Kronbergin väliaikaisesta muutosta Viipurista Savitaipaleelle 

lähtöpaperien laatimiseen saakka. 

24.12.1926 

28.11.1927 

18 

527 Voudin, nimismiesten, poliisikonstaapelien ja lääninhallinnon 

muiden virkailijoiden ansioluettelot. Anttanen–Justi 

1926–1926 65 

528 SNTL:oon epävirallisesti lähetetty ja takaisin palanneen M.J. 

Virolaisen kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen toiskertaisesta lähettämisestä SNTL:oon. 

3.1.1927 

20.1.1927 

6 

529 Kronstadtin kapinallisen O.G. Varfolomejevin kuulustelupöytäkirja. 6.1.1927 

13.1.1927 

10 

530 Sisäasiainministeriön määräys välirahan myöntämisestä munkkien 

muuttamiseen Valamon luostarista ja Hallahuhtan kartanosta 

Serbiaan. Sitä ja munkki Feodoritin toivomusta lähtemistä 

Venäjälle koskeva kirjeenvaihto Sortavalan ja Pyhäjärven 

nimismiesten ja Konevitsan luostarin esimiehen kanssa. 

8.1.1927 

28.2.1927 

8 

531 Insinööri N. Sergejevin pyyntö hänen vaimon siskon A.M. 

Admiralskajan poikineen oleskeluluvan antamisesta. Viipurin 

poliisin ilmoitus A.M. Admiralskajan lähdöstä Leningradiin. 

10.1.1927 

6.6.1927 

5 

532 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut V. Nosovan 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. 

17.1.1927 

9.2.1927 

3 

533 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut M.P. Petrovin 

kuolintodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. 

19.2.1927 

28.2.1927 

3 

534 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut G. Valterin 

syntymätodistuksen lähettämisestä. 

23.2.1927 2 

535 Asiakirja J.J. Kelviäisen vastuuseen saattamisesta näpistyksestä ja 

hänen epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon rangaistuksen 

jälkeen. 

23.2.1927 

16.4.1927 

14 

536 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut K. Belyakovin 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. 

24.1.1927 

9.2.1927 

3 

537 Sisäasiainministeriön ja Valamon luostarin esimiehen kirjeenvaihto 

munkkien karkotuksesta Serbiaan. 

1.2.1927 

24.2.1927 

8 

538 SNTL:sta Suomeen salaisesti tulleen K. F. Lavrinenkon (G. G. 

Poluhinin) kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen epävirallisesta lähettämisestä SNTL:on. 

4.2.1927 

17.2.1927 

7 

539 Ulkoasiainministeriön ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

kirjeenvaihto väliaikaisen asumisluvan myöntämisestä SNTL:n 

kansalaiselle V.A. Fominskille. 

5.2.1927 

10.2.1927 

3 

540 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut A. Mochalovan ja 8.3.1927 3 
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L. Mochalovan syntymätodistuksien lähettämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Kirkkohallituksen kanssa. 

14.3.1927 

541 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleiden V.H. Isajevan, E.H. 

Sidorovan ja V.P. Egorovan epävirallisesta lähettämisestä 

SNTL:oon. 

12.3.1927 

28.2.1929 

6 

542 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut A. Shvedovan 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

21.3.1927 

24.3.1927 

3 

543 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut V. Grigorjevan 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

5.4.1927 

12.4.1927 

3 

544 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus SNTL:oon 

epävirallisesti lähetetyn ja Neuvostoliiton viranomaisten takaisin 

palauttaman M.S. Ivanovin maahantulosta ja hänen lähettämisestä 

Samen nimismiehen määräysvaltaan.               

7.4.1927 

9.4.1927   

4 

545 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut B. B. Sass-

Tisovskin syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Kirkkohallituksen kanssa. 

20.4.1927 

11.5.1927 

3 

546 V. Kulakovin pyyntö hänen vaimonsa äidin E. Baryshevan 

oleskeluluvan pidennyksestä. Liitteet. 

7.5.1927 

31.5.1927 

6 

547 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut J. A. Kashinan 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

9.5.1927 

27.5.1927 

3 

548 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut insinööri P.S. 

Aleksandrovin oleskelupaikasta ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Viipurin poliisin ja Ulkoasiainministeriön kanssa. 

9.5.1927 

19.7.1927 

4 

549 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut L.F. Moshkovan, V. 

F Moshkovin, L.F. Moshkovin, P.F. Moshkovin ja N. Shpakovskin 

syntymätodistuksien lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

23.6.1927 

20.9.1927 

6 

550 Asiakirja Suomeen virheellisesti joutuneen rajamies V.N. 

Mihejevin siirtämisestä Neuvostoliiton rajavartiolaitoksen 

edustajien määräysvaltaan.  

6.7.1927 

18.7.1927 

6 

551 Viipurin poliisin raportti maassa luvatta asuneesta I. Kornilovista ja 

Viipurin poliisin kirjeenvaihto hänen oleskeluluvan myöntämisestä 

läänissä asumiseen. 

15.7.1927 

1.8.1927 

4 

552 SNTL:sta Suomeen salaisesti tulleen A.P. Vasiljevin 

kuulustelupöytäkirja. Liitteet. 

27.7.1927 

2.8.1927 

19 

553 SNTL:sta Suomeen salaisesti tulleen P. Skottin 

kuulustelupöytäkirja ja häntä koskeva kirjeenvaihto Valkealan 

nimismiehen kanssa. 

30.7.1927 

1.10.1927 

7 

554 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut SNTL:n 

kansalaisten A.F. Mihailovin, S.S. Polotionovin ja M.S. Lobkon 

kiinteistön tilasta. 

5.8.1927 

18.2.1929 

4 

555 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut V. Bekin, V. Bekin, 

A. Jolkinan ja M.G. Kravtsovan syntymätodistuksien lähettämisestä 

ja sitä koskeva kirjeenvaihto Kirkkohallituksen kanssa. 

20.8.1927 

20.9.1927 

5 

556 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut P.S. Sergejevin-

Sokovikovin syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Kirkkohallituksen kanssa. 

3.9.1927 

20.9.1927 

3 

557 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut K.A. Sigachevan 

papintodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

29.9.1927 

20.12.1927 

3 

558 Asiakirja A.D. Markovetsin vastuuseen saattamisesta 29.9.1927 66 
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suomalaisvastaisten artikkelien, runojen ja irvikuvien levityksestä. 3.4.1928 

559 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut A.J. Kokon 

papintodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Viipurin poliisin kanssa. 

13.10.1927 

15.10.1927 

2 

560 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut E.A. Trebsin 

papintodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen kanssa. 

13.10.1927 

20.10.1927 

6 

561 Asiakirja karjalaisen J. Sulasalmen pidätyksestä irtolaisuudesta, 

hänen siirtämisestä Viipurin lääninvankilaan ja sitten Valtion 

pakolaisavustuskeskukseen. 

12.11.1927 

9.12.1927 

6 

562 Suomen kansalaisten luettelo-otteet, jotka ovat saanet 

Neuvostoliiton kansalaisuuden. 

16.11.1927 

22.5.1929 

48 

563 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut N.I. Muravjevin ja 

O.J. Kumminan avioliittotodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Kirkkohallituksen kanssa. 

18.11.1927 

20.12.1927 

3 

564 Asiakirja Venäjän kansalaisen F.F. Härkkösen epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon 

10.12.1927 

14.1.1928 

16 

565 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut N. Malyshevin 

papintodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

16.12.1927 

20.12.1927 

3 

566 Nimismiesten, poliisien ja muiden Viipurin lääninhallituksen ja 

raastuvanoikeuden virkailijoiden ansioluettelot. 

1927–1928 99 

567 Nimismiesten, poliisien, poliisimestarien, kihlakunnankirjurien ja 

muiden Viipurin lääninhallituksen virkailijoiden ansioluettelot. 

1927–1931 96 

568 Kotkan poliisin ilmoitus karjalaisen V. Evstratovin pidätyksestä 

näpistyksestä ja saattamisesta Viipurin lääninvankilaan.  

2.1.1928 

3.1.1928 

33 

569 Ulkoasiainministeriön ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto Kreikan 

kansalaisten E. Papakostaksen ja hänen vaimonsa Anastasijan 

lähdöstä maasta, jotka ovat tulleet Suomeen kauttakulkuviisumilla. 

13.1.1928 

1.2.1928 

6 

570 Helsingin poliisin raportti T. Nyshinin pidätyksestä irtolaisuudesta. 

Uudenmaan maaherran ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto hänen 

lähettämisestä entiselle asuinpaikalle Viipuriin. 

12.1.1928 

2.2.1928 

10 

571 Kirjeenvaihto oleskeluluvan antamisesta SNTL:sta salaisesti 

tulleelle S.S. Shobotjeville. 

14.1.1928 

12.5.1928 

6 

572 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut A. Bezborodkovin 

(Bezborodkinin) ja N. Bezborodkinin syntymätodistuksien 

lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto Kirkkohallituksen 

kanssa. 

20.1.1928 

28.4.1928 

8 

573 Suomesta SNTL:oon karkotettu ja epävirallisesti lähetetty takaisin 

I. M. Markovin kuulustelupöytäkirja ja maaherran päätös hänen 

toiskertaisesta lähettämisestä SNTL:on. 

23.1.1928 

20.2.1928 

9 

574 Suomesta SNTL:oon salaisesti mennyt ja takaisin epävirallisesti 

lähetetty A. Pashkovin kuulustelupöytäkirja ja maaherran määräys 

hänen epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon. 

23.1.1928 

22.3.1928 

10 

575 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut I. Saksinan 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

30.1.1928 

15.2.1928 

3 

576 Asiakirja karjalainen J. P. Mikkosen (Nikiforovin) saattamisesta 

Kyminlinnan keskitysleiriin ja Valtion pakolaisavustuskeskuksen 

ilmoitus hänen karkaamisesta siellä. 

14.2.1928 

2.6.1928 

15 

577 Ulkoasiainministeriön tiedustelu musiikkiprofessori P.V. 

Akimovin, hänen vaimonsa R. I. Akimovan ja heidän tyttärensä 

K.P. Akimovan kansalaisuudesta ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Viipurin poliisin kanssa.  

5.3.1928 

10.3.1928 

3 
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578 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut V. Bellingerin 

syntymätodistuksen lähettämisestä 

19.3.1928 

8.10.1928 

3 

579 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut N. A. Volkovan 

kiinteistön tilasta ja sitä koskeva kirjeenvaihto Terijoen 

nimismiehen kanssa.                            

19.3.1928 

5.4.1928 

3 

580 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut A. I. Medvedevin 
syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Terijoen nimismiehen ja Kirkkohallituksen kanssa.                            

19.3.1928 

15.5.1928 

5 

581 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut SNTL:n kansalaisen 

V. M. Kalinanin metsäpalstan Mustamäellä tilasta ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Ulkomaalaisten omaisuuden Viipurin läänin 

hoitokunnan kanssa. 

29.3.1928 

27.10.1928 

4 

582 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus J.Y. Evstignejevin 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan, joka pidätettiin SNTL:n 

rajan ylittämisen yrityksestä  J.Y. Evstignejevin kirje maaherralle. 

31.3.1928 

5.4.1928 

5 

583 Maaherran tiedustelu ja Terijoen nimismiehen vastaus Adolf ja 

Alma Lappalaisista. 

3.4.1928 

19.4.1928 

2 

584 Asiakirja Venäjän kansalaisen J.A. Honnisen pidätyksestä 

irtolaisuudesta ja hänen saattamisesta Kyminlinnan keskitysleiriin. 

23.2.1928 

5.4.1928 

9 

585 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut A.I. Lopasen 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

10.4.1928 

28.4.1928 

3 

586 Asiakirja aunukselainen V.V. Butorinin epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon, joka on salaisesti käynyt 

Neuvostoliitossa monta kertaa. 

10.4.1928 

16.5.1928 

17 

587 Irtolaisuudesta pidätetty ja vankilassa oleva karjalainen V. 

Laasosen pyyntö vapauttamisesta ja Neuvostoliiton konsulaatissa 

käyntimahdollisuuden antamisesta.  Häntä koskeva kirjeenvaihto 

Uudenmaan maaherran kanssa. 

10.4.1928 

19.5.1928 

9 

588 SNTL:oon salaisesti tulleiden ja epävirallisesti takaisin lähetettyjen 

F.G. Ermakovin, I.S. Gerojevin ja A.J. Fedulovin 

kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin ehdotus ja maaherran 

päätös heidän karkotuksesta maan sisemmälle. 

28.4.1928 

8.6.1928 

10 

589 Karjalan kannaksen rajavartion esikunnan lausunto 

rajakomissaarien nimityksestä Karjalan kannakselle. 

4.5.1928 3 

590 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut P.I. Semenovin ja 

A.N. Jakovlevan vihkimistodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Kirkkohallituksen kanssa. 

15.5.1928 

2.6.1928 

3 

591 M. Aleksejevan pyyntö hänen merkitsemisestä Venäjän alamaisena 

(ei Neuvostoliiton kansalaisena) Nansenin passin saamista ja 

Jugoslaviaan matkustamista varten. 

21.5.1928 

4.6.1928 

5 

592 Suomen kansalaisten luettelo, jotka ovat saaneet SNTL:n 

kansalaisuuden. 

24.5.1928 

23.5.1928 

28 

593 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut P.M. Orlovin 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

25.5.1928 

2.6.1928 

3 

594 Ulkoasiainministeriön tiedustelu Kronstadtin kapinallisen V. 

Meinovetskin kohtalosta ja sitä koskeva kirjeenvaihto Viipurin 

poliisin ja Valtion pakolaisavustuskeskuksen kanssa. 

31.5.1928 

9.6.1928 

4 

595 Uudenkirkon nimismiehen lausunto ulkomaille matkustusluvan 

antamisesta U. Huuhkalle. 

1.6.1928 

16.6.1928 

2 

596 E. Jurkevichin pyyntö hänen merkitsemisestä Venäjän alamaisena 

(ei Neuvostoliiton kansalaisena) Nansenin passin saamista ja 

Jugoslaviaan matkustamista varten. Etsivän keskuspoliisin lausunto. 

2.6.1928 

15.6.1928 

4 
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597 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut K.D. Nikalajevan 

syntymätodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

6.6.1928 

9.6.1928 

3 

598 Neuvostoliitosta salaisesti tulleen eestiläinen V. Laaneen pyyntö 

oleskeluluvan antamisesta. Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston 

ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto hänestä ja hänen lähdöstä 

Suomesta Helsingin kautta. 

26.6.1928 

3.9.1928 

8 

599 Raudun nimismiehen lausunto lähtöluvan antamisesta S. 

Andrejevalle, jonka aviomies on tuomittu valtiopetoksesta ja 

karkotettu maasta rangaistuksen jälkeen. 

17.7.1928 2 

600 Suomeen salaisesti tulleen S. A. Terentjevin kuulustelupöytäkirja. 31.7.1928 

2.8.1928 

3 

601 A. Shillingin pyyntö oleskeluluvan antamisesta Viipurissa 

asumiseen ja sitä koskevat ulkoasiainministeriön, 

sisäasiainministeriön ja Viipurin poliisin lausunnot. 

24.9.1928 

25.10.1928 

7 

602 SNTL:sta Suomeen epävirallisesti lähetetyn 

slovakialaisen merimies K.K. Molmarin kuulustelupöytäkirja. 

30.9.1928 3 

603 Viipurin poliisin ilmoitus Sh. Ioselianin siirtämisestä neuvostoliiton 

kansallisuuteen ja hänen lähdöstä SNTL:on. 

1.10.1928 

5.10.1928 

2 

604 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu V.M. Telenkovan-

Romanovan syntymätodistuksen lähettämisestä. 

8.10.1928 2 

605 Kronstadtin kapinallisten luettelo, jotka ovat saanet oleskeluluvan 

läänissä asumiseen vuonna 1929. 

15.1.1929 

17.12.1929 

13 

606 Asiakirja maahan salaisesti tulleen P.S. Meshanin epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon. 

17.1.1929 

3.7.1929 

12 

607 SNTL:sta Suomeen epävirallisesti lähetetyn O. I. Kasporovichin 

kuulustelupöytäkirja. Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ilmoitus hänen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan ja Etsivän 

keskuspoliisin ehdotus hänen lähettämisestä SNTL:oon.                         

25.2.1929 

11.3.1929 

9 

608 SNTL:n loikkarit H. M. Karhun ja J. S. Kiisselin 

kuulustelupöytäkirja.  Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ilmoitus heidän saattamisesta Viipurin lääninvankilaan ja Etsivän 

keskuspoliisin lausunto heille asumisluvan antamisesta. 

24.5.1929 

1.6.1929 

8 

609 Salakuljetuksesta syytetty A. J. Paavilaisen ja todistajien 
kuulustelupöytäkirja.    

28.5.1929 

5.7.1929 

2 

610 SNTL:n loikkarien M. H. Myllyrin ja J. A. Makarin 

kuulustelupöytäkirja.  Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston 

ilmoitus heidän saattamisesta Viipurin lääninvankilaan ja Etsivän 

keskuspoliisin ja ulkoasiainministeriön lausunnot heidän 

oleskeluluvan antamisesta maassa asumiseen. 

31.5.1929 

29.6.1929 

8 

611 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu Neuvostoliiton 

kansalaisten omaisuuden tilasta oheisina olevan luettelon mukaan.                           

9.7.1929 

10.10.1929 

6 

612 Asiakirja maahan salaisesti tulleet J.P. Jorosen ja E. J. Johansenin 
epävirallisesta lähettämisestä SNTL:on.  

3.8.1929 

15.8.1929 

14 

613 Asiakirja maahan salaisesti tulleen M. T. Rekkosen epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:on. 

12.8.1929 

14.9.1929 

12 

614 SNTL:sta tulleen puna-armeijan komentajakoulun kadetin G. G. 

Romanovin (Virtan) kuulustelupöytäkirja.   

29.8.1929 9 

614a Neuvostoliiton Helsingin lähetystön nootti kauppaeduston 

toimihenkilön Iliineen pidätyksestä Viipurissa ja 

ulkoasiainministeriön määräys tutkinnan suorittamisen tarpeesta. 

5.9.1929 

6.9.1929 

3 

615 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu Neuvostoliiton 

kansalaisten omaisuuden tilasta oheisena olevan luettelon mukaan.                           

21.9.1929 

23.9.1929 

3 

616 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelu Neuvostoliiton 11.10.1929 16 
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kansalaisten omaisuuden tilasta oheisena olevan luettelon mukaan. 13.1.1930 

617 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut E. E. Shlihtingin ja 

M. I. Reshinin kuolintodistuksien lähettämisestä ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Kirkkohallituksen ja Sakkolan nimismiehen kanssa. 

26.10.1929 

26.8.1930 

8 

618 Neuvostoliitosta salaisesti tulleen E.I. Ilyajevan (Tihonovan) 
kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin ehdotus hänen 

lähettämisestä SNTL:oon. 

13.11.1929 

18.11.1929 

6 

619 Kommunistisesta agitaatiosta ja lakoissa osallistumisesta syytetty 

M. Ostrolinovin kuulustelupöytäkirja. 

20.11.1929 

21.11.1929 

6 

620 Venäjän kansalaisen entinen suojeluskunnan jäsen O.A. Peltosen 
kuulustelupöytäkirja ja häntä koskeva kirjeenvaihto Viipurin 

poliisin, Käkisalmen poliisin ja nimismiehen kanssa. 

25.11.1929 

27.12.1929 

7 

621 Sisäasiainministeriön, Kyminlinnan keskitysleirin ja Terijoen 

nimismiehen kirjeenvaihto Solovetskin työleirien loikkarien T.I. 

Lukomskin, M. Kovalenkon ja A. Smirnovan karkotuksesta maasta. 

Kotkan poliisin tiedotus T. I. Lukomskista. 

14.12.1929 

22.12.1929 

7 

622 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut E. V. Vasiljevan 

jälkisäädöksestä ja omaisuuden tilasta sekä sitä koskeva 

kirjeenvaihto Muolaan nimismiehen kanssa.  

16.12.1929 

7.3.1930                         

6 

623 Poliisikonstaapelien ja muiden Viipurin lääninhallituksen 

virkailijoiden ansioluettelot. Ahtiainen–Himanen. 

1929–1930 45 

624 Poliisien ja nimismiesten ansioluettelot. Virkkunen–Järvinen. 1929–1932 85 

625 Asiakirja E.B. Tihonovan ja M.K. Ostrodinovin virallisesta 

lähettämisestä SNTL:on. 

9.1.1930 

14.1.1930 

9 

626 O.J. Holopaisen ja H.H. Tahvonaisen avoin käskykirja. 6.3.1930 2 

627 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus valtiorikoksista 

syytettyjen J.K. Koivuniemen (Podushkinin), V.P. Alankon ja A.A. 

Meriläisen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

13.3.1930 

20.3.1930 

5 

628 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus valtiorikoksista 

syytettyjen I.A. Jormalaisen ja V.G. Sherbinin saattamisesta 

Viipurin lääninvankilaan ja heidän avoin käskykirja. 

21.3.1930 

30.3.1930 

3 

629 Kotkan poliisin tiedotus kommunistien toiminnasta. 12.8.1930 

5.9.1930 

4 

630 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin vahtimies E. Moision pyyntö 

oleskeluluvan antamisesta ja Etsivän keskuspoliisin Viipurin 

osaston ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto hänen kansalaisuudesta. 

31.10.1930 

5.3.1931 

15 

631 Asiakirja A. Anufrijevin saattamisesta Viipurin lääninvankilaan 

irtolaisuudesta ja juoppoudesta. 

5.11.1930 

21.11.1930 

8 

632 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut K. Runovin 

syntymätodistuksen lähettämisestä. 

2.1.1931 

28.3.1931 

4 

633 Työluvan saaneiden henkilöiden luettelo. 5.1.1931 

27.12.1932 

18 

634 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut S. Trusovin 

syntymätodistuksen lähettämisestä. 

19.1.1931 

23.1.1931 

2 

635 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut SNTL:n kansalaisen 

A. P. Veinerin kiinteistön tilasta. 

23.1.1931 2 

636 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut Z. Zaitsevan 

syntymätodistuksen lähettämisestä. 

10.2.1931 

16.2.1931 

2 

637 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut J.A. Dyakonovin, 

N.P. Kalininin ja L.P. Kalininan syntymätodistuksien 

lähettämisestä. 

3.3.1931 

14.4.1931 

4 

638 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut I.A. Ornatskin 

työtodistuksen lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto Halilan 

parantolan kanssa. 

17.3.1931 

10.4.1931 

3 
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639 Koululainen V.A. Vladimirovin kuulustelupöytäkirja, joka on 

salaisesti käynyt Neuvostoliitossa. 

4.5.1931 

9.5.1931 

11 

640 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut M.K. Skolskin 

matkustamisluvan SNTL:oon lähettämisestä, mitä on otettu pois 

pidätyksessä. Oikeuden päätökset ja asiaa koskeva kirjeenvaihto 

Joutsenon nimismiehen kanssa. 

9.6.1931 

21.7.1931 

4 

641 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut A.K. Sokolovin-

Sokolskin ja G.N. Fiilin kuolematodistuksien lähettämisestä ja sitä 

koskeva kirjeenvaihto Kirkkohallituksen ja Kirvun nimismiehen 

kanssa. 

10.6.1931 

4.8.1931 

7 

642 Asiakirja upseerikoulun kadetti A. A. Kruglovin virallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon. 

12.6.1931 

21.9.1931 

19 

643 Kymin kunnan henkilöiden luettelo, jotka ovat lähteneet SNTL:on 
tarkastamattomien tietojen mukaan. 

17.8.1931 2 

644 Lahden poliisin ilmoitus loikkari B.I. Molodzinovskin saattamisesta 

Viipurin lääninvankilaan ja Sisäasiainministeriön määräys hänen 

virallisesta lähettämisestä SNTL:on. 

31.8.1931 

5.9.1931 

3 

645 Asiakirja SNTL:n kansalaisen H.I. Härön virallisesta lähettämisestä 

SNTL:oon. 

4.9.1931 

24.3.1932 

23 

646 Sisäasiainministeriön ja poliisilaitosten kirjeenvaihto N. Butorinin 

karkotuksesta maasta. 

28.9.1931 

2.12.1931 

11 

647 Etsivän keskuspoliisin Viipurin osaston lausunto matkustusluvan 

SNTL:oon antamiskiellosta E. Siliselle,  jonka mies ja poika asuvat 

SNTL:ssa. 

16.10.1931 2 

648 Asiakirja I. Issukovin (Issakaisen) epävirallisesta lähettämisestä 

SNTL:oon. 

22.10.1931 

14.11.1931 

13 

649 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleet D.N. Batakovin, I.D. 

Barbolinin, I.K. Zuplinin, J.S. Sazonovin, T.J. Haapamaan ja P.J. 

Haapamaan lähettämisestä SNTL:oon. 

28.10.1931 

24.11.1931 

14 

650 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleiden J.O. Kemovin, H.J. Lesosen, 

I.K. Karpovin, E.A. Erholtsin ja E.M. Parfeovin virallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon. 

6.11.1931 

2.12.1931 

7 

651 Nimismiesten, nimismiesapulaisten, raastuvanoikeuden 

auskultantin ja alikomisarion ansioluettelot. Kemppinen–

Hämäläinen. 

1931–1932 23 

652 Lapuan liikkeen Lumivaaran osaston pyyntö Ihalan 

työläisyhdistyksen ja klubin toiminnan kieltämisestä. Etsivän 

keskuspoliisin Viipurin osaston lausunto ja kuulustelupöytäkirja 

yhdistyksen toiminnasta. 

10.2.1932 

11.5.1932 

10 

653 Kommunistisen puolueen, nuorisoliiton ja Suomen ammattiliiton 

keskuksen lehtiset ja sanomalehtileikkeet. 

15.2.1932 28 

654 Metsäpirtin tiedottaja M. Paksun kantelut eri ihmisten suhteista 

SNTL:n kanssa, rajan ylittämisestä ja muista kysymyksistä. 

10.3.1932 

16.12.1932 

27 

655 Poliisimestari E.S. Havaksen ansioluettelo ja hänen anomus 

ansioluettelon oikaisusta. 

23.3.1932 

10.1.1934 

12 

656 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleen ja salaisuuden kuuluttamisen 

yrityksestä tuomitun SNTL:n kansalaisen J.P. Lierin virallisesta 

lähettämisestä SNTL:on. 

5.6.1932 

6.9.1932 

16 

657 Ulkoasiainministeriön, Etsivän keskuspoliisin ja Viipurin poliisin 

kirjeenvaihto Suomeen salaisesti tulleen SNTL:n rajamies N.P. 

Shtaidon virallisesta lähettämisestä SNTL:oon ja hänen 

kuulustelupöytäkirja. 

10.6.1932 

30.6.1932 

8 

658 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus Suomeen 

salaisesti tulleen M.I. Merkurjevin saattamisesta Viipurin 

10.6.1932 

30.6.1932 

13 
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lääninvankilaan. Ulkoasiainministeriön ja Etsivän keskuspoliisin 

tiedotukset hänen oleskeluluvan maassa asumiseen myöntämisestä 

kolmeksi kuukaudeksi. 

659 Valtiosalaisuuden kuuluttamisesta tuomittu A. Bogdejevin-Pohdin 

kirje oleskeluluvan läänissä asumiseen pyynnöstä ja hänen 

nimilista. 

14.6.1932 

15.6.1932 

3 

660 Pääesikunnan väliaikainen ohje ulkomaalaisten käynnistä 

puolustusvoimien esikunnissa, osastoissa ja laitoksissa. 

17.6.1932 4 

661 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Suomeen salaisesti 

tulleen Neuvostoliiton kansalaisen K.K. Firsovin saattamisesta 

Viipurin lääninvankilaan. Ulkoasiainministeriön ja Etsivän 

keskuspoliisin tiedotukset hänen oleskeluluvan maassa asumiseen 

myöntämisestä kolmeksi kuukaudeksi. 

9.7.1932 

16.7.1932 

9 

662 Ulkoasiainministeriön tiedotus Suomeen salaisesti tulleet 

Neuvostoliiton kansalaiset I. Kustolan ja A. Muonin oleskeluluvan 

maassa asumiseen myöntämisestä kolmeksi kuukaudeksi. 

19.7.1932 

23.7.1932 

4 

663 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus SNTL:sta 

salaisesti tulleen I.G. Issukovin (Issakaisen) saattamisesta Viipurin 

lääninvankilaan. Osaston pidättämien 17 – 23.7.1932 luettelo.  

23.7.1932 

25.7.1932 

4 

664 J. Tiilikaisen (I. Tilikovin) kuulustelupöytäkirja, jota pidettiin rajan 

salaisen ylittämisen SNTL:oon yrityksestä. 

25.7.1932 

15.8.1932 

4 

665 Asiakirja K.F. Hämäläisen (Hamlinin) lähettämisestä Kanadaan. 6.8.1932 

10.2.1933 

24 

666 Neuvostoliiton Viipurin konsulaatin tiedustelut Neuvostoliiton 

kansalaisten A.K. Denisovin-Uralskin ja Z. I. Zerihinin (Sherihinin) 

kuolintodistuksien lähettämisestä ja sitä koskeva kirjeenvaihto 

Kirkkohallituksen kanssa. 

20.8.1932 

1.9.1932 

3 

667 Ulkoasiainministeriö ja valtion pakolaisavustuskeskuksen 

kirjeenvaihto oleskeluluvan myöntämisestä Neuvostoliiton 

kansalaisen V. Boichenklle, joka on salaisesti tullut Suomeen. 

25.8.1932 

7.9.1932 

4 

668 Asiakirja SNTL:sta Suomeen salaisesti tulleen Neuvostoliiton 

kansalaisen N.M. Beloshapkan virallisesta lähettämisestä SNTL:on. 

3.9.1932 

4.1.1933 

10 

669 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Neuvostoliiton 

kansalaisen M. Koivusen virallisesta tulosta SNTL:sta. 

13.9.1932 

16.9.1932 

2 

670 Ulkoasiainministeriön, Etsivän keskuspoliisin Joensuun edustuston 

ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto S.V. Fokanovista, joka on 

salaisesti tullut Suomeen, sekä hänen oleskeluluvan kahdeksi 

kuukaudeksi myöntämisestä   

23.9.1932 

4.10.1932 

7 

671 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleet Neuvostoliiton kansalaiset I. 

Kempujevin-Kempaisen, J.V. Revenkon ja A. Voukun virallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon. 

1.10.1932 

7.11.1932 

12 

672 Ulkoasiainministeriön tiedustelu V.A. Kibarneimanin asuinpaikasta 

ja sitä koskeva kirjeenvaihto Uudenkirkon ja Muolaan nimismiesten 

kanssa. 

14.10.1932 

3.2.1933 

4 

673 Asiakirja O.S. Everkijevan lapsineen pidätyksestä rajan ylittämisen 

yrityksestä ja hänen saattamisesta Kyminlinnan keskitysleiriin. 

23.10.1932 

8.11.1932 

7 

674 SNTL:sta salaisesti tulleen Neuvostoliiton kansalaisen G.G. 

Shavykinin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin Terijoen 

osaston ilmoitus hänen epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon. 

20.11.1932 

25.11.1932 

4 

675 Ulkoasiainministeriön, Terijoen ja Muolaan nimismiesten 

kirjeenvaihto SNTL:n loikkarien J.S. Savolaisen ja I.A. Kolkkasen 

oleskeluluvan myöntämisestä kolmeksi kuukaudeksi.  

22.11.1932 

14.1.1933 

8 

676 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleen Neuvostoliiton kansalaisen 

V.M. Vaginin virallisesta lähettämisestä SNTL:oon.                   

19.12.1932 

16.2.1933 

13 
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677 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus SNTL:sta 

Suomeen salaisesti tulleiden A.A. Afanasjevin ja N. A. Afanasjevin 

saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. Etsivän keskuspoliisin, 

Ulkoasiainministeriön ja Viipurin poliisin kirjeenvaihto heidän 

lähettämisestä SNTL:oon.                   

30.12.1932 

14.1.1933 

7 

678 A. Ostrogorskajan pyynnön perustella tehty ulkoasiainministeriön 

tiedustelu todistuksen antamisesta koskien Kuokkalassa olevan 

kesämökin siirtämisestä toisille ihmisille hänen aviomies H.E. 

Ostrogorskin kuoleman jälkeen. 

9.2.1933 2 

679 Ulkoasiainministeriön tiedustelu Neuvostoliiton insinööri V. 

Akitovin sukulainen A. Salon asuinpaikasta ja sitä koskeva 

kirjeenvaihto Terijoen nimismiehen ja Viipurin poliisin kanssa. 

18.2.1933 

28.2.1933 

6 

680 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleen A.D. Dmitrijevin virallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon.                   

20.2.1933 

15.6.1933 

11 

681 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston selonteko eri ihmisten 

myötävaikutuksesta M.J. Iloselle, jota syytettiin valtiopetoksesta. 

5.4.1933 4 

682 Nimismiehen, nimismiesapulaisen, poliisikomissaarin ja muiden 

lääninhallituksen ja poliisin virkailioiden ansioluettelot. Aho–Hovi. 

1933 22 

683 Suojärven nimismiehen kirjeenvaihto karjalaisen S.M. 

Evdokimovin karkotuksesta maasta. Terijoen nimismiehen ilmoitus 

S.M. Evdokimovin ja M. Styfin virallisesta lähettämisestä 

SNTL:oon.                   

10.1.1934 

31.1.1934 

6 

684 Metsäpirtin tiedottaja M. Paksun kantelut eri ihmisten suhteista 

Neuvostoliiton kanssa, rajan ylittämisestä ja muista kysymyksistä. 

12.1.1934 

25.5.1934 

21 

685 SNTL:n loikkari S.E. Savitskin kirje oleskeluluvan Suomessa 

asumiseen antamisesta ja Terijoen nimismiehen ilmoitus hänen 

epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon.                   

15.1.1934 

12.2.1934 

6 

686 Asiakirja SNTL:sta salaisesti tulleen aunukselainen V. Nikiforovin 

oleskeluluvan Suomessa asumiseen myöntämisestä kolmeksi 

kuukaudeksi. 

16.1.1934 

9.2.1934 

13 

687 Ulkoasiainministeriön ja Sortavalan poliisin kirjeenvaihto Suomeen 

salaisesti tulleen aunukselaisen F. Lopuhinin oleskeluluvan 

Suomessa asumiseen myöntämisestä kolmeksi kuukaudeksi ja 

hänen lähettämisestä kauppias V. Lukinin luokse. 

17.1.1934 

2.2.1934 

9 

688 Valtion pakalaisavustuskeskuksen anomus matkustusluvan 

Suojärvelle työhön antamisesta E. Iljinille vaimoineen. Etsivän 

keskuspoliisin lausunto ja läänin poliisilaitosten kirjeenvaihto 

heidän asuinpaikasta.  

25.1.1934 

20.11.1934 

32 

689 Etsivän keskuspoliisin lausunto ja ulkoasiainministeriön päätös 

Suomeen salaisesti tulleen A. Sergejevin oleskeluluvan 

antamiskiellosta ja Terijoen nimismiehen ilmoitus hänen 

epävirallisesta lähettämisestä SNTL:on.                   

1.2.1934 

26.2.1934 

3 

690 Asiakirja vakoilusta SNTL:n höydyksi tuomittu karjalaisen M. V. 

Bashkovin epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon.                   

13.2.1934 

17.3.1934 

17 

691 Asiakirja karjalainen A.E. Anufrievin epävirallisesta lähettämisestä 

SNTL:oon.                   

16.2.1934 

29.3.1934 

9 

692 Asiakirja P. Samoletovin epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon.                   8.3.1934 

20.9.1934 

27 

693 Asiakirja P. Kuzminin (Niemesen) toiskertaisesta epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon.                   

19.3.1934 

18.4.1934 

9 

694 Etsivän keskuspoliisin lausunto ja ulkoasiainministeriön päätös 

Suomeen salaisesti tulleen J. Glotovin karkotuksesta maasta ja 

Terijoen nimismiehen ilmoitus hänen epävirallisesta lähettämisestä 

SNTL:oon.                   

4.7.1934 

23.7.1934 

4 
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695 Asiakirja M. S. Pekin epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon. 17.9.1934 

10.10.1934 

9 

696 Etsivän keskuspoliisin lausunto ja ulkoasiainministeriön päätös 

Suomeen salaisesti tulleet SNTL:n kansalaiset M. Kozevnikvin ja 

K. Vishenkon (Vitchenkon) oleskeluluvan antamiskiellosta ja 

Terijoen nimismiehen ilmoitus heidän epävirallisesta lähettämisestä 

SNTL:oon.                   

30.10.1934 

31.12.1934 

7 

697 Asiakirja SNTL:n kansalaisten A.S. Egupovin ja P.N. Ryötin 

epävirallisesta lähettämisestä SNTL:on.                   

26.11.1934 

21.1.1935 

8 

698 Valtiopetoksesta syytetyn työläisen U.A. Lindbergin 

kuulustelupöytäkirja. 

13.12.1934 

8.1.1935 

15 

699 Nimismiesten, hovioikeuden auskultanttien, kihlakunnankirjurin ja 

muiden lääninhallituksen virkailijoiden ansioluettelot.        Aaltonen 

- Hornborg. 

1934 26 

700 Kaksi kertaa epävirallisesti lähetetty SNTL:oon ja kaksi kertaa 

takaisin tulleen P.J. Samoletovin kuulustelupöytäkirja. Hänen 

anomus oleskeluluvan Viipurissa asumiseen antamisesta ja sitä 

koskeva kirjeenvaihto poliisiviranomaisten kanssa.  

16.1.1935 

9.2.1935 

19 

701 Viipurin poliisin ja Etsivän keskuspoliisin lausunnot koskien 

entinen Venäjän kansalaisen M. P. Krylovin kutsuntaa Suomen 

armeijaan. 

23.4.1935 

1.6.1935 

6 

702 Karjalainen S.O. Lehtosaaren (Anufrijevin) kuulustelupöytäkirja. 20.8.1935 

23.8.1935 

2 

703 Etsivän keskuspoliisin lausunto ja ulkoasiainministeriön päätös 

Suomeen salaisesti tulleen SNTL:n kansalaisen P.T. Röytin 

oleskeluluvan Suomessa asumiseen myöntämisestä kolmeksi 

kuukaudeksi ja sitä koskeva kirjeenvaihto Kotkan poliisin kanssa. 

2.10.1935 

22.10.1935 

4 

704 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleen SNTL:n kansalaisen G.I. 

Radchekon epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon.                   

26.10.1935 

3.1.1936 

10 

705 Nimismiesten ja muiden lääninhallituksen virkailijoiden 

ansioluettelot. Vänänen–Hornborg. 

1935–1936 19 

706 Eversti R.A. Frankin valitus koskien hänen vaimonsa Kolchakin 

armeijan osallistuja N.I. Korchakin-Kotovichin karkotusta 

Suomesta. 

10.2.1936 5 

707 Hovioikeuden auskultantti V.V. Hietalahden ansioluettelo 

liitteineen.  

14.3.1936 12 

708 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleen ja valtiosalaisuuden 

kuuluttamisen yrityksestä tuomittu P.L. Feofanovin epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon. 

23.3.1936 

26.8.1936 

8 

709 Asiakirja valtiopetoksesta tuomitun peltiseppä V.K. Orlovin ja 

SNTL:n kansalaisen Suerovin-Korkodinovin epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:oon. 

22.4.1936 

3.8.1936 

25 

710 SNTL:ssa asuva Suomen kansalaisen T.O. Kelon anomuksia 

ulkomaanpassien antamisesta hänelle ja hänen perheelle Suomeen 

matkustamista varten. Sitä koskeva kirjeenvaihto 

ulkoasiainministeriön, Sakkolan ja Käkisalmen nimismiesten 

kanssa. 

11.5.1936 

27.6.1936 

11 

711 Viipurin lääninhallituksen päätös irtolaisuudesta pidätetty entinen 

Venäjän kansalaisen F.A. Jussilan (Ivanovin) karkotuksesta maasta 

ja sitä koskeva kirjeenvaihto Lappeenrannan poliisin ja 

Konnunsuon keskusvankilan kanssa. 

10.6.1936 

13.7.1936 

13 

712 Etsivän keskuspoliisin määräys aunukselaisen P. F. Vashkojevin 

karkotuksesta rajavyöhykkeestä ja Suojärven nimismiehen 

kirjeenvaihto P.F. Vashkojevin saattamisesta Viipurin 

5.8.1936 

31.10.1936 

18 
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lääninvankilaan. 

713 Kruununvoudin, nimismiehen apulaisen, poliisimestarin ja 

hovioikeuden auskultantin ansioluettelot. Raassina–Härkönen. 

1936 14 

714 Asiakirja Suomeen salaisesti tulleet ja vakoilusta SNTL:n höydyksi 

syytettyjen D.I. Jatsenkon ja N.V. Deilidin epävirallisesta 

lähettämisestä SNTL:on. 

21.4.1937 

9.6.1937 

7 

715 Irtolaisuudesta pidätetty ja Viipurin lääninvankilassa oleva SNTL:n 

kansalaisen I.S. Laineen anomus hänen lähettämisestä SNTL:oon. 

Liitteenä nimilista. 

13.6.1937 

16.7.1937 

6 

716 Suojärven ylikonstaapelin raportti J. Kokosta, joka on salaisesti 

tullut Neuvostoliitosta Suomeen. Suojärven nimismiehen ilmoitus J. 

Kokon saattamisesta Viipurin lääninvankilaan irtolaisuudesta. 

21.6.1937 

25.6.1937 

2 

717 Suojärven ylikonstaapelin raportti puuseppä I.M. Luotoniemestä, 

joka on salaisesti tullut Neuvostoliitosta Suomeen. 

 2 

718 Suojärven ylikonstaapelin raportti O.A. Toivosesta, joka on 

salaisesti tullut Neuvostoliitosta Suomeen. Suojärven nimismiehen 

ilmoitus O.A. Toivosen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan 

irtolaisuudesta. 

21.6.1937 

25.6.1937 

2 

719 Etsivän keskuspoliisin Sortavalan osaston ilmoitus Neuvostoliitosta 

Suomeen salaisesti tulleen entisen USA:n kansalaisen ja nykyinen 

SNTL:n kansalaisen V. M. Johnsonin (Jansonin) saattamisesta 

Viipurin lääninvankilaan. V. M. Johnsonin (Jansonin) kirje 

maaherralle. 

22.7.1937 

17.8.1937 

4 

720 Etsivän keskuspoliisin lausunto ja ulkoasiainministeriön määräys 

Suomeen salaisesti tulleen SNTL:n kansalaisen V. Nikkosen 

epävirallisesta lähettämisestä SNTL:oon. 

27.9.1937 

4.10.1937 

3 

721 M.F. Zukin pyyntö hänen vapauttamisesta vankilasta ja Nansinin 

passin antamisesta. Liitteenä hänen nimilista. 

3.12.1937 

7.12.1937 

4 

722 Hämeen lääninhallituksen päätös Suomeen salaisesti tulleen ja 

valtiosalaisuuden kuuluttamisesta tuomittu SNTL:n kansalaisen 

M.J. Haikarin karkotuksesta maasta. Hallituksen ja nimismiehen 

ilmoitukset M. J. Haikarin saattamisesta Viipurin lääninvankilaan.  

14.1.1938 

17.1.1938 

6 

723 Ulkoasiainministeriön, Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ja 

Valtion pakolaisavustuskeskuksen kirjeenvaihto Suomeen salaisesti 

tulleen SNTL:n kansalaisen I.M. Golikin oleskeluluvan Suomessa 

asumiseen myöntämisestä kolmeksi kuukaudeksi ja hänen 

lähettämisestä mielisairaalaan sairauden vuoksi. 

31.5.1938 

5.8.1938 

12 

724 Vakoilusta SNTL:n höydyksi syytetty F.I. Sudakovin (entinen 

Kuhin) ja todistajien kuulustelupöytäkirja. 

4.10.1938 

31.10.1938 

54 

725 Viipurin poliisin ilmoitus Neuvostoliitosta salaisesti tulleen Puna-

armeijan kersantti SNTL:n kansalaisen P. I. Smirnovin 

saattamisesta Valtiopoliisin Viipurin osastoon. 

25.10.1938 

1.11.1938 

3 

726 Todistajien kuulustelupöytäkirja koskien tuntemattoman sotilaan 

rajan ylittämistä, joka on peittäytynyt selvittäessä takaisin 

SNTL:oon. 

19.9.1939 

21.9.1939 

6 

727 Asiakirja V.S. Purkusen Sortavalan poliisivankilasta karkaamisen 

selviämisestä. 

7.10.1932 

5.11.1932 

13 
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FONDI 1. VIIPURIN LÄÄNINHALLITUS. LUETTELO 7. 
Neuvostoliiton kansalaisia koskevaa poliisin kirjeenvaihtoa 
1921–1933 

A
si

a
k

ir
ja

n
 n

:o
 

 

 

 

Asiakirjan nimike 

 

 
 

Vuodet 

 
 

A
si

a
k

ir
ja

n
 

si
v

u
m

ä
ä

rä
 

1 F. Toglachevin kirje pyynnöstä hänen lähettämättä Neuvostoliittoon 

ja hänen nimiluettelo-ote. 

11.12.1922 

12.12.1922 

 

2 Tarkastuksessa tarvittavien asiapapereiden vaille joutunut P. N. 

Gerasimovin kuulustelupöytäkirja ja matkustuslupa Seiskariin. 

15.10.1921 

2.2.1922 

 

3 Hämeenlinnan lääninhallinnon ja nimismiesten kirjeenvaihtoa 

Kronstadtin kapinalliset J. Sarvista, F. Lapasta, I. J. Kiselevista ja 

karjalainen Särkästä vai M. Markovista. 

4.2.1925 

17.6.1925 

 

4 Asiakirja M. Semjakin karkotuksesta Suomesta Neuvostoliittoon. 26.7.1922 

12.8.1922 

 

5 Irtolaisuuden takia Viipurin lääninvankilassa oleva Kronstadtin 

kapinallinen I.I. Leshkon kirjeitä kotimaalle palautumisesta vai tyhön 

työllistämisestä ja hänen nimiluettelo-ote. 

4.1.1924 

4.3.1924 

 

6 Neuvostoliitosta salaisesti tullut N.E. Pussisen rikosrekisteriote ja 

todistus. Kanneljärven suojeluskunnan lausunto hänestä. 

22.4.1922 

2.6.1923 

 

7 Kurkijoen nimismiehen kirjeenvaihtoa Kronstadtin kapinallinen A. 

Kamyshnikovin pidätyksestä. 

14.5.1923 

19.5.1923 

 

8 Irtolaisuuden takia Viipurin lääninvankilassa oleva P. Kuzminin 

hakemus Neuvostoliittoon lähettämisestä ja hänen nimiluettelo-ote. 

9.9.1923 

10.9.1923 

 

9 Rajavyöhykkeelle tarvittavien asiapapereiden vaille tullut P.E. 

Vasiljevin kuulustelupöytäkirja ja Etsivän keskuspoliisin lausunto 

hänen karkotuksesta Suomesta kotimaahan. 

10.11.1924 

15.11.1924 

 

10 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ja Hämeenlinnan 

keskusvankilan johtajan ilmoituksia henkilöiden epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon ja Ollilan poliisivartiokonttorin 

kuittaukset heidän vastaanotosta. 

28.2.1924 

24.10.1924 

 

11 Suojärven nimismiehen salainen kirje I.P. Molosovkinin, V.P. 

Molosovkinin ja I.V. Burtsinin vapautumisesta Viipurin 

lääninvankilasta koska ne olivat palveluksessa Suomen pääesikunnan 

tiedusteluosastossa. 

20.2.1924  

12 Raudun nimismiehen lausunto J. Kokkosen pyynnöstä koskien 

Suomen kansalaisuuden hakemista. 

22.12.1923 

9.2.1924 

 

13 Viipurin poliisin ilmoitus vanhentuneella luvalla asunut AV. Saksisen 

pidätyksestä ja hänen saattamisesta Turkinsaaren keskitysleiriin. 

6.2.1924 

14.2.1924 

 

14 Turun hovioikeuden päätös J.A. Tattarin syytteestä valtiopetoksen 

valmistamisesta ja sitä koskevaa kirjeenvaihtoa Hiitolan nimismiehen 

ja Käkisalmen kruununvoudin kanssa. 

5.7.1924 

14.6.1925 

 

15 Saksan merimies I.V. Rullihin ja todistajien kuulustelupöytäkirja. 

Hänen pyyntö oleskeluluvan Suomessa asumiseen saamisesta. 

Ulkoasiainministeriön päätös ja maaherran määräys hänen 

karkotuksesta maasta. 

24.3.1924 

11.9.1924 

 

16 Neuvostoliiton konsulaatin Viipurissa tiedustelu Venäjän kansalainen 9.1.1924  
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A.I. Bolsunovan omistaman maapalstan tilasta ja sitä koskevaa 

kirjeenvaihtoa Viipurin ulkomaalaisomaisuuden huoltokomitean 

kanssa. 

5.2.1924 

17 Ollilan poliisivartiokonttorin kuittaukset Neuvostoliiton kansalaisten 

ja entisten Venäjän alamaisten vastaanotosta NL:oon epävirallista 

lähettämistä varten. 

30.1.1922 

26.7.1926 

 

18 Asiakirja Suomeen salaisesti tullut N.G. Lindemanin epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

12.9.1925 

25.9.1925 

 

19 Viipurin lääninvankilan kuittaukset työläiset V.K. Tuokon ja H. 

Hynysen vastaanotosta, joita tuomittiin valtiopetoksen 

valmistamisesta. 

7.4.1925 

24.4.1925 

 

20 K. Leontjevia koskeva kantelu (salakuljetuksesta) ja hänen 

kuulustelupöytäkirja.  

22.4.1925 

11.7.1925 

 

21 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston tiedotus salaisesti rajan 

ylittänyt S. j. Haltsosen saattamisesta Viipurin lääninvankilaan. 

11.2.1925 

19.2.1925 

 

22 Lappeenrannan poliisin ilmoitus O.A. Korkkisen saattamisesta 

Viipurin lääninvankilaan. 

23.6.1924 

16.1.1926 

 

23 Asiakirja Neuvostoliiton rajavartiomies P.R. Kovalevin luovutuksesta 

NL:n viranomaisille, joka on virheellisesti joutunut Suomeen. 

4.3.1925 

9.3.1925 

 

24 Neuvostoliiton konsulaatin Viipurissa tiedusteluja V.A. Suzdaltsovin 

syntymätodistuksen ja J. Salmedin avioerotodistuksen lähettämisestä. 

26.2.1925 

9.4.1927 

 

25 Neuvostoliiton konsulaatin Viipurissa tiedusteluja Kronstadtin 

kapinallisten ja entisten Venäjän alamaisten asuinpaikoista, 

poliisilaitosten ilmoituksia niiden saattamisesta vankiloihin yms. 

19.3.1926 

9.10.1926 

 

26 Etsivän keskuspoliisin tiedotus monta kertaa rajan ylittänyt A.A. 

Ivanovista; Ollilan poliisivartiokonttorin, Karjalan kannaksen 

rajavartioston esikunnan ja Raudun nimismiehen kuittaukset 

neuvostoliittolaisten ja entisten Venäjän alamaisten vastaanotosta 

NL:on epävirallista lähettämistä varten. 

7.4.1926 

27.9.1926 

 

27 Etsivän keskuspoliisin kuittaus irtolaisuudesta pidätetyn I.F. 

Obuhovin vastaanotosta ja hänen nimilista. 

29.9.1926 

2.12.1926 

 

28 Etsivän keskuspoliisin salainen lausunto Venäjän passin antamisesta 

R. Drokkilalle. 

1.11.1927  

29 Viipurin nimismiehen raportti luvatta asunut N.N. Petrivista ja 

Kymin nimismiehen kirjeenvaihtoa Kyminlinnan keskitysleiristä 

karannut I. Andronovin saattamisesta Viipurin lääninvankilasta 

takaisin keskitysleiriin. 

12.8.1927 

6.9.1927 

 

30 Viipurin lääninvankilan ja poliisilaitosten kirjeenvaihtoa entisistä 

Venäjän alamaisista. 

26.4.1927 

15.12.1927 

 

31 Asiakirja I. M. Markovin epävirallisesta lähettämisestä 

Neuvostoliittoon. 

15.6.1927 

9.11.1927 

 

32 Poliisilaitosten ja vankiloiden kirjeenvaihtoa entisinten Venäjän 

alamaisten epävirallisesta lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

8.2.1928 

21.8.1928 

 

33 Lappeen nimismiehen ilmoitus irtolaisuudesta pidätetyn E.H. 

Karaulvovin saattamisesta Viipurin lääninvankilaan ja sitä koskevaa 

kirjeenvaihtoa Viipurin poliisin kanssa. 

16.10.1926 

19.10.1926 

 

34 Etsivän keskuspoliisin lausuntoja NL:n kansalaisten epävirallisesta 

lähettämisestä Neuvostoliittoon. 

4.8.1928 

26.10.1928 

 

35 Kemin poliisin raportti irtolaisuudesta syytetty P. Sidorovista ja 

Valtion pakolaisavustuskeskuksen anomus hänen saattamisesta 

kasvatuslaitokseen vai karkotuksesta maasta. 

16.7.1928 

8.8.1928 

 

36 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston, Ollilan poliisivartiokonttorin 

ja Suojärven nimismiehen ilmoituksia E.J. Korkin, OI. Kasparovichin 

ja P.S. Meshanin epävirallista lähettämistä Neuvostoliittoon. 

10.1.1929 

7.8.1929 
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37 Etsivän keskuspoliisin Terijoen osaston ilmoitus Ruotsin kansalaiset 

P.E. Vesterin ja E.E. Vedinin saattamisesta Viipurin lääninvankilaan 

rajan ylittämisen yrityksestä. 

2.1.1929  

38 Maahan salaisesti tullut I.P. Chumakovin vankilapassi, 

valtiopetoksesta syytetyt V.H. Näpin ja A.J. Alinin käskykirjat, 

Viipurin poliisin ilmoitus A. Kouvusen salaisesta lähdöstä 

Neuvostoliittoon. 

24.8.1932 

25.9.1933 

 

39 Oleskeluluvan läänissä asumiseen saaneiden Kronstadtin 

kapinallisten luettelo. 

1921  
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