
Aakkosellinen asialuettelo 
Rautatiehallituksen kiertokirjeista vuonna 1941. 

Sisiil taa kiertokirjeet N:o l - 9. 

Kiertokirjoiden 

Pii.ivlimiili.rii. I N:o 

J. 
J alcsojalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jouluk. 23 

J atteiden lcer&iminen Maalisk. 20 

K. 
Kiertolcirje: kiertokirjeen N:o 2(H. 50 v . 1940 kumoaminen Mo.alisk. 22 

~ N:o 1/533 v. 1939 •> 14 
~ N:o 23/3178 v . 1938 Elok. 15 
•> N:o 13/2279 v. 1937 •> ~ 29 

* N:o 2(H. 348 v. 1941 * Lokak. 3 
N:o 3(H. 627 v. 1939 muuttaminen 0 ° 0 ° 0 0 0 Heinii.k. 18 

L. 
Liilcennejalcsot Jouluk. 23 

M. 
Matlcaliput: rengasmatkat 0 0 0 0. 0 •••• 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 • 0. 0 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 Maalisk. 14 

•> valiaikainen korottaminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 Marrask. 22 

P. 
Pallclcaus: sotatilan aikana palvelukseen ta.i.kka reservin kertausharjoi

tuksiin tai ylimaaraiseen palvelukseen kutsutulle viran ta.i 
toiroen haltijalle ja ylimaaraiselle toimihenkilolle seka tyon- { 
tekijalle suoritettava. palkka.us 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 

Piletit, kts. Matlcaliput. 
Poh]'oismainen henlcilO- fa matlcatavarayhdysliilcenne 

R. 
Raaka-aineiden puute: jii.tteiden keraii.minen 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ratajaksot . o o 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 •• •• 0 • o 0 o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 

Renga81natkat 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 1/ 1096 

maaliskuun 20 paivalta 1941 

jatteiden kerii.amisesta. 

Rautatiehalli.tus kehoittaa taten kaikkia 
rautatielaisia maassamme nykyaan vallitse
van raa.ka-aineiden puutteen vuoksi erikoi
sen perinpohjaisesti ja huolellisesti keraa
maan ja paallikoittensa valityksella paava
rastoihin tai varastojen maaraamiin paik
koihin toimittamaan kaikenlaiset valtion
rautateillii kertyvat, maan teollisuuslaitok
sissa. raaka-aineiksi kelpaavat jatetavarat. 
kuten kumi-, nahka-, koysi-, nuora-, huopa
ja lasijatteet seka rauta- y. m. metalliromut 
ja lumput. Jatteet ja romu on paavarasto-

jen toimesta lajiteltava niiden laadun ja 
arvon mukaan siten, etta esim. kumitavara
jatteet lajitellaan ryhmiin: puhdas kumi. 
kangas.taytteinen kumi ja teraslankatayttei
rum kumi, ja on paavarastojen kuukausit
tain ilmoitettava varastotoimistolle kortilla 
F. N: o 544, paljonko kutakin jatetavara
lajia on varastoon kertynyt. 

Rauta- y. m. metalliromujen suhteen on 
n<Judatettava jo annettuja ja vastaisuudcssa 
annetta via erikoismaarayksia. 

Helsingissii, rautatiehallitUJksessa, maaliskuun 20 paivana 1941. 

J al mar Castren. 

Gideon Ahlgren. 

5314-41 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 2/ H. 348 

maaliskuun 22 paiviilta 1941, 

joka koskee sita palkkausta, jota sotatilan aikana palvelukseen taikka reservin ker
tausharjoituksiin tai ylimaaraiseen palvelukseen kutsutulle valtion viran tai toimen 
haltijalle ja valtion ylimaaraiselle toimihenkilolle on virastaan tai toimestaan seka 

valtion tyontekijalle tyosuhteen perusteella suoritettava. 

Kumoten rautatiehallituksen kirjelmii.n 
: o H. 624/ 2698, 28/ 6 1940, miiaraykset 

rautatiehallitus toimittaa taten asianomais
ten tiedoksi ja noudatettavaksi allamaini
tun, asetuskokoelmassa maaliskuun 14 pai
'Tana 1941 julkaistun valtioneuvoston paa
toksen: 

VALTIONEUVOSTON P.A.A.ToS 

siita palkkauksesta, jota sotatilan aikana 
palvelukseen taikka reservin kertaushar
joituksiin tai ylimaaraiseen palvelukseen 
kutsutulle valtion, kunnan tai seurakun
nan viran tai toimen haltijalle ja valtion 
ylimaaraiselle toimihenkilolle on virastaan 
tai toimestaan seka valtion tyontekijalle 

tyosuhteen perusteella suoritettava. 

Annettu Helsingissi.i. 13 piiivii.ni.i. maaliskuuta 1941. 

Valtioneuvosto on 30 paivana >kesiikuuta 
1932 annetun asevelvollisuuslain 49 §: n no
jalla, sellaisena kuin se on 24 paivana tam
mikuuta 1941 annetussa laissa, puolustus
ministerion esittelysta antanut seuraavat 
miiariiykset: 

2313-41 

1 §. 
Val tion, kunnan tai seura:kunnan viran 

tai toimen haltija, joka sotatilan aikana on 
kutsuttu sotapalvelukseen, joka ei ole ase
velvollisuuslain edellyttamaa saiinnollista 
palvelusta vakinaisessa viiessii, taikka reser
vin kertausharjoituksiin tai ylimiiaraiseen 
palvelukseen, on oikeutettu nauttimaan vir
kaansa tai toimeensa kuuluvia palkkaetuja 
voimassaolevien siiiinnosten mukaan viran
sijaiselle menevat miiarat poisluettuina. 

Tallaisessa palveluksessa olevalle valtion 
ylimaariiiselle toimihenkilolle ja valtion 
tyontekijalle suoritetaan yksi kolmasosa ha
nen palvelusajalta lasketusta ,tointa seuraa
vasta palkkauksesta tai tyopaikasta rtule-

- vasta saannonmukaisesta tyopaLkasta taikka, 
jos hanella on vaimo tai 17 vuotta nuorempi 
oma, otto- tai kasvattilapsi taikka vaimon 
lapsi elatettavaniiiin, kaksi ikolmatta osaa 
siita. 

2 §. 
Valtion ylimaiirii.isellii toimihenkilolla tar

koitetaan tiissii paiitoksessa henkiloii, joka, 
lahinnii ennen palveluks.een astumistaan, on 
ollut vahintiiiin kuusi kuukautta hancn paa-



toime:kseen katsottavassa valtion toimcssa 
ja valtion tyontekijal.Ui. henkiloa, joka, saa
uen paaasiallisen toimeentulonsa valtion 
tyi:ista, on aman ajan ollut jatkuvaan tyo
suhteeseen perustuvassa saiinno.llisessa tyi:issa 
valtion tehtaassa, kone- tai korjauspajas a, 
sahalaitoksessa, varikossa tai vara tossa, 
kirja-, kartta- tai muussa painossa, tkaivok
sessa, rautatiella tai rautatierakennuksella, 
kanavalla tai kanavarakennuksella, satama
laitoksessa tai -rakennuksella, voimalaitok
sessa, valtion valittomaan hoitoon otetulla 
maantiellii tai maantierakennu<kseLla, koulu-

tai muulla maatilalla, sairaalassa tai paran
tolassa tai iulli- ja _merenkulkulaitoksen 
Jaivalla tai muulla tiissa mainitiuihin ver
rattavalla pysyvaisJuontoisella valtion tyo
paikalla. 

3 §. 
Tiilla paatOtk:sella kumotaan 30 pa1vana 

joululmuta 1939 annettu valtioneuvoston 
paatos siita palkkauksesta, jota sotapalvc
luk een astuncelle va.Ltion ylimaaraisen toi
men haltija1Je toimestaan ja valtion vaki
naiselle tyontekija]\e tyi:isuhteen perusteella 
voidaan suorittaa sotatilan aikana. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, maaliskuun 22 paivana 1941. 

Paajohtajan poissaollessa: Vilhelm Jansson. 

Yrjo Stmng. 



Liikenne- ja tariffiosaston vi1·karniehille 
seka konduktooreille. 

Kiertokirj e 
N:o 3/1183 

maalislmun 14 p: lta 19+1. 

Rengas tnatkat. 

I. Varsinaiset rengasmatkat. 

1. Kuluvan vuoden toukokuun 15 p: n 
ja syyskuun 30 p:n vali ena aikana myy
daan valmiiksi painettuja kirjalirpun muo
toisia 2: sen ja 3: nnen luokan rengaslip
puja seuraaville renga matkoille nimittain: 

Rengasmatka nr. 1: 
Helsinki-Riihimaki-Tampere-Turku

IIelsinki. Hinnat: 2 lk. 205 : - ja 3 lk. 
135:-. 

Rengasmatka n1·. 3: 
Riihimaki-Lappeenranta-laivassa Sa

vonlinna-Pieksamaki-Haapamaki-Tam
pere-Riihimaki. Hinnat: 2 lk. 290:- ja 
3 lk. 215: -. 

eka 2 lk. etta 3 lk. rengaslippu oikeut
taa matku tamaan kupongissa nimetyn 
laivayhtion laivoissa niiden 2 lk: ssa lisa
maksutta ilman hyttipaikkaa. Jos matkus
taja haluaa laivassa matkustae saan lisa
etuja, ovat laivan piHillystolle suoritettavat 
lisamaksut: 

2 lk. hyttipaikasta 

1 " " 
Rengasm.atka nr·. 4: 

20:-
35:-. 

Helsinki -Kouvola-Pieksamaki-SaYon
linna-Pieksamaki-Haapamaki- Turlm -
Helsinki. Hinnat: 2 lk. 325: - ja 3 lk. 
215:-. 

2440-41 

Rengasmatka nr·. 5: 
Riihimaki-Vesijarvi-laiva a Jyva kyUi 

-Haapamaki-Riihimaki. Hinnat 2 lk. 
225:- ja 3 lk. 175:-. 

Seka 2 lk. etta 3 lk. renga lippu oikeut
taa matkustamaan laivan 2 lk:ssa lisa
maksutta ilman hyttipaikkaa. J os matkus
taja haluaa hyttipaikan, on siita suoritct
tava laivan piiiillystolle li amaksua 30: -. 

Rengasmatka nr. 6: 
Helsinki-Ve ijarvi-laiva.ssa Jyvaskylii 

-Haapamaki-Turku-Helsinki. Hinnat: 
2 lk. 300:- ja 3 lk. 225: -. 

Ohjeet laivamatka ta, ks. r ngasmatkaa 
nr. 5. 

Rengasmatlw nr·. 7: 
Pori-Tampere:_Riihimiiki-V esijarvi -

lai va.ssa J yvaskyla-Hawpamaki-Parkano 
-Pori. Hinnat: 2 lk. 285: - ja 3 lk. 
210:-. 

Ohjeet laivamatkasta, ks. rengasmatkaa 
nr. 5. 

Rengasmatka nr·. 8: 
Riihimaki-V esijarvi-laivassa J yvasky Hi 

-Pieksiimaki-Kuopio-Kontiomiiki-Oulu 
-Seinajoki-Riihimaki. Hinnat: 2 lk. 
405:- ja 3 lk. 295: -. 

Ohjeet laivamatka ta, ks. rengasmatkaa 
nr. 5. 
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Rengasmatka 1w. 9: 
Riihimaki-Lappeenranta-laivassa Sa

vonlinna-Kuopio- Kontiomaki- Oulu -
einajoki-Riihimaki. Hinnat: 2 lk. 450:

ja 3 lk. 320: -. 
Ohjcet laivamatka t.a Lappeenranta-Sa

vonlinna, ks. rcnga matkaa nr. 3. 
1\fat.ka Savonlinna-Kuopio voidaan vaih

tochtoise ti uorittaa myo laivassa. 2 lie 
tcno-a lippu oikeuttaa matkustamaan ku
pongis a nimetyi sa laivayhtioiden laivoissa 
niiden 2 lk: a ja 3 lk. renaaslippu niiden 
3 lk: sa lisiimak utta ilman hyttipaikkaa. 
Jos matku taja haluaa laiva ·a matkustaes-
aan lisiietuja, ovat laivan paally tOlle suo

ritettavat lisamaksut: 
2 lk. renga lipulla matkustettacssa: 

2 lk. hyttipaikasta . . . . . . 20: -

1 " " 35: -
3 lk. renga lipulla matku tettae sa: 

2 lk. ilrnan hyttitpaikkaa . 20 : -
2 , hyttipaika ta . . . . . . 40: -
1 " 55:-. 

Rengasnwtlcc~ nr. 11: 
Oulu-Kontiomaki-Piek amaki- Savon

linna-Huutokoski-Joen uu- Vuonislahti 
-laiva. a Koli-laiva a Vuonislahti-Kon
tiomaki-Oulu. · Hinnat: 2 lie 360 : - ja 
3 lk. 250: -. 

Ohjeet laivamatka ta Savonlinna-Kuo
pio, ks. renga matkaa nr. 9. 

Laivamatka Savonlinna-Joensuu suori
tetaan . amoin ehdoin kuin laiY~matka Sa
vonlinna-Kuopio, vert. nr. 9. 

Matka J oensuu-Vuonislahti-Koli voi
daan uorittaa vaihtoehtoise ti linja-autossa 
ja on talloin anton raha tajalie luovutet
tava Tautatiekuponki Joen uu-Vuoni lahti 
ja laivakuponki Vuonislahti-Koli. 

Renga matka nr. 12: 
Riihimaki-Lappeenran ta-laivassa Sa

vonlinna-Kuopio- Kontiomaki- Oulu -
Rovaniemi tai Kauliranta-Oulu-Seina
joki-Riihimaki. Ilinnat: 2 lk. 525: - ja 
3 lk. 370: - . 

Ohjeet laivamatkoista, ks. rengasmatkoja 
m. 3 ja 9. 

Rrmgasmatka nr. 13: 
Hel inki-Riihimiiki-Lappeenranta-lai

vassa Savonlinna-Pieksamaki-Haapamaki 
-'l'urku-Helsinki. Hinnat: 2 lie 355: -
ja 3 lk. 255: -. 

Ohjeet laivamatkasta J. .. appeenrant a-Sa
Yonlinna, ks. rengasmatkaa nr. 3. 

Rengasmatka m·. 14: 
Riihimaki-Lappeenranta-laivas ·a Sa

vonlinna-Huutoko ki-Joensuu- Vuoni -
lahti-laivassa Koli-laivassa Vuonislahti 
-Kontiomaki-Oulu-Seinajoki- Riihima
ki. Hinnat: 2 lk. 490: - ja 3 lk. 355: -. 

Ohjeet laivamatkasta Lappeenranta-Sa
vonlinna, k . rengasmatkaa nr. 3, muut oh
ject vert. renga matkaa nr. 11. 

Rengasmatka n1·. 15: 
Haapamaki-Pieksamiiki- Savonlinna

H uutokoski-J oensuu-Vuonislahti-laivas
·a Koli-laiva a Vuonislahti-Kontiomaki 
-Oulu- einajoki-Haapamaki. Hinnat: 
2 lk. 395: - ja 3 lk. 275 : -. 

Vert. ohjeita rengasmatkan nr. 11 yhtey
de a. 

Rengasmatka nr. 16: 
Oulu-Haapamaki-Pieksamaki- Savon

linna-Pieksamaki-K uopio-Kontiomiiki
Oulu. Hinnat: 2 lk. 340: - ja 3lk. 230: -. 

Ohjeet lai.vamatka ta avonlinna-Kuo
pio, k ·. rengasmatkaa nr. 9. 

R nga matka m·. 17 : 
Riihimaki-Lappeenranta-laivas a a-

vonhnna-laivassa Joen ·uu-Vuonislahti
laiva sa Koli-laiva a Vuonislahti-Joen
suu-Huutokoski-Pieksamaki-Haapamaki 
-Riihimaki. Hinnat: 2 lie 415: - ja 3 lk. 
325:-. 

Kumpaankin viimeksimainittuun hintaan 
sisaltyy laivamatkat Lappeenranta-Savon
linna-Joen uu 2 lk: a. Vert. rengasmat
matkoja nr. 3 ja 11. 



Rengasmatka nr. 1 : 
Riihimiiki-Lappeenranta-laiva sa Sa

vonlinna - Pieksiimiiki - Kuopio-Piek ii
maki-Haapamiiki-Riihimiiki. Hinnat: 2 
lk. 320: - ja 3 lk. 235: -. 

Ohjeet laivamatkoi ta, ks. rengasmatkoja 
nr. 3 ja 9. 

Rengasrnatka nr. 19: 
Turku- usikaupunki-autossa Rauma

Peipohja-Tampere-Turku. Hinnat: 2 lk. 
175:- ja 3 lk. 120: -. 

Rengasmcdka nr. 20: 
Pori-Tampere-laivas a Virrat-Pori. 

llinnat: 2 lk. 1 5: - ja 3 lk. 145: -. 
Seka 2 lk. et.tii 3 lk. rengaslippu oikeut

taa matkwtamaan laivan 2 lk: ssa lisamak
sutta ilman hyttipaikkaa. 

Rengasmatka nr. 21 : 
Riihimaki-Lappeenranta.-laivassa a-

vonlinna-Huutokoski-Joensuu - Vuonis-

3 

lahti- laiva sa Koli-autossa Kuopio
Pieksamaki- Haapamaki-Riihimiiki. Bin
nat: 2 lk. 425:- ja 3 lk. 330: - . 

Ohjeet laivamatka ta Lappeenran1a- a
vonlinna, k.. rengasmatkaa nr. 3 ja laiva
matkasta Savonlinna- ,Toennm seka auto
matkasta Joen ·uu- Vuonislahti- Koli, ks. 
rengasmatkaa m·. 11. 

R engasmatka nr. 22 : 
Kuopi.o-Pieksamiiki-Kouvola- Lappeen

ranta- laiYassa Savonlinna-Pieksamald
Kuopio. Hinnat: 2 lk. 265: - ja 3 lk. 
200:-. 

Ohj et laivamatkoi ta, k . r engasmatkoja 
nr. 3 ja 9. 

R enga m.atka nT. 23: 
Tampere-laiva a Virrat-Haapamaki

Tampere. Hinnat: 2 lk. 130: - ja 3 lk. 
110: - . 

Ohjeet laivamatkasta Tamp ere-Virral, 
ks. l'cnn·a. matkaa nr. 20. 

II. Liittymis- ja lisamatkat . 

1. Jo matka aloitetaan joltakin muulta 
kuin renkaalla ol valta liikennepaikalta, li
sataan rengaslipun hintaan liittymismat
lwan oikeuttavan kupongin hinta. Liit
tymismatka ta kannetaan meno- ja paluu
lipun hinta. Rengaslippuun tehdaiin, mil
loin meno- ja paluulippu halutaan, sita 
varten varatulle kuponO'ille merkinta, milta 
liikennepaikalta matka aloitetaan, milia 
liikennepaikalla matka liittyy varsinaiseen 
renga matkaan ekii meno- ja paluulipun 
hinta. Meno- ja paluulippukuponO'ista ir
roitetaan talloin ainoastaan kuponO'in oi
keanpuoleincn o 'a ja liiteUiiin tiliin Trt 
II: lle Hihetetti:ivaksi. Ellei liittymi. matka 
tule ky ymykseen, irroit etaan meno- ja 
palnulippukuponki kokonaisena lippuvi
hosta ja liiieti:ian tiliin osoituksena , ettii 
liittymisma1kaa ei ole tchty. 

2. l\Iatku tajalla on oikeu renga lip
punsa li aksi lunastaa kiinteita lisiilmpon
keja seuraaville rengasmatkoihin liittvville 
lisiirnatkoille: 

1) Riihimaki- Helsinki-Riihimaki ; 2 Jk. 
73: -, 3 lk. 49: -. 

2) Riihimaki-Hameenlinna-Riihimaki; 
2 lie 40: -, 3 lk. 27 : -. 

3) Pieksamaki-Kuopio- Pieksamaki; 2 
lk. 92: -, 3 lk. 61: -. 

J ) Toijala-Turku-Toijala; 2lk. 132: -, 
3 lk. 

5) Toijala-Hameenlinna- Toijala ; 2 lk. 
42 : - , 3 lk. 2 : - . 

G) Oulu- llovaniemi- Oulu ; ~ lk. :21 
3 lk. 146: -. 

-, 
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Lisiikuponki si iiltaa eka meno- etta pa
luumatkan, ja on e voima a aman ajan 
kuin itse rengaslippukin. A ianomaisen 
rcnga matkan ja lipun numero m rkitaan 
Ji akuponkiin, joka kiinnitetlian l:iimalla 
rcnga lipun kulloinkin ky ·ymykse a ole
vaan kuponkiin ja kelpaa ainoastaan ren
gaslipun kera. 

Li alruponkeja voidaan myyda ja liittaa 
rengaslippuun vain illa asemalla, jolla ren
gaslippu o tetaan. 

Li akupongin hinta huomioidaan renga -
lipun kansilehdessa ja lasketaan yhteen 
varsinaisen rcnga.smatkan ja mahdoll i en 
liittymismatkan kans a. 

III. Lippujen myynti-, tarkastus- ym. maarayksia. 

1. Rengaslippuja seka lisakuponkeja myy
uaan euraavilla a emilla: For sa, Haapa
maki Hamina, Heinola, Hel inki, Hvvin
kaa, FHimeenlinna, Ii almi, Imatra Joen-
uu, .Jyva kyUi, Kajaani, Karjaa, Ka kincn, 

Kauhava, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, 
Kri tiinankaupunki, Kuopio, Kymi, Kymin
tehclas, Lahti. Lappeenranta, Lapua, Lem
paala, Lieksa, Loimaa, Loviisa, 1\likkeli, 
1\ilintta, Nokia, Nurmes Oulu, Pieksamliki, 
Pictarsaari, P9ri, Porvoo, Raahe, Rauma, 
Riihimaki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, 
Sciniijoki, Suonenjoki, Tammi aari, Tam
pore, Toijala, Tornio, Turku, Tyrvli.a, 
Uusikaupunki, Vaasa, Varkaus, Vilppula, 
Vuoksenniska sekii Matkatoimisto Kal va 
Oy: a, Kansan Matkatoimisto O;v: sa, 

uomen 1\Iatkatoimisto Oy: a ja Etela
Pohjanmaan Matkailuyhdist 'S r. y: a. 
:Muill a emille ja pysiikeille tilataan ren
aa liput eka li likupongit sanotuilta asemilta 
tilaussetelia B. nr. 279 ldiyttaen, jollaisia pi
u ti.ian kaikilla liikennepaikoilla. saatavina. 
'I'ilau ·etelissa on mainittava halnttu reu
gasmatka seka liittymismatka ja Jisaku
ponki, jos sellaiset tulevat ky ymykse n, 
vaunuluokka ja milla liikennepaikalla lippu 
lunastetaan seka milloin matka alkaa. 

Edclla luetellut lippuvara toa emat tilaa
Yat rengaslippuja ja l:isakuponkeja a iau
mukai essa jarje tyksessa Trt II: ta. A e
mma vara to a olevat ren"'asliput sekii 
lisi.i.kuponO'i1 on palautettava Trt II:e n 
vii.m istaiin t.oukokuun 1 paiviiiin 1941 men
nessii. 

2. Neljiin ja kymmenen vuoden valilla 
oleville lapsille myydliiin renga lippuja seka 
lisakuponkeja puolesta hinnasta. Maksu 
jokaisesta lapsenhpusta ta oitetaan iariffi
saanni.in 5 § : a olevien mliiiraysten mu
kaan. Lapsenlippuja myytae ·sa on lip
punn leimattava ana ,lap i' (ehdotto
masti joka kuponkiin). 

3. Renga lippuja ei myydii otilashenki
li.iille litteran perusteella. 

4. Mat'ka voidaan aloittaa milta liiken
n paikalta tahansa matkalipun osoittaman 
tien varrella matkustajan haluamaan suun
taan. Aloitettua matka uuntaa ei kuiten
kaan saa muuttaa. Kan ilehden 1 :sella 
ivulla tulee olla merkinta, milia renkaalla 

olcvalta liikennepaika.lta matka aloitetaan 
ja 111ihin suuntaan. Jos matka aloitetaan 
jonkun kupongin viliasemalta, on taman 
kupon<Yin etnsivnlle tehtava euraava lahti.i
a eman virkailijan nimella ja a emalei
malla varmennettn merkintii: ,1\iatka aloi
tcttu renkaalla . . . . . . . . . . . . a ., suuntaan 
.. . ... . .... . as." Niiin merkitty lmponki 
jiitetaan vihkoon kaytettavak i palnumat
kalla alknperai ·elle lahti.ia emallc. 1'allai
nen kuponki irroitetaan kan ilchd sta siis 
\·a ta matkan paiittye sa. 

5. Vaihtoehtoisten rauta.tie- ja laivaku
ponkien Savonlinn~Joensuu ja Savon
linna- Kuopio (tai painvru toin) suhteen 
on huomattava, etta matknstaja, joka liih
tcc rataosalta avonlinna-.Toeusuu tai Sa-



vonlinna-Kuopio ja aloittaa matkansa ku
pongilla Savonlinna-Joensuu tai Savon
linna--Kuopio rautateitse, ei voi enlHi ta
man jaJkeen kiiyttiiii hyvakseen kuponkiiu 
sisii.ltyviiii vaihtoehtoista laivamatkaa, vaan 
on hiinen, jo hiin nimenomaan haluaa mat
leu taa laiva a mainitut reitit, lunastet
tava liittymjsmatka edelli ii tapaukses a 
joko avonlinnaan tai J oensuuhun ja jiil
kimmiiise a tapauksessa Savonlinnaan tai 
Kuopioon. 

Vaihtoehtoinen laivamatka Savonlinna-· 
Kuopio (tai piiinvastoin) voidaan suorittaa 
joko Heinaveden tai Leppiivirran reittiii. 

6. Rengaslippu on voimassa yhden kuu
kauden leimaamispiiivii mukaan luettuna. 

7. Rengaslipulla matkustamisen saa ra
joituksetta keskeyttiiii lipun voimassaoloai
kana millii matkan varrella olevalla liiken
nepaikalla tahansa, ehdolla, ettii lippu heti 
annctaan asianomaisellc rautatieviranomai-
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selle matkan keskeyttiimisesta lippuun teh
tiiviia merkintiiii varten. 

8. Matkustajan on itsensii hankittava 
mahdolli esti tarvittava henkiloiodistus tai 
matkustuslupa. 

9. Rengasliput kelpaavat pikajunis ·a ai
noastaan luna tetun pikajunan li iilipun 
kera. 

10. l\'Iakuuvaunua saa kiiyWiii lunasta
malla makuupaikkalipun tavalli e sa jar
je tykse sii. 

11. l\IIatkustaja on velvollinen huolehti
maan matkata.varansa kuljetuk e. ta toisesta 
kulkuneuvo ta toiseen. 

12. J unan konduktoori lovistaa kunkin 
matkan osalle kuuluvan kupongin syrjassa 
olevan ruudun itii mukaan kuin matka 
edi tyy. Irtonaiset kupongit ovat kelpaa
mattomat, ellei samaUa voida niiyttaii vielii 
tekemiittomiin matkan kuponkeja ja lipun 
kansilehtea. 

IV. Tilitys. 

1. Tili laaditaan kaavakkeelle B 17 
muuttamalla otsikko asianmukaiseksi. 

2. Kunkin rengasmatkan liput tilitetiiiin 
kaavakkeella erikseen merkitsemiilla kirjan 
numero arakkeeseen renkaan numero ja li
pun a hinta sarakkee een ,a emalle". 2 ja 
3 lk: n lipui ta laaditaan eri summat. J uok-
evassa numerojiirjestyksessii myydyt a

manhintai et liput voidaan tilittliii samalla 
rivillii merkit miillii mm1erosarakkeeseen 
myytyjen lippujen alku- ja loppunumero. 
Sellainen lippu, jos a e iintyy liittyrnis
matka tai joka on liihetetty toiselle asemalle 
lunastettavaksi on aina tilitettiivii eri ri
villii. Samoin on lapsenlippu tilitettiivii eri 
l'ivilHi. 

Tiliin mcrkitiiiin my!}s mitiittOmiiksi teh
clyn rengasl ipun numero. Tiillainen Iippu 
liitetiiiin tiliin. 

Jos lippuja on lahetetty reversaalilla B 
n: o 275 tilaaja-a emille, merkitaan tiliin 
muistutussarakkeeseen sana rever aali, en 
numero ja sen a eman nimi, jolle lipipu on 
liihetetty. TaUai issa tapaula;issa merkitaan 
maksu molempiin hintasarakkei iin. 

3. Kiinteat lisakuponO'it tilitetiiiin nu
mero- ja luokkaja.rjestyksessii eri summina 
samalla tilikaavakkeella renga lippujen jal
keen siten, etta lisakupon()'in numero mer
ki.tiiiin kirjan munerosarakkeeseen ja nume
rosarnkkeeseen myytyjen lippujen alku- ja 
loppunumerot. Sarakkeeseen ,a emalle" 
merkitaan lisakupongin a hinta. Maksu 
merkitaan lipun hintasarakkeeseen. Siinli 
tapauksessa, eWi lisakuponki liittyy sellai
seen rengaslippuun, joka on rcversaalilla 
UihetetLy, on se Lilitettavii eri rivillii ja 
merkitiian rnaksu silloin molempiin hinta-
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sarakkei iin, jotapaitsi muistutussarakkee
s en merkitaan ana reversaali, numero 
sekii asema, jolle Hppu on Uihetetty. Myos 
lapsenlivp1nm liittyYa lisakuponki on tili
tetti:iva eri rivilla. 

4. Ktm kaikki rcno·a liput ja lisakupon
git on asiarumllmi esti mcrkitty, laaditaan 
kunkin renkaan ja li ·ak11pongin ummista 
yhdi telma samoinkuin ylei lipuista on 
maaratty (ks. lVI.k. V 46.4) huomioon
ottaen, etta kirjan numerosarakk:eeseen 
merkitaan kunkin renkaan ja li akupongin 
numero. Yhdistelman ja.lkeen on ehdotto
masti laadittaYa luettelo reve~· aalilla lahe
tctyista lipuista eka lisiikupongeista huo
mioonottaen. tta as mat on merkittavii 
kaavakkeella B : o 144 a olevassa jarjes
tyksessa. Luetteloon merkitaan Uihetetyn 
lipun numero, r versaali ja en numero 
seld asema, jolle lippu on Hihetetty. LipUJl 
hin ta merkitaan sarakkeeseen : ,Reversaa
lin mukaan liihetctty", jos k. o. asemalle 

on liihetetty vain yhdelUi reversaalilla, 
mutta jos samaolle asemalle on lahetetty 
tilityskuukauden aikana useammalla rever
saalilla, on kunkin lipun hinta merkittavii 
ensin ensimmi:iiseen liptlllhintasarakk:ee e ' 11 

ja sitten yhteinen maksu vasta toiseen hin
tasarakkeeseen. Lopuksi taytetiii:in kaaval(
keessa olevan yhdistelmiin tuloutu - ja 
kantosarakkeet. 

5. Yllamainitun tilin laativat vain lippu
varastoasemat, liittiien tiliin -tilaaja-ru ·emilta 
palautetut reversaalien kuittipuolet. 

Tilaaja-asemat sitiivastoin merkit evat 
kantamansa maksut suoraan kaavakkeelle 
B N : o 126 a kannon puoleUe siinii olevall' 
renga lippujen riville, liiWien iihen r ver
saalit. 

Tiilla kiertolrirjcellii kumotaan rh. kicrto
kirjc N : o 1/ 533 tammiklnm 26 paiviilta 
1939 seka kirjelma Tfo N: o 366/ 422, 8/ 5 
1940. 

Helsingissa, ra.utatiehallituksessa, maaliskuun l-:1: paivi:ina 1!J.±l. 

Jalmar Castren. 

Into Ek. 



J(aikille. 

Kiertokirje 
N :o 4/H. 990 

heiniikuun 18 paiviiltii 1941, 

joka koskee tyontekijain vuosilomalain muuttamista 

Asianomaisten :tiedoksi ja noudatettavaksi rautatiehallitus saa .taten toimittaa alla
mainitun lain ja valtioneuvoston paii.toksen: 

Laki 
tyontekijain vuosilomalain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissii. 11 pii.ivii.nii. heinii.kuuta 1941. 

Eduskunnan. piiiitoksen mukaisesti muu
tetaan 21 paivanii huhtikuuta 1939 anne
tun tyontekijiiin vuosilomalain 6-9, 12, 16 
ja 18 § nain kuuluviksi: 

6 §. 

Tyosuhteen, jonka perusteella vuosiloma 
annetaan, ei tata lakia sovellettaessa ole 
katsottav-a keslreytyneen, jos yrityksen 
oonistaja tai haltija vaihtuu tahi kun tyon
tekija reservin harjoitusten tai ylimaarai
seen palveltrkseen lrutsmnisen takia taikka 
sellaisen. sairauden tai muun hiinesta riip
pumattoman esteen vuoksi, joka on kestii
nyt lrerrallaan enintaan kuukauden, tai 
synnyW:im.isen johdos1:Ja laissa saiidetyn 
ajan on ollut estynyt tyota suorittamaSita, 
mutta esteen poistuttua on ryhtynyt jal
leen tyohon. 

TyOTiitekija ruNro011 myookiiili.n ty&uhteen 
vo~ niihden Vli:i.bJapM.ijiooksi 
katsott:a!\naln. lkJes.lrey;tyk.sen johdos•ta menet.t:a;k.o 
oilmeuttaan l'ukea VTUOOiliOOJJaan OOb.de.n hyviil<
seen sita aikaa, jonka tyosuhde ennen kes
keytysta on jatkunut. Keskeytyslli on pi
dettava vahapiitoisena, jollei se kesta 
kauemmin kuin sen ajan, minkii tyorute-

4669-41. 

kija keskeytykseen asti jatkuneen tyosuh
teensa perusteella, jos Jilin tyoskentelisi 
kauppaliikkeessii tai toimistossa taikika nii
hm verrattavassa yrity'ksessa, olisi 4 § :n 
mukaan oikeutettu saamaan lomaa. 

Sarna oikeus lukea byviikseen en.nen kes
key;tysta jatrkunut tyi5suhde olkoon tyon
tekijalla, joka on h.--u:tsuttu asevelvo1lisuut
taan suorittamaan tai sotatilan aikana pal
velukseen tai miiariitty tyovelvollisuus- tai 
mmm sellaisen lain nojalla tyohon taikka 
joka sairauden .tai synny;ttamisen. takia on 
estynyt kauemmin, kuin 1 momentiss·a on 
sanottu, tyotii suorittamasta, mutta kuu
kauden kuluessa mainitun velvollisuuden 
lliytettyiian tai esteem poistuttua on ryh
tynyt jiilleen tyahon. 

7 §. 

Vuosilomaan kuuluvilta tyopiiiviltii tai 
viikoilta on tyontekijalle annettava taydet 
palkkiaedut. Talloin ei kuitenkaan ot.eta 
humnioon palkkaetuillin kuuluvaa vapaata 
asuntoa. Sellainen .tyonrt;ekija, joka on 
tyonantajan ruuassa, mutta vuosilomanoo. 
ailmna ei ikay;t.a tata etua, on oikeutettu 
saamaan paivittaista ruokaansa vastaavan 
korvauksen loma-ajalta, sunnuntai•t ja juh
lapiiivat siihen luettuiua, jos tyontekija 
tyossii ollessaan myos naina paivina olisi 
saanut ruuan. 
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Tyontek.ija.lle, joka on tehnyt urakka
tyota tai tyota ainoastaan maarattyinii pai
vina tai lyhennetyin tyoajoin, on vuosilo
ma;n ajalta tuleV'a pa:I.kka laskettava hiinen 
keskimaiiraisen paivi:ilansionsa perusteeUa. 
Tamii piiivaansio saadaa.n jakamalla tyon
tekijan kolmen lahinna edellisen kuukau
den yhteenlaskettu ansio, siihen [ruitenka:an 
lukematta 1palkkaa ylityoota eitsemalla
kymmenelliiviidella. J os kuitenk.in tyonte
kija sin·a aikana 6 §: n 1 momentissa mai
nitusta syysta on ollut poissa ty6sta, tyo-
uhteen en johdosta keskeytymatta, jae

taan mainittu aru;io silla luvulla, joka san

daJan, kun tallaiset poissaolopiiiviit vahenne
taiin seitsemastakymmenestaviidesta. Jollei 
paivaamsion laskem.iseen urakkatyossii ole 
saatav:issa 1Jarvirttav!ia .truetojt8J, on se tar

vio.i.tava samassa asemassa olevan tyonteki
jan pa.iklkakunnalla sellai €Ssa ty<>ssa yleensa 
aamam. paivWatnsion pe:rmstoolila. 

Loma-ajalta tuleva palkka on suoritet
tava tyontekijiille ennen loman alkam.ista. 

8 §. 

Jos tyosuhde, ennenkuin tyontekija sen 
perusteel1a on saanut vuosilomaa, piiiittyy 
on tyo111antajan suoritettava tiiyttii palk
kaa vastaava korvaus seuraavasti: 

1) tyontekijiille, jon:ka lty6suhde on kes
lreytymattii jatkunut viihlntiiiin kuusi kuu
kautta, mutlta ei yhtii vuotta, siihen kat-
ornatta, mihin .aikaJan vuodesta tyoouhde 

paattyy, vii delta tyopaivalta seka 3 § : ssa 
tarkoitetuille tyontekijoille kuudelta tyo
paiva1tii ja 4 § : a tarkoitetuille tyonteki
joille yhdel.tii viikolta, ei 'kuiterukaan silina 
tapauksessa, etta tyontek.ija edellisen ka
Lenterivuoden aikana on tassii kohda.ssa 
ta,I'koifbetUill tyOOU!hteensa pe.rusteella saa
nut vuosiloman; seka 

2) tyontekijalle, jonka tyo uhde on kes
keytymatta jatkunut vahintaiin yhden vuo
den ja pawttyy toukokuun 2 paivana tai 
sen jalkeen, silta loma-ajalJa, johon tyon
tekija sina ka1enteri'VUonna olisi ollut oi
keutettu, seka puolelta tiista loma-ajasta, 

kuitenkin vahintaan viidelta tyopiiivalta, 
jos tyoouhde paattyy sruma:n kalenterivuo
den kuluessa ennen toukokuun 2 piiiviiii. 

Tassa pykaliissa main~ttua korvausta ei 
kuiten!kaan ole suoritettava, jos tyonantaja 
on purkanut tyosopimuksen muusta ty080-
pimuslain 31 § :ssa mainitusta syysta 1kuin 
sanotun pykalan 1 momentin 4 kohdassa 
tarko~tetun sairauden takia •tai jos vuotta 
lyhyemman ajan j31tlkunut tyo u.hde <m 

piiiittyu:1yt sen johdosta, etta tyontekij~i on 
irtffianonut ty080pimuksen. Korvausta ei 
myoskaan suoriteta, jos tyosuhde on paat
tynyt tyontekijan kuolernan johdosta. 

Korvauksen laskemiseen nailiden nouda
iettakoon muuten, mita 7 § :ssa on sanottu, 
kuitenkin niin, etta sima mainittu kolmen 
kuul\iaJUden aika lasketaan tyosuhteen piiiit
tyrrnisesta. 

9 §. 

Sella.isissa lyhytaikaisis.sa tomsa, J01ssa 
tyo uhteet eivat yleensa jatku •kuutta kuu
kiautta, on tyonantajan tyOsuhteen paat
tyessa suori,tettava tyontekijalle, jonka 
tyosuhde on jatlnmut vahintai:i:n kolme 
viikikoa, mutta ei kuutta kuukautta, ja 
jolla siita syy tii ei ole oiikeutta vuosiJ.o
maan, korvausta loman pitamista varten 
3 a sadal,ta hanen sinii ai!kana ansaitse
mastaan ra.hapalkasta, ylity&sta saa.tua an
siota lukuun ottamattJa. 

Sellaista lastaJus- ja purkaootyotii suo
ritta:valle tyontekijalle, johon 1 momentin 
saannoksia on sovellettava, on korvaus tyo
suhteen paattyessa suoritettJava, vai:k!k:a 
tyosuhde ei olisi'k.aan jatlrnnrut koLmea viik
koa. Ylityoajaksi, jolta suoritettua P'alk
koo ei otetJa lukuun korvausta laskettaessa, 
luetaa.n se osa vuorokautisesta tyoajasta, 
joka ylittiiii kiahdeksan .tuntia. 

Edella 1 ja 2 momentissa mainittua kor
vau ta ei tyonantajan ole suoritettava, jos 
tyosuhde on piiiittynyt 8 § : n 2 momen
tissa mainitust.a yysta. 

LyhYJt.aikaises.sa tyossa olevalle tyonteki
jalle, jdka tyOsuhteen kestaessa tyonanta
jan uostumukseUa pitaa lomansa, on tyon-



antajan ennen loman alkamist.a suoritet
tava 1 ja 2 moonentin mukaam. laskettu 
korvaus hanen siihen saaikka ansaitsemansa 
palkan perusteella. 

Tyonantajan tulee suorilttaa edella tii.ssa 
pykalassa mainittu korvaus kiinnittamalla 
tyontekijalle antarnaansa vuosilomakirjaan 
vuosilomam.erkkeja korvausta vastaavasta 
arvosta, permit tasoitettJuina lahimpaan 
mal'lkan maaraan. VuosilomaJkirjaan kiin
nitettyja vuosilomamerkkeja vastaavrun ra
hamaarii:n saa tyontekija nostaa postisiHis
topa.nikJkjJijketta valittavista post1toimipai
koi ta toukokuun 2 ja syy kuun 30 piiivan 
valilla seka joulukuun a:ikan.a, kuitenkin 
ainoas1Jaan kerran kumpaisenkin ma'ksukau
den kuluessa. 

Yuosilomakirjaan merkittya korvausta 
alikoon ulosmitattJaJko t.ai toiselle siirrettako 
alkoonka vuosilomaJkirj:aa pantiksi amret
tako. 

V altioneuvoston asiana on, kuultuaan 
asianomai ta tyoalaa edu 1Javaa tyonantaja
ja tyontekijajarjestoa, maarata, mita toita 
Hita lakia sovellettaessa on pide.ttavii ly
hytaiikaisina, ja antaa muUJt tarvittJavat 
maaraykset tiissa pykalassa mainitusta kor
Yanksesta. 

12 §. 

Oike.n hwkea 1palkkaa ta.i muuta kor
vausta vuosiloman ajalta t.ai 8 ja 9 § : ssa 
eldi 11 § : n 2 mome.ntissa mainittua kor

vausta olikoon rauermut, ellei kannetta nos
teta V'Uoden lruluessa sen kaletnterivuoden 
paattymisesta, jona vuosiloona olisi ollut 
annettava tai tyosuhde on paattynyt. 

Mita 1 momentissa on anottu, ei koske 
sellaisi:a siina tarkoitettua saan:nlista, jolm 
on syntynyt enmm 1 paivaa toukokuuta 
1939. 

16 
Tyonantaja, joka ei anna tyontekijille 

vuosiloma.a, niinkuin tassii laissa saade.taan, 
tai vastoin l>a1n maarayks:ia pitaii tyonte
kijiia tyOs.sa vuosilrona-ajaksi miiaraama
nhlin aikana, ranaaistakoon sakolla, ja vel-
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voitettakoon tyonantaja &amalia, tyonteki
jan sita vaatiessa, suorittamaan hiiirelle 
loma-ajalta tuleV'an paltlmn lisilii hyvitys
salkikana 8 §:Ill m'llklalrun lOOloottu kiorvtaiUS. 

J os tyonant:aja jattaa suorittamatta 8 tai 
9 § : ssa saadetyn korvauksen tai ei suorita 
9 § : a saadettya korvausta silla tavalla, 
kuin siita on maaratty, rangaistakoon sa
kollra. Tyonantajaa alkoon kuitenkaan rtuo
rnittako rangaistuksee.n, jos on ilmeista, 
ettei lairninlyonti ollut tahallinen. 

Sarna olkoon lakina, jos tyonaDJtaja l:ai
rninlyo 13 § :ssii mairutun vuosilomaluette
lon pitiirnisen. 

Tyonantaja, joka han;kkiakseen itselleen 
rt:ai toiselle hyotya tailkka aikruansaadakse.en 
V'ahinkoa on pitanyt viiarin vuosilomaluet
teloa ifiai muuttan'llJt siJtla tathi sen b.iivitta
nyt, katkenyt taikka tehilfYt mahdottomwksi 
llllkea, rangaistakoon salkolla tai enintaan 
kuuden kuukauden vankeudella. 

Tyfulantaja, joka lairninlyo hanell-e 14 §: n 
mukaan kuuluvan velvollisuuden, rangais
twkoon enintaan kahdellakymrnenelli piii
V'iisalkoHa. 

Jos tyonantajan edustaja havaitaan syy
pii.iiJksi tassa pykalassa ma:in:bttuun rikok
seen eikii sita samalla voida lukea tyon
antajaJD syyksi, rangaistJaJkoon ainoastaan 
edustajaa. 

18 §. 

Virallisen syytJtajan on pantava syyt
·teeseen tiissa lai.ssa mainitut rikokset, 16 § : n 
2 momentissa main:i.tuissa tapauks:issa kui
tenlkin a:inro:astaam. aJSianornistaj an ilmoi tet
tua rikoksen syytteeseen pantavaksi. 

Tiima laki tulee voimruan 1 piiivana elo
kuurba 1941, 'kui:tenkin niin, etta 9 §: n 
5 momentissa olevien, korvauksen suorit
tarnistapa:a koskevain hlinn08ten voimaan
tuloaiika maarataan asetuksella ja etta Slii
hen asti tyoDJaUtajan on suoritettava sano
tussa pykaliissa tarkoitettu ko.rvaus tyon
tekijaUe rruhrana tyosuhteen. paattyessii ma:k
settaYan lowutilin yhteydessa. 
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Kun sellainen tyosuhde, jonka perus
teella tyontekijallii. aikaisemman lain 8 §: n 
2 momentin mu.kaam oli oikeus korvauk
soon, on syntynyt ennen taman lain voi
maam.tuloa ja jatJkuu yhteensii. viihintiiiin 
kolme, mutta ei kuutta kuukautta, on kor
vaus ty6suhteen paruttyessa maksettava 
tyonteki.jiille koko tyoouhteen ajalta sillii 
taV'alla ja sen suuruisena, kuin tiissa laissa 
siiiidetaan. 

Sellaiselle aikaisemman laJi.n 9 § : ssa tar
koitetulle lastaus- ja purkaustyon tekijalle, 
joka vuoden 1941 aikana erunen taman lain 
voimaantuloa on ollut tiillaisessa tyossii., 
on inliistii. tyotnnneistJa suori.tettava korvaus, 
jo hii.nen saman tyonantajan tyossii. teke
mainsa tyotuntien luku sanotun vuoden 
kuluessa nousee yhteensii. 'kuuteensataan. 
Mainituilta ailreisemmilta tyotunneilta on 
tyonantaj8Jn tii.lloin suoritetuava korvaus 
sillii. tavalla ja sen suuruisena, kuin tiissii 
laissa saadetii.iin, ja tuJee sen tapahtua vii
meistaan seuraavassa tilissii sen jalkeen 
kuin mainittu tuntimiilirii on tii.ytetty. 

Helsingissii 11 piiivrunii heinaili:uuta 1941. 

Tasavallan P r esidentti 

RISTO RYTI. 

Sosiaaliministeri K.-A. . Fage1·holm. 

V al tioneu v o s ton p aa tos 

vuosilomakorvaukseen nahden lyhytaikai
sina pidettii.vista t oista. 

Annettu Helsingissii 11 piiivii.nii heiniikuuta 1941. 

Va1tioneuvosto on 21 paivanii. huhtih-uuta 
1939 annetun .tyontekijain vuosilomala.in 

9 §: n 7 momentin nojalla, sellaisena kuin 
se on 11 piiiviinii. heinakuuta 1941 anne
tussa laissa, piilittiinyt: 

1 §. 

Tyontekijiiim vuosilomalaJi.n 9 §: ssa tar
koitettuina lyhytaikaisina toinii. on pidet
tavii. raJkennusten, satrumain, lentokenttien, 
yleisten teiden, ratai.n ja siltojen rakenta
mista, korjausta ja kunnossapitoa, metsiin
ja halonhakikuuta niihlin liittyvine kulje
tuksineen, satamissa ja niihin verrattavissa 
lastauspaikoissa suoritettavia lastaus- ja 
purkaustoitii eka lauttausta ja uittoa. Kui
tenlk!wam. ci i1'JJ8.irta wilta, .milkilillli DJi.iJOO. suorilte
ta:aJn viilittomasti maatalouden yhteydessii, 
eilm muitakaan tiilla tavoin maatalouden 
yhteydessa suoritettavia toi.tii pidetii lyhyt
aikaisina. 

Lyhyltai.kaisina an pidettiivii myoskin 
muita kuin 1 momentissa mainittuja toita, 
milloin niitii. toottaviin yrityksen toiminta 
yleensa on osa.n vuodesta pysii.hdyksissa taj 

min supistettuna, etta ne tyontekijat, joiden 
tyosuhteet eivii.t jauku kuutta kuukautta 
kerraUaan, muodostavat enemn:niston yri
tyksen tyimtekijain koko luvusta. 

2 §. 

Tarkempia maarii.yksia tii.mii.n pii.ii.toksen 
soveltamisesta antaJa tarvittaessa sosiaali
millisterio. 

Tii.mii piiii.tos tulee voimaan 1 ;paiviinii. 
elo'kuuta 1941. 

Helsi.ngissii 11 piiivii.na heiniilkuuta 1941. 

Sosiaaliministeri K.-A. . Fagerholm. 

Esittelijaneuvos A. Vehila. 

Helsingissii, rautatiehallituksessa, hei.nakuun 18 piiiviinii. 1941. 

J almar Castren. 

Yrji:i Strang. 



VirkamiehiUe ja konduktoih·eille. 

Kiertokirje 
N:o 5/2334 

15 paiWillitaJ elokuwta 1941. 

Taksa, jonka mukaan rautatievaunuille, 
niiden kalustolle y. m. tuotetut vahingot 

on korvattava. 

KumoOOn! jou1ulmmn 23 pii.i;va.I!le 1938 pai
vii.Jtyl!lii., ikierJOOk:i.rjeella N :o 23/ 3178 va:hvis
tertllillJ 11Jalkoorn, jonikla: mUJlmam. re.ul1:1alti.moau
nmlle, niiden kiaJlusftxille y. m . tuotetut va
hilnigat on korvraitt:.a'V'a, on re.ut;a,tiehatl.litus 
ti:imJii pii.ivail1li vathvisltiWillU.t 3il]ru)leva;n uuden 
tatksa:n noudattettatvalksi 1 piiillv:astii :tmJevaa 
syystkrruu rta, ruimi 1Jtiilm..: 

Henkilovaunut. 

He.hlkuffin.nppw, talvaililinlen ..... . 
, 'lu:ku1aan pun . . .. 

HatajaiDru- ja ho~·yHi111miltystha-

naTh kahva ................. . 
IkJrunOOib.na I ja II luoka:IL .. . . 

" 
III 1 ooklain . . . . . . . . 

Ilclrunapoydiin lasi!l.evy . ...... . 
, suoj!lllpawys, 1\lrun .. 

klaiiJnJen . .. . . . . . . 

" 
suojap8;ii.Jil.ys, lino-
leum.ine.n . . . . . . . 

Ikumnl8!poy;ili, paaivaJV'aii1Illum. ... . 
IkkuruaruUltu, suoo, hiottu lt:ai. syo-

vytettty ..... ... .... .. .. . ... . 
Ikikunl3lruutu, suuri', ,oo;vallislt:oa la

sia, talhl pieoom.pi, hiottu taJri 
syo~y . ......... .. ..... . 

Iklku.n.ro·uUJtJu, p ieillellllp i, ;taw aJ..lisJOO, 
lJasi,a . .. ............ . ...... . 

Ticlrunaverho, vi,hlainell!, nUJkk:aNe-
I'IaSba ....... . ..... ... ....... . 

5018- 41 

15:-
35:-

80:-
60:-
30:-
40:-

15:-

30:-
180:-

175:-

125:-

75:-

450: -

Till tjiinstemiin och kondttktor·er·. 

Cirkular 
N:·O 5/2334 

av dre•nJ 15 augusti 1941 

angaende den tariff, enligt vilken skador 
a jarnvagsvagnar, deras inventarier m. m. 

bora ersattas. 

11"00. upphava:rude av den i cirkular N: o 
23/ 3178 -av demJ 23 dooernber 1938 fast
stallda tariff, enJligt vilke.DJ skiador a Sltats
ja.rnvagamruas vaJg·nar, :iinverutari.er 111. 111. 
bora en:'S3Jt1las, h:aJr jal'nV'ii.gsslty:r~lsen denn.a 
dag £aststihlit foljamde niya tariff artJt grulla 
frAn den 1 i.JD.tsltUilldande september, Illii.111-
ligem.: 

Person.vagillar. 

Glod!l.llimpa, varulig . . . . ....... . 
, 

1l.aslaimpa ......... . 
HJand!UaJg for lli:idbroms· och ang-
vii.,rm~aln . .. . ... . . . 

Fi:il'lsterrem i I och II lclass• ... . 
, , II I ikiliass . . . . . . . . 

Glasskiliva for fi:i<nsterbord . .... . 
Skyddsov.erd!rag for fO.:nSterbor.d, 

av 1tyg .... ............ .... . 
Skyddsi:i<verdr·a;g for foMberbord, 

8N linloleum ............ . .. . 
ForlSiterbo.rd, i dagvagn ... ... . . 
Fonsterl"\1001, sti:i.rre, sLipa:d eller 

etsa1d .... . ...... . ......... . 

Ffulslber.rutJa, S!tOrr~ osE'Pad, ehler 
m.im.'dre, sllipad eller etsad 

FoillSltJerrull:a, minrlre, oolipa.Jd 

Fi:inster~II'din arv yl.le,plysch 

15:-
35:-

80:-
60: -
30:-
40:-

15:-

30:-
180:-

175:-

125:-

75:-

450: -



lkJmmaverho, vill:1a:im.e!ll Jmksi.ruker-
taim.oo ................. .. .. . 

I.klk.untaiVel'ho, villa.i..nen, vuor[tnn, 
IlDk.rmta~Verh.o, ru:hlabihd.in ..... . 
Ilm<Xi,tmstaU!Lu ...... . ......... . 
J uomalasi ............. . ..... . 
K~ppi, pyyhelili.na- ... , ...... . 
Krunaih vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Krutt<Nffilltti.il.in lrorjaUSI ... .. .. . 
Kattoventtiilin vetonoora ..... . 
mooetlti, frujaJilSSilnen, ilma- ... . 

, vesi- ..... 
Lrukana ...... . ..... . ... . .. . .. . 

Lampuniku.pu, .lasinJeln, kiaasuJaan-
Pllilll ............. . .. . ...... . 

Lam•pooilrupu, loasrunw, s"ii:llikolann-
punr ........ . ......... .. . . . . 

1J8.1mp11lllku pu, r.avinlool.aiv61unun 
(V. R:n) ........ . ......... . 

Laanpunpidi!ru, bailuiliitJt;inen (pe.i-
tiJloonpUin va.ruste) ......... . 

Laan.punpidm, met.allilinen (peili-
laan.pun varuste) ........ . . . . 

L ukul<ampp111kalUSJte, nelikulm.ai-
noo ........... . ...... .. ... . 

LUikullamppukJ8tlusite, pyoreii . ·. · .. 
LU!kulatm.'Pun -lasi, rueliJrnlmaiinen' 

, , pyorea . . . . . 
Lrumpom.h1rtlalri .............. . . . 
::vtakuusi.jaJ!l lm.n.oo tinhlhn.run' kor-

jaus, I ja II luok:an ......... . 
Ma!k.uusij8.Jlll i!mnnl8ltin.hihrua.n kor-

jaus, III luoikan .......... . 
lV.La1lkiaJtavarrooyhlyn. lro.nsooli ... . 

, verk:kJo .... . 
Mruttto, I ja II luok:. malk:uuvaUinJU,-

hytin., suuri vahlnlk:o .. ... . . . 
ll1artlbo, III l1ID!k. Iru:llk:uuvanmu.hy-

ti!Th, SU'Illri vahinko ... . ... . . . 
M<rutlto, I, II ja I II 1uok. mruknm

vall!Illllhyttin, pie.nempi vruhicloo, 
k:uten tahra1t, reilit y. m. . .. . 

Ma~tto, k:li.ytlfuvli-, surui vahirnko .. 
Maroto, lklli.yttli.va-, p.ien~empi va.hin

lro, ku!ten ta.hra t, reia t y. m. . . 

300:-
150:-
400:-
25:-
15:-

140:-
25:-

100:-
10: -

600:-
550:-
180:-

50:-

40:-

160:-

35:-

100:-

175:-
225:-
20: --
30:-
60:-

120:-

60:-
110 : -
75:-

400:-

300:-

80:-
700:-

150:-

Ffulsterga'I'di!ru w yii1e, dubbel .. 
, utrun fod r 

rull- .... . ...... . 
AnSiliagstraN 1 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Driclmgl<8..13 . ... . . . ............ . 
Skap for handdumur ...... . .. . 
J('8.1l'affiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repruration ruv italk.vooJtliJ ....... . 
Dra.gs.ni)re tiJl .1:fa:k:v€!llitliil_ ......•• 
lJ }OOleltt, luft-, ruv fa,jaJJJS: .. . .... . 

, Wl.t ten -, aJV :fia1j alllS . . . . . . 

Lampiku'Pa av glas, fo1· ga •lampa 
uampku'Pa arv glJa&, for ciektri.Sik: 

lampa ..................... . 
Larrnplrupa for res!Jal\lii"M:iOOSIVa:gn 

(S. J:s) . ....... . .......... . 

uamphMlare, av brulrelit (spegel-
1rum~~l8l~) . ............ . 

LrumpMUare, a:v metl8.ill (spegel-
lacrnpa;rma,t.urr) ........ . .... . 

Laslrumpa, fyTlmtnrti.g ......... . 
, rUJnd .. . .... .. .... . 

CH18s for lasJ•ampa,, :fyxlmn;tigt .. 
, runt ...... . 

Termom€1t€r .. . .. . ............ . 
Reprurrutllion av SO'Vplatsrem, i I 

och II ik~oal3s .... . .......... . 

Heprumtion av sovpkt:tsn:em, i III 
klass . . ... . .... . ........... . 

Konso:l till. ha1Ildhaga;gehytl18.1 ... . 
Na.t til!l h.amrlba.gagehyhla ... . . . 
Maitt,ru i I och II klJass sov hytt, 

Slt.oNe sik.ada ... .. . .. . . ..... . 
:\1ailta i III klass sovhytbt, stOr.re 

l;:ikiadl8.. .. ...... ...... .. ..... . 

Ma1tta i I, II och I II Jclass sov
hytt, mindre sk.ada, slloom 
flli.ck:ar, hal m. m. . . .. . .. . . . 

G il.n:gmatlta, s1t0roo Sllmd8.1 ..... . 
, :mind.re Sikiadla Asom 

fl.li.ckafl', hM m. m ... 

300:-
150:-
400:-
25:-
15:-

140:-
25:-

100:-
10:-

600:-
550:-

180:-

50:-

40:-

160:-

35:-

100:-

175·: ·-
225:-
20:-
30:-
60:-

120:-

60:-
110:-

75 : -

400 : -

300:-

" \ . 
80:-

700:-

150:-



Pl!llinOD.alp'pi, soittolrelil.on ....... . 

Peilli, piEmi ........... ....... : 

" 
'S!Uurii ................. .. 

P el•kbvrumojuspaalliset, pii.ii.va•v-am
IlfU:Ill, suuret . . . . . . . . . . . . . . . . 

P ehl.a;vasuojuspaaJII.ise!t, piilivii vau
·llllln, kieslrilkokoiset . . . . . . . . . . 

PcllWW~SUojlJlSII}ii~W.isret, paiv.li:vau
•IliUtru, 1kiisritnoj a11 . . . . . . . . . . . . . . 

Poomillas, frujaJJllSSi.n:e.n., ~e1isoo 
V<a'U!IllliDI • • . • • • • • . . • • • • • • • • . . . 

PesuaJ1as, faj.atnsS!i.ruen, 2-alkseliStetn.r 
V'aJUllU!Il • . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . 

Pieihlksen pruaJU.iruen .... .... ... . 

Piclus, mailwu'V3JUillllllt, oo hiloo:hnealJ 
, , lrenlkariJn~en 

Pyyh.eLi;lina N :o 1 ... .......... . 
, , 2 ja 3 (lkiisli-) .. 

Sa'ippuru-asma (juolksewa saip-

30:-
100:-
150:-

50:-

40:-

20:-

300:-

250:-
50:-

450:-
150:-

30:-
20:-

p,uoo Vlali'tea:t) . . . . . . . . . . . . . . 120: -
Sohva!Dlphliililys, ~ta, is-· 

tu!ilr). sekii. sellk·arm.j~, &uu!l'ehlro 
vaib.inlk:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500: -

Sohvan.:paaJil:y-s, verasrtJa ta;i muusta'" 
~~, islt:u.ID sekra se1.Jmnoja, 
suurehiJro· vahimlko ...... .. ... 1,200: -

J oko a.inoastrurun :is tum bai ainoas-
rt\aia.'nl . se1k:li.nojru puolet yllfunJa-i-
mtuislt:JaJ mafur.iataJ. 

Sohvro:upiUiih1ys, rrruklmrveresrt;:a, pie-
.ne.hkO V'ahlnilro, lrntellll ttahr8.1t, 
rei·ii·t y. m. . ................ . 

Sohv.a:n~s, vera&ta. :ta.i· muusta 
a.itn.oo;;.ta, piw.eihko vahi.nlko, ku-
ten tahrat, reiat y. m . .. . .. .. . 

Syl!h.7astia ...... ... .......... . 
Siii.lo ka.ytettyjii pyyheli:i!noja var-

ten ... ...... .............. . 

Sa.nik:yhUIOpa, II luo.lre.n ... .. .. . 

" 
III , .. .. ... . 

Taihra1t.UtnJ VaiUlil!UllJ tiiydellinen 
pUJhdisll:ianniiilleill! ( esillrn. desirufWi-
:rninJemJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ta.hrot.Utn: vaUllJU.IIh pienehko puh-
dist'US .................... .. 

600:, - ' 

225:-
60:-

50:-

300:-
225:-

250: -

75: -

T.ryc'kllmapp for r~ · .. .. 

Speg.el, miJ:JJdre ... . .•.......... 
" stfure. ................ . 

Skyddsoverd:mg av lil1me for dag-
... :.: I 

vragn~ SLoUrre . . . . . . . . . . . . . . .. 
Skyddsove!l'dnag av lin.ne for dag

va;gn, medelsrtlort . . . . . . . . . . . . 
SkyddsOvardr.a!g <a1v Ji.Jrun!e for rurm-

st:00.1 d~ .... .... .... .. 
Tva.tlt:foaJt, tarv fajjruns, i 4-a:xJad 

vag.n ..................... .. 
TvartJI:!falt, atv fujams, i 2-<a.xlad 

vagJJJ .. .. ........ . ..... ' .... . 
Dy.nvrrur .................. ... : 

Dyrua, oovvagns-, ruv 1>i:i.der ..... . 
" " aJV tyg . . . . . . 

Handduik N: o 1 . ........... . . 
, N :o 2 och 3 (h.anrl-) 

30:' -
100:
Jl50: __:_ 

, t 'I 

i. 

4b:-
I 

' 20:-

300 : -

250:-
50: ---;-

450:-
150:-

30:
' 20: __:_ 

'l'vwlkopp (for f!lytam.de •tivM) · . . 120: -

Soffi:iverd.rng ruv plys;ch, silts jiimte 
ryggSti:id, srtO.l'lre sklad.a . . . . . . . . 1,500: -

offover,dmg av kilade eller <8.tn.- d 

n~t. m~-terliru1, ~ .. ~ jful'llte "zygg- . 
,,A. "d .. ,l-~ . .:1~ ' 1200' ' ' .f ::tLO , storre SliU:tlilli. . • • • . • • • • • . :· -

A ntitngellll eJI1idlast silts e.lJler endaslt 
ryggstood . hiilrtJen. av ova!Dl
s<taemde beropp. 

SoffoverdTag av p.lysch, mirn.dre 
S!k.ruda sasom f1aCJk1rur, h3Jl m. m. 

Soffove.rdr.ag ·av klooe e1Je.r anmat 
materiJa.1l. mi.nKlre skada Ms:om 
f.1aeikar, hw1 m. m .......... .. . 

Spotltltada . . ....... ... . . . .. . . . . 

Korg for anrvii111100 OOnddulrolr . . 

Sii.ngfi!lrt, II k1ass ........... . 

" 
III , ........... . 

Reng&ing, fullstiia11dig, ~uv ne.d
so·lad vagm, (it. ex. des.infeik:tii()il11) 

Re.ngoritn:g, :min.dre, 'aJV nedsolad 
vagn ....... .. .. ... ....... .. 

600:-

225:-
60:-

50:-

300:-
225:-

250:-

75:-



Tublk.aJruppil, lrokon.aa.n ....... . 
, snsaooaJ , . . . . . . _. . . . 

TyakrulllikooJpitnJ lasi . . . . . . . . . . . . 
V a:wterilpUStim.et . . ...... .. .... . 

30:-
15:-
30:-
40:-
30:-V ~uslryrtik:m ( vkraa:li!raJt:kJaJisi.ja) 

V 811llllit.msillan paljesUJOjus, sumi 
W¥_!rinJoo . ...... : . . . . . . . . . . . . 3,500: -

V 8/UJ11unsi.ll.8lll! paljesuojus, pie-
~pi~~ .............. 300:-

Y5astia . , .. .. ............... . 

T a v a raJ v a un u t. 

V wu'nnmpyl viis', reUltla.i.nen . . . . . . 

" 
rnutaketjurim.en .. 

, p u.iln.en . . . . . . . . . 
V aU!DJun hevoo'Larotta . . . . . . . . . . . . 

" 
s:iJvmauta, mJa/taJ1'8; (H- ja 

60:-

300:-

350:-
40:-
60:-

0-vanmnm) . . . . . . . . . . . 150: -

" 
siivuJa.urtJa, korkea (Hdk-
vallJl.lliD). . . . . . . . . . . . . . 200: -

m.ilnlk.a, seJ.m eibtii puheen:rudleviaJ ,ta.Jksoja saa
daan trlata ;talouswimis.ton painatusjaos
tosta, rautaJtiehallitus taten ilmoittaa kaik
kien asiaoomaisten .tiedoksi ja huomioon
otetta vaksi. 

Hels~, r~ti~, eloknmn 
15 paivana 1941. 

Askllropp, fuJlf'ltailldig . ~ ....... . 
, inlre del . . . . . . . . . . . . . 

G.Las fi:ir re~psslkap ... .... . 
K~ladhfulgJalre ................. . 
StrOO:nhrytaJre ............. . .. . 

30:-
15:-
30:-
40:-
30:-

VagtllSpliatlt:formsbihlg, stOrJ·e sJmda 3,500: -

" m.i!Ildre skOO.a 
NaitVk:iil"l 

GodsvagDJar. 

Vag1nsstolp~, a1v jarn ......... . 
, fornedd med jihl'n .. 

k:edjor .......... . 
, aJV tra ........... . 

V agns h8.s.tbrade . ....... ... .. . 
Vagns si.dobrade, lagt (for H

300:-
60:-

300:-

350:-
40:-
60 : -

ooh .0-va.gn) . . . . . . . . . . . . . . . . 150: -
V~aglll5 SlidobJ'Iade, hog;t (for Hdk-

vagn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200: -
vidiket, samt att rtlrycktt.a taJriffer kuirna 
bestallas fran ekonomibyran underlydande 
divisionen for .tryekningsaJ·be.ten, aLia dem, 
som vederbfu', till kOOn'ledom ooh ilaJkltta
gande h-8.ri.geilJO!Il'l mrodelas. 

Helsingrors, a jiill'nviigss.ty.reloon, dm 15 
a.ugusti 1941. 

Ji. Jalmar Castren. 

'I 

Gideon Ahlgren. 



Liikenne- ja tariffiosaston virkamiehille 
sekii konduktoor·eille. 

Kiertokirje 
N:o 6/2358 

elokuun 29 pili·vliiltii 1941. 

Pohjoismainen henkilo- ja matkatavarayhdysliikenne. 

Mat.kusrtajain ja matkatavara.n kuljetu.k
sesta. suora.naisin kansain:vaJisiln mai1:Jlm
lipui:IlJ ja lmmai.n.vi:ilism mallka.ta.varattodis
<tuk:sm Suomen, Ruotsin, Norja.n ja Ta.ns
ka.n• vaJilUi. ovat voim.assa: 

a) Kansainvauinen sopimus matJkuslta.j<ain 
ja matJkata.varam, ilrnlj~tuksestaJ rautateiltse 
23 pii.ivalta ma.rrns!lrnuta 1933 seka yhteis~ 
lisamiii:Lrayikset; 

b) Internationell !taxa for d!itrekt be
fordring av personer och resgods mellan 
Sverige, Norge, Da.nmark och Finland 
gallande fran och med den 1 oktober 
1941; 

c) ExpOOitionsforeskrifter :tiJ1l Interna
timlell taxa ; 

d) A Vl'lii.kiningsbestammelser, a:ndelsover
sikt och biJj attmon ter. 

JuJkaisut 181--C jaetaa.n. alempaJJJa maini
tuill~ Suom.en :tariffiasem.ill~. 

Yksiiilker.ta.isia suoraJJJaisia matk:aJlippuja 
myydaan ja matk:ruta.varaa ikirrjataru!lJ Suo
mes.sa: 

A) Turun sataman--Tukholman sataman 
kautta · 

asemilta. Hel&i.nlki, Tampere, TUJI'ku ja 
Vaasa (hintataulukko 4, taksa s. 75) 

Ruotsiin 

kaikille asemiile, joita vartten maksu..t Tu
run s311:amasta voidaan saada hin<ta.tauJu-

kosta 1 b (tta:ksa. ss. 25-58), ilruten GOrte.. 
borg C, Halsingborg C ja F, Lund C, 
Malmo C, Norrkoping C, Trelleborg F, 
Uppsala C, Orebro C y. m. ja aatamapai
kalle Stockholms hamn ; 

Norjaan 

Chllil'lcxttenberg griilnsenin tai Storlien: gran
senllin kautta ikaik:illle ~mihl.e, joirta varten 
maksu.t voidaa.n saada. ikayttta.malliil hintar 
.taulrulk.koa 1 a (tatksa ss. 21-23) ja hin<ta.
<ta.uJuilclroa 2 (taJksa ss. 59-65), lruten 
BergenJ, Dramanoo, Hamar, Kristi'81IJ.Sand, 
Oslo 6, Trond!heirm y. m.; 

Tanskaan 

.iJfalmon kautta 

matlmlippuja:: 

Koopenhaminaan (Kobenhavns ByOOn.e.n 
asem.iJlle. talksa s. 70, aJ.avi:itte 2, rtai Koben
havn Havniin- Havnegadelle -, taksa ss. 
23 ja 70) ; 

matkatav&aa: 

kaiikilJe a.semille, joiJta varten malksut voi
daan saada hintaiaulukoista 1 a ja. 3 (taksa 
ss. 23 ja 67-74); 

H iilsingborgi1v--H elsingorin kautta 
maltikallippuja ja matkaJtavaraa kaiikille ase
mille, joita varten maksu..t voida.an sarada 



hintaltaulUJlrois.ta 1 a ja 3 ( talksa ss . 23 ja 
67-74); 

B) Tornion-H aaparannan · kautta 
asem.illta Helsilllki, Kemi, KoJ.clwla, Oulu, 
Pietarsa.ari, Rovani.emi, Tampe.re, Tornio ja 
V aasa (hillJtatMl!luiklro 4, taiksoa s. 75) 

Ruo ltsiin 

kaikille asem.ille, joita vamten maksut voi
daa.n saada hmtatauJ.UJkosta 1 b (taksa ss. 
25-58), kuten Boden C, Ga.Llivoa.re, Gate
borg C, Hapara.nda, Karungi, Ki.runa C, 
Luleii, Mailimo C, Norrtkoping C, Stock
holm C, Su:n~va11 C, TreHeborg F, Umea, 
Ostersund C, Overtborneii y . m.; 

. Norja ·am 

V·assijaure gransenin, Storlioe:n. gra111se.ni'll 
tai Charlottenberg gransenin. okautta okai
kil1e aoomille, joi1a va1~ten maksuJt voidaa.n 
saada kayttamiiJJa hintatauluhlroa 1 a (.taJksa 
ss. 21-23) ja hi.ntaltauluJkkoa 2 (taksa 
59-65), kute.n Narvik, OsJ.o 0, Trond
heim y. m.; 

Tansk:aan 

Malmon kautta seka Ha.lsingborgin-Hel
singorin kautta samalla tavoin kuin Turun 
satama.n-TU'kholman sataman ka.utta (kts. 
s. 1). 

Matkaliput. 

1. Suoranaisia ma'tlkailllppuja myydal:i.n. 
a) ka:ihlriin juniin (Turu:n ja Tornion 

kautlta) ; 
b) maltkustajajuniin (Tornion kautta.). 
Pystysuora plld'll3inen viiva matikaJipuissa 

osoittaa, atta ne kelpaavat kaitkh."i.in jnniin, 
sii~ myos Suomen pika.juniin lisfunaksutta. 

2. Mabkaill saa keskeyttJtaa 
a) muodolJ.isu:uiks~tlta raja-asemilla eka 

Turusoo., Tukholmassa ja Oslossa; 
b) ehdolla etta matJkwlippu heti ill.Ji,yte

taan k·eskleytysaseman pa.a:Llysti:iJle ·leima.t-

tavaksi: Suomessa, Norjassa ja Ta'llSkassa 
kaikilla valiasemilla, Ruotsissa kaksi keiitaa 
kuJJ akiln raiUitatiella. 

3. Matka.lippu OOlJ voimassa: 30 paivaa, 
leil11la.amispaiva lukuunotetJtuna. 

4. Myy1taessa merki.taan mrutk:alipun 
hinta lipun .ensimmaiselle sivulle. Ensim
mal\1len: kelpois•uuspaiva leimatwa.n se.ka. 
mrut:Jkalippuun etta laivamatka.n kontrolli
kuponkiin ('kansainvalisten siilintojen mu
kaan ei sita saa merkita kirjoittamalla). 
Puolta matt:Jkalippua lapseBe myytaes ·a kir
jo~tetaan ta.i leimrutaa.n lippuun ja lai va-

matka.n lrorutrollikuponkiin sana.t LBapsi. 
arn. 

Vil11oviivoo myoten tiilloin irtileikatta:va.t 
k<mJtrollhl~Sat jaavat lippukassaan til in i o
disteiksi. Ku:lkutie merkitiian taksa.n 1. sa
l~ekke.essa ruevan ohjeen mukaiseSiti. Vaarin 
tai epaselvasti leimattuja ja. vaari'll lcirjoi
ltetltuja lippuja ei sa.a. korja.ta eMa mtaa 
ma.tkustajille, vaan ne on tehtawa mitatto
m:iksi. ja lii tetta vii tiliin. 

5. 1\.fatkalioprm hi([ljta. saada:an yM.eenlaJs
kemaill~ taksan hiillta.ta.ulukoissa oleva.t mak
su.t lrul:j~taJvillta ma.tlroilHa, jol.!lo.in tkruun.u
maariit muunnetaam: Suoone'll rahruksi rauta
tiehallituksel11 maaroorrn.ii.n· kurssin muka.an 
ja ttasoitetaan Tariffisaannon 5. §: n maa
raamaiLlii taJValla. 

6. Lapsenlipun hiDJta on puolet truksa.ssa 
olevista mruksuista. 

Laivapaikka. 

1. 1. ja 2. rautatieluokan liput kelpaavat 
1. lurokkaa.n la.ivassa ja 1.-2. luokikaa.n Jau
taHa, 3. raUJtatieluokan Hput 2. luoklkaan 
laivrussa ja 3. luokkaan lautaJla. 

2. Ma.tkustaja voi myyntiasema.n vihll.tyk
sella va.rruta itsel.leen laivapaika111 linjalle 
'l'urnn sata.ma-Tukholman sataJma. Tam.
pereen ja V .a:asan aselii.a!t Ui.hettavat vas
taa.nottamansa tila'Uik en Helsingin rusemaille: 
V aslta.uksen saatuaan mYJ"'lltiaooma merkilt-



see laivam3Jtk.alkontrollikup<mkiin laivan ni
men, liihtOpiiivan ja -ajan seka hyttirpaikan 
numeron. Jos matkustaja tiJ.aa. yhden hen
gen hytin, kannetaan siita 150 markaJII.J yli
miiiiriiinen maksu, joka lisatiian lipuillhin
taan. Tiilloin merk:iltiiJa!Il laivamatkan ikont
rollikuponkiin hytti:paikan numeron aJle sa
nat: Yhden hengen hyitti m.aksettu (Enikel
hytt betald). 

3. Myyntiasemrun va1irtytksellii. ma:t.:kustaja 
voi myOslkin peruuttaa tilaa.mansa, laivapai
kan. Edellisessii ·lrohdassa mainituilila a e
rnilla rtiima voi tapahtua aim.oasrt:aan jos 
matkustaja esittaa pyyntonsa ni.in hyvissa 
ajom, etltii peruutussiiJlke ennattiia a•apua 
Hels.jngin aseman kautta; '3S:iJanOIIllaisen lai
van asioim.isltoon ennen klo 11 lailvan lfuhtO
pai<vruna. Vasta81Th0tettu peruutus merki
Jtiili.nJ laJ.vamatkan kontrollikuponkiin. 

4. Laivapai.klkojen thlauksett, vas.twu.kset 
niihi!Il saka penuu.tukset liiheteta.a.:nJ virka
siilikosanom.i.na. 

5. Tillauiksesia samoin Jmin peruu.twksesta 
kannetaan 5 markan ma:ksu, jos.ta maltlkus
tajralle 3JlJI1eta.an kuitti kirjasta B. N: o 158. 

Matkatavara. 

1. Suoranaisen mrutkalipurn tai martka
toimiston laaJtiman, matkatav3Jran milii!ra
as·emal:le saakka kelpaavan kuponkivihon 
nojalia kirjataan matJkatavara sita .tieltii 
kuljete.ttavruksi, jolla matkalippu ta:i ku
po.nkivi.bko on voimassa.. KuljetUS!lllaJksu 
lasketa.a.n Hi.het.yksen ku1takin alkavalta ki
lojen 10-luvu'1ta., siten etltii martJkataV'a.ra
maksujen ensiunmiiisessii sa.rekke.essa oleva 
rnaksu lasketaan kokonaispa.inoota ja toi
sessa sa:rekik:eessa oleva mruksu yli.pain.osta, 
jolloin maJtka.tava.raJl: kokonaispainosta vii
hennetiiiiiD 25 kg jokaista kokolippu.ra ja 
12 kg jokaista puoliHppua kOO!ti. Kruu
nuissa laskettu l111:1Jksu muunnetaaJn Suomen 
raha:ksi ja tasoitetut osamakswt laslretaa.n 
yhteen, nii!Ilkuin edellii. (Matkalilput 5) on 
sanotJtu. 

3 

PolkupyoriellJ kUJljetuksesta. kamnetraan 
maJtkatavaramaksun asemesta hintata.uluk
kojen viimeisessii. sarekkeessa oleva. ikappale
m.aksu. 

2. Jdllei suoran.aista matikaJ.ippua ta.i 
kuponkivilikoa esitetii. tai ellei esitetcy matr 
ikalippu taJi kuponkivihlw ole voimassa s1tii 
tietii, joll!ll matkustaja haluaa. matk:ata.va
ransa ikuljatettavaiksi, kirj3Jtaan ma.t.ikata
vara va.in sellaisil.le asemille, joiia vart~ 
on maiksu maJtkataJvaramruksujen k:olma.n-. 
nessa sarekkeessa, mikii. korotetltu ma.ksu 
lasketaa.n lii.hetyJksen ku1talcin: al!kava.Lta ki
lojen 10-luvulta, Hman vapaapaimoa.. ~t~ 
katavaratodistukseen merkitai:in taJ1oin 

sa.nat = medsagarr, J.'le8g00s. 
Hman matkustaja.a_ 

3. Kirjatlta.essaJ annetaan matkustaja.lle 
kallsa.:itnvalim.en m&tkatavaratodi&tus. Kun 
matkata.va.l'a kirj111taan matk:alip11Il1 tai ku
pOJllkivihon nojadla, on matkalipun ltakasivu 
.tai kuponkivihon· pliiillyksen virime:itnen sivu 
.leima.ttava. matkataJVaraleimalla. Jolle'kin 
valiasemalle mrutk.altavara.a kkjaJttaessa ( vr.t. 
Kransaim.vii.l. sopimus m.aJtkust. ja rn.rutkratav. 
lruljetuksesta 20 art., 6 §, lisiim. 1) on ma.t
k&tavarraleimatn lisiiksi ki:rjoitettava sallillt = 

RMatkadstav~;~ ................ (a:sema.Ue). 
esgo ·w:w. 

4. :J.\.iaara.asema ja kuljet.ustie kirjoite
ta.an ei ainoastaarn mat.kaJta.varatodistukseen 
va.an myoskin kolleihin Jrii.nnitettii.viin nu
merolappuihin. Kuljetust.ie ki:rjoirtetaa.n 
mel'lkitsemiillii asemanimet, jGtka. hintaJtau
lukkojen 1. sarekkeessa ovat lihavin kirjai
mitn painetut. 

5. Matkatarvara.a kirjattaessa Koopenha
min.aan tulee matkusta.jan ilmoi.tta.a, milJe 
Koopenhaminan a:semalle (taksa s. 70) hii.
nen mrutkaJtravaransa on oooiltettava. Ellei 
han si~hen kytkene, merkitaiin sen oooit
.teeksi KobenhaV!IlS Hovedba:negaard, ma.t
ku.stajalle siitii. nimenoma.a.n buornautJtaen. 

6. Kirjattaessa matkatavarea TreJ.lebor
giin on maJtkustaja1ta kysyttii.vii, aikooko 
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han jamkaa matkaansa laUJtal1a Trelleborg 
F :sta. Jos n3in on asian laitru, kirjataan 
matkatavara 'oso1tteel1a ,Trelleborg F f. v. 
b. utlandet". Tama osoite kirjoite'taan seka 
matkatavara.todlstukseen etta numerolruppui
hin. Matkrutavara, jossa on osoite , Trelle
borg F f. v. b. • ut:la.ndet", viedaan laUJtalle 
ra.utatien toim~ta matkustaja.n ta.rviltse
ma.tta siita huomautta.a. Uudelleenkirja.us 
toimi·tetaa.n lau:talla sen liilhde:ttya Trelle
borgi.sta.. 

7. Koiria ja mu:iJta. elavia elaimiii ei kul
jeteta Suomea kookevassa yhclysliikentees:::ii. 

8. Jos ha.rukinta·etu on ilrw':~ettu (vert. 
Kansainval. sopimus tr.a t<i.ust. ja. matkatav. 

' 

kuljetuksesta, 35 art.), ki.rjoitetaan: ilmoi
tetun hankintaedm1 maara Suomem. rahassa 
kirjaimilla ja numeroilla ma":-katava.raltodis
•tu.kseen, johon myosk:~ 1 merk:it.l:kin hankin
ta.edrm iJmoitta.mi esta ka.nnettava malksu, 
joka on 0.1 pennia ilmoitetun rahamaa
ran kultnkiu alkavalta 10 Suomen markalta 
ja kultakin alkavalta 10 kilometrlli.tii. va.. 
hin maksu on 5.oo mk koko kuljetusmat
kalta. 

'l'allii. kiertokirjeella kua:notaa;n rautaJtie
lkallituksen kiertokirje N :o 13/ 2279 syys
kuun 24 paivalta 1937. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, elokuun 
29 paivana 1941. 

Vilhelm Jansson. 

I 
• l> ( 

Into Elc. 

II, 

i •• . 



J(aikille. 

Kiertokirje 
N :o 7/H 348 

lokakuun 3 paivalta 1941, 

joka :Jroskee asevelvollisuuslain 49 § :ssa tarkoitetulle asevelvolliselle seka sotatilan 
aikana vapaaehtoisena puolustusvoimissa palvelevalle viran tai toimen haltijalle ja 
valtion ylimaaraiselle toimihenkilolle seka valtion tyontekijalle suoritettavaa palk-

kausta. 

Kumoten rautatiehallituksen kiel.'ltokir 
jeen N: o 2/H 348, 22/3 1941, maadiykset 
raut8Jtiehamtus taten toimittaa asianomais
ten tiedoksi ja noudatettavaksi seuraavan 
valtioneuvosion syyskuun 25 paiviina 1941 
an:tzaman paatok&en: 

VALTIONEUVOSTON P.A.A.ToS 

asevelvollisuuslain 49 § :ssa tarkoitetulle 
asevelvolliselle seka sotatilan aikana va
paaehtoisena puolustusvoimissa palvele
valle viran tai toimen haltijalle ja valtion 
ylimaarii.iselle toimihenkilolle seka valtion 
tyontekijalle suoritettavasta palkkauksesta. 

A.nnettu Helsingissii. 25 pii.ivii.nii. syyskuuta 1941. 

Valtioneuvosto on 30 paivana kesi.ilkuuta 
1932 annetun asevelvollisuuslain 49 § : n no
jalla, sellaisena kuin se on 24 piiivii.na tam.
miikuuta 1941 annetussa laissa, puolustu -
ministerion es~ttelysta antanut seuraavat 
maarayksei: 

1 §. 

V altion, kunnan tai seuraikunnan vir an 
tai toimen haltija ja valtiiQn ylimaarainen 
toimihenkilO seka valtion vakinainen tyon
tekija, joka sotatilan aikana on kutsuttu 
sotapalvelukseen, joka ei ole asevelvo-lli-

5711- H. 

suuslain edellyt.tamaa saii.nn&llista palve
lusta vak.inaise' a va-e sa, ltai reservin k r
tausharjoitu'ksBn taikka ylimaiiraiseen pal
velU!kseen, on oikeutettu saamaran, jos han 
on perheellinen, virkaan tai toimeen kuu
luvat palkkaedut tai tyopaikasta ma!k:s tt:a
van tyopalkan ·tai, jos han on perh eton 
kolme neljruttao aa virkaan tai toimeen kuu
luvasta peruspalkasta tai palklk:iosta taikka 
tyoP'a i'kasta maksetta vast a saii.nnollisesta 
tyopalkasta seka taman lisiiksi virkaan taj 
toimeen kuuluvat tai tyopaikasta annetta
vat muut palikka- tai pal!kk.ausluontoiset 
edut vii.hentamattomina. 

Sama•t palkkaedut suoritetaan myo sille 
va1tion viran tai ltoimen halotijaHe, valtion 
ylimaaraiselle toimihenkilolle ja v.al·tion 
vahlnaiselle tyontekijalle, joka otatilan 
aikana vapaaehtoisena asianomaisen vi.ras
ton tai tyonantajan suostumukseUa on as
tunut puolustU&Voimain palvelukseen. 

Mita tassa on sanottu, koskee myos V'a1-
tion vi.ran •tai toimen naispuolista haltijaa 
ja ylimaaraista toimihenkiloa sekii valtion 
vakinaista tyontekijaa, joka Lott.a-Sviird 
yhdistyksen tai muun naisjarjeston ja e
nena taikka muUJten vapaaehtoisena asian
omaisen viraston tai tyonantrajan suootu
muksella on so.tartilan aika.na astunut maan 
puolu tusta tarkoittaviin tehtaviin puolus-



tu voimissa kuiienkin si.Jten, etta haneHe, 
mikli.li han on perheellinen, mutta ei per
heensa pitii.!asiallinen eliiJttaja, suoritetaan 
virkaan iai .toimeen kuuluvat taikka tyo
paikasta maksettavat pa.Jklkaedwt saman 
suuruisina kuin ne taman paiiJtoksen mu
ka,an maksetaan perheettomalle miespuoli-
elle viran tai toimen haltijalle, ylimaarai

selle toimihenkilolle tai vakinaiselle t.yon
tekijalle. 

2 §. 

J os sotapalvelukseen lrutsuVtu vi ran tai 
toimen haltija tahi va:lJtion ylimaa.riiinen 
toimihenkilo taikka va1tion vakinainen 
tyontekija kuuluu sellaiseen vuosi~ tai ika
luok:kaan, jota ei llrokonaisuude&laan ole 
kutsuttu palvelu:kseen, suoritetaan hanelle 
virkaan iai toimeen lruuluvat paJ.ikllmedut 
tai tyopaikasta maksettava tyopalkka va
hentamattomina. 

3 §. 

V altioneuvosto maaraa asianomaisen mi
ni terion esittelysta, suor~tetJaanko ja minka 
suuruista korvausta menetetyista· tocimi:tus
maksutuloista sellaiselle sotatilan aikana 
otapalvelulkseen kutsutulle valtion viran 

tai toimen haltijalle ja valtion ylimaarai~ 
selle toimihenkilolle, kuten maanmittaus
insinoorille, maanmittausauskulian.tille ja 
kartoittajalle, jonka pal:i:asiallisen palikka.uk
sen muodostavat vahvistettuun talks:aan pe
rustuvat palkkiot tai toimi.tusmaksut. 

4 §. 

VaLtion ylimaaraisella toimihenlkilolla .tar
koitetaan tiissa paatoksessa hen'k:i.loa, joka 
lahinna ennen palvelukseen astumistaan on 
ollut v1i.lrinta1i.n kuusi kuukautta hanen 
paatoimekseen katsottavassa va1tion toi-

messa, jdka ei ole tilapaiseksi •tarkoitettu, 
ja valtion vah.inaisella tyontekijalUi. henki
loa, joka on saman ajan ollut jatkuvaan 
tyosuhteeseen perustuvassa aannollisessa 
V18.1tion pysyvaisessa tyo.ss3. ja siita saanul 
paiiasiallisen toimeentulonsa. 

5 §. 

Perheellisella tarkoitetaan tassa paatok
sessa sita, j'Oil.ra on naimisis a tai jolla on 
elrutettavanaiin 17 vuotta nuorempi oma, 
otto- ·tai kasvatti1apsi taik!ka aviopuoli onsa 
lapsi. 

6 §. 

'furkempia maariiyksia taman paatoksen 
so vel tamisesta antaa tarpeen vaatiessa puo
lustusministerio. 

7 §. 

Tama paatOs tulee voi.J:naan 1 paivasta 
lo'kakuuta 1941 ja kumotaan sillii 13 pai
vana maali lruuta 1941 annettu valtioneu
voston pruatos siita palk::kaukse ·ta, jo.ta sota
Wan ·ai'kana palvelukseen .taikka reservin 
kertausharjoi.Jtuksiin tai ylimaaraiseen pal
velukseen kutsutulle valtion, kunnan tai 
seurakunnan viran tai toimen haltijalle ja 
valtion ylimaaraiselle toimihen'kilolle on 
virasta.an :tai toimestaan seka valtion tyon
tekijii.lle tyosuhteen peru'SteeUa uori'tettava. 

Helsingissa 25 paivanii syyskuuta 1941. 

Puolustusministeri R . Walden. 

KansliapaaJlillcl.ro Oiva Olenius. 

Samalla rautatiehaH.itus ilmo~ttaJa, etta 
ylliimainitun paatoksen 2 § :n maarays tar
koittaa nykyisin v. 1896 ja sirta ennen syn
tyneiHi asevelvollisia. 

Helsingissa, rautrutieha1litukse 'a, lokakuun 3 paivana 1941. 

Jalmar Castren. 
Yt·jo Strang. 



Liikenne- ja tariffiosaston virkamiehille 
sekd .konduktooreille. 

Kiertokirj·e 
N:o 8/2585 

marraskuun 22 paivaltii 1941 

eraiden valtionrautateillii. kannettavien maksujen valiaikaisesta korottamisesta. 

Marraskuun 21 piiiviina 1941 on annettu 
seuraavan sisi:iltoinen asetus: 

1 §. 
Jaljempana mainittavat, valtionrautatei

den tariffisaannosta 8 paivana tammikuuta 
1938 annetun asetuksen seka siihen 4 pai
vana maiTaskuuta 1938, 30 paivana mar
raskuuta 1939 ·ja 6 paivana syyskuuta 1940 
annetuilla asetuksilla tehtyjen muutosten 
mukaan valtionrautateilla kannettavat mak.
sut on 1 paiviista tammikuuta 1942 alkaen 
toistaiseksi laskettava ja kannettava sillii 
tavoin korotettuina kuin tassii asetuksessa 
maiirataiin. 

2 §. 
Seuraavat maksut kannetaan korotettuina 

10 prosentilla niiden nykyisista maarista ja 
lasketaan tariffisiiannon maarayksia nou
dattaen ja rautatiehallituksen toimesta jul
kaistavien tariffitaulukkojen avulla, nimit
tain: 

1) kolmannen luokan yksinkertaisen sekii 
meno- ja paluulipun ynna sellaiset kolman
nen luokan matkalippujen hinnat, jotka 
lasketaan yksinkertaisen kolmannen luokan 
lipun hinnan perusteella; 

2) kolmannen luokan alennuskortin sekii 
kolmannen luokan kuukausi- ja koululais
lippujen hinnat; 

3) matka- ja kiitotavaramaksut; 
4) pakettimaksut; 
5) rahti- ja pikatava-ran, kuljetusneuvo-

67-16- Ji. 

jen, halkotariffin mukaan rahditettavien 
lahetysten ynnii elii-vien eUiinten kuljetus
maksut; 

6) tariffisii.annon 47 § :ssii. mainitussa 
paikallisliikenteessa kannettavat kuljetus
maksut; seka 

7) vahimmat inaksut, ·lukuun ottamatta 
maito- ja kermalahetysten vahimpia mil.k
suja. 

3 §. 
Kolmannen luokan yleislipun hinta ·on: 

1 kuukauden 850 markkaa; 
3 2,200 ,. 
6 3,600 , ; sekii 

12 ,,· 5,800 " 

4 §. 
Toisen luokan lippujen hinnat ovat 50 

prosenttia ja ensimmii.isen 150 prosenttia 
2 ja 3 § : ssa mainittuja vastaavia kolman
nen luokan lippujen hintoja korkeammat. 

5 §. 
Alempana mainitut maksut ovat: 
1) kolmannen luokan kuponkilipun lisii.

maksu 4 markkaa, toisen luokan 6 markkaa 
ja ensimmaisen luokan 10 markkaa; 

2) kuukausilipun lisii.maksu 4 markkaa; 
3) kolmannen luokan makuupaikkalipun 

hinta 35 markkaa, toisen luokan 70 mark
kaa ja ensimmaisen luokan 140 markkaa; 

4) 2-akselisen vaunun siirtiimisesta Tata-
piha-alueella kannettava maksu 15 mark
kaa, 4-akselisen vaunun siirtiimisesta 30 



markkaa ja useampiakselisen vaunun siirta
misesta 75 markkaa; 

5) jalkivaatimuspalkkion vahin maksu 5 
markkaa; seka 

6) rahtiluoton kirjanpito- ja tilityspalk
kio 5 markkaa kultakin alkavalta 1,000 
markan maaralta; vahin maksu 25 markkaa 
kuukaudelta. 

6 §. 
Rautatiehallituksella on valta antaa tar

kempia maarayksia taman asetuksen sovel
tamisesta. 

Rautatiehallitus on edelHi olevan johdosta 
maarannyt seuraavaa: 

YlUimainitut korotukset tulevat voimaan 
tammikuun 1 paivana 1942 klo 0.00, josta 
alkaen matkalippujen hinnat ja tavaran 
kuljetusmaksut lasketaan asemille ja pysa
keille jaettavien uusien tariffitaulukkojen 
perusteella. 

Asetuksessa mainittujen korotusten lisaksi 
rautatiehallitus on korottanut eriniiisia ta-

riffisaannon li amaiirayksissa mainittuja 
maksuja, jotka edellii mainitusta ajankoh
dasta lultien on kannettava sen suuruisina, 
kuin ne on merkitty asemille ja pysakeille 
jaettavaan tariffisiiiinnon lisalehteen N: o 3. 

l\1atkalippujen hinnat miiiiriitiiiin leimaa
mispiiivana voimassa olevan tariffin mu
kaan. Pahvilippuihin, valmiiksi painettui
hin alennuskortteihin seka yleislippuihin on 
uusi hinta toistaiseksi merkittava punaisella 
viirikyniilla. 

Karuainviilisessii yhdysliikenteessa laske
taan matkalippujen hinnat seka tavaran 
kuljetusmaksut edelleenkin vanhojen tarif
fien mukaan, kunnes toisin miiiiriitiiiin. 

Korotukset koskevat myos yhdysliiken
tecs a yksityisten Tautateiden kanssa kan
nettavia mal;:suja. Yhdysliikenteessa Lo
viisan-Vesijarven rautatien ja J okioisten 
rautatien kanssa lasketaan maksut naiden 
rautateiden o alta sanottujen rautateiden 
asemille ja pysakeille lahettiimien tariffi
taulukkojen perusteella. 

Helsingissa, rautatiehaLlituksessa, rna rra kuun 22 p : nii 1941. 

Jalmar Castren. 

l nto Ek. 



J(aikille. 

Kiertokirje 
N: o 9/3028. 

Annettu 23 paivana joulukuuta 1941. 

Valtionrautateiden jaksojako. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjeen n: o 9182 kuluvan 
joulukuun 23 paivalta mukaisesti rautatiehallitus ilmoittaa taten tiedoksi ja 
noudatettavaksi, etta 1 paivasta tammikuuta 1942 lukien valtionrautatiet on 
jaettu jaksoihin jaljempana o'levasta luettelosta ilmenevalla tavalla ja jaksojen 
paallikoiden asemapaikoiksi maaratty luet:telossa mainitut paikkrumnnat seka 
etta 'satama- ja haararadat tai muu rataverkon haarautuma kuuluvat samoihin 
jaksoihin kuin ne liikennepaikat tai rataosat, joilta sanotut radat erkanevat. 

Ja.kson 
n:o 

1 

Ratajaksot . 

Jakson muodostasvat rat aosat 

Helsinki---ikm 57 (Hyvinlkaa) 
Helsinki-km 85 (Karjaa) 
Keravar-Porvoo 

2 Km 57, Hyvin.ltii.a-km 146 (Toijala) 
Hyvinldia-Karjaar-Hanko 
Riihimaki-km 132 (Villahde) 
Lahti-Heinola 

3 Km 88, Pinjainen-Turku-Naantali-Uusikaupunki 
Turku-Toijala 
Toijala--V aJkeakoski 

4 (Toijala) km 15~ 271 (Vilppula) 
Tampere--Mantyluoto 

5 Km 271, Vilppula--Jrm 413 (Seinajoki ) 
Vilppula-Mantta 
Haapamiiki__Jkm 332 (Pori) 

I Haapam8Jki-Jyvliskylii-Suolahti 

1312-U. 

J a.ksonpiiiil
likon ase
maJPailkka 

H elsinki 

Riihim.a!ki 

Turku 

Tamp ere 

Haapamiikj 



2 

Ja.kson 
n:o 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Jllikson muodostavat rataosat 

Km 413, Seinajoki-V<aa.::.ca. 
Seinajok.i- Kristi.ilnankaupun:ki-Kaskinen 
Seinajoki-km 628 (Ylivieska) 
P alll1liinen-Pietarsaari 

Km 628, Yliviesk~km 826 (Simo) 
Ylivieska-km 552 (Iisalmi) 
Lappi-Raahe 
Oulu-Vaala, km 966 

Simo, km. 826--Tornio--Kauliranta 
LauriJa-Kem.ijarvi 
Kemijarvi- SaLla-Tuntsa 

(Valkeinen) km 474-Kajaani-Kontiomili-Hyrynsalmi . 
(Vaala) km 966--Jrm 631 (Lehm.o) 

(Jyviiskylii. ) kim 380-Kallislahti, km 474 
Huutokoski-Viinijii.rvi 
Outokumpu~km 627 ( Joensuu) 
(Mikkeli) km 308-km 474, Valkeinen 

(Lappeeiill'anlta) km 29&----EliseDJVaara 
(Kallislaht i) km 474-Elisenvaarar--Antrea, km. 352 
Hiitola-Rautu 
Antrea-Vuoksenniska 

(Elisenvaara ) km 429-Lehmo, Jan 631 
J aak.kimar--Lahdenpohja 
Martkaselki:ir-N aistenj ii.rvi 
Janisjarvi-Uuk.su 
Suojarvi-vaJtaJkunnan raja. 

Jaksonpiiii.l
likon ase
maplll:iJkka 

Seinajoki 

Oulu 

Tornio · 

Kajaani 

Pieksii.miiki 
(toist. 

Kuopio) 

Elisenvaara 
(toist. 

Savonlinna) 

Sortm,aJa 

13 Km 132, Villiihde--Kouvolar--Simola-Lappeenranta, km 295 Kouvola 
Kotka-Kouvola-Mikkeli, km 308 

14 

Ha:rnina-Inkeroinen 

(Simola) km 275-Vlipuri-Rajajoki-valtakunnan raja 
Vii puri-Koivisto--Terijoki 
Kaislahti-Uuras 
Viipuri-V alkjarvi 
VJipuri___Jkm 352 (Antrea) 

V.iipuri 



3 

Liikennejaksot. 

Jakson 
Jaksonpii.iil-

Jakson muodostava.t ra.ta.osa.t !ikon a.se-
n:o mapa.ildra. 

l Helsinki-Riihimailri, lrm 73 Hels:i.nlci. 
Helsinki-Jrm 88 (Pinjainen) 
Keravar-Porvoo 
Riihima.ki-km 132 (VilHihde) 
Lahti- Heinola 
Hyvinkiiii-Karjaa-Hanko 

2 Km 132, Villahd&-Kouvola-Simola, km 275 Kouvola 
Kotkar-Kouvola-Mikkeli, km 308 
Hamina-Inkeroinen 
Simolar-km 386 (Elisenvaara) 
Virasoja-Vuoksenniska 

3 Km 88, Pinjailnen-Turku-NaanJta.li-Uusikaupunki Turku 
Turku-Toijrula I 
Toijala----Jrm 73 (Riihimaki) 
Toijalar-Valkeakoski 

I I 
4 (Toijala) km 150-------dail 302 (Pihlajavesi) Tamp ere 

Tamper&-Miintyluoto 
Vilppula-Ma.nttta 
Haapamiiki-Pori 

5 Km 302, Pihlajavesi-Vaasa Seinajoki 
Seinajoki-Kristiinankaupunki-Kaskinen (toist. 
Seina.joki-km 628 (Ylivieska) Vaasa) 
Pamnainen-Pietarsaal'li 

6 Km. 628, Ylivieska-Tornio--Kauliranta Oulu 
Lappi-Raahe 
Oulu-V aala, km 966 
Laurilar--Kemijarvi 
Kemijarvi-Salla-Tuntsa 

7 (Valkeilllen) km 474-Kontiomaki-Hyrynsalmi Kajaruni 
liisaJ.mi-km 632 (YJ.i'Vieska) 
(Vaala) 'km 96~ 631 (Lehmo) 



4 

n:o 

J a.ksonpliii.1-
likon ase
ma. paikk.a. 

Ja.kson I ~!dtson muodostavat rataosat 

---------------+---------1 
8 Km 404, Hiiltolar--Elisenvaara-Lehmo, kim 631 

Hiitola-Rautu 
Elisenvaara---ikm 474 (Kallislahti ) 
Jaakkima-Lahdenpohja 
Matkaselka-Naistenj3Jrvi 
Janisjarvi-Uuksu 
Suojiirvi-vaJtakunnan raja 

9 Km 302, Tiusala-Pieksiimakri-Kallislahti, km 474 
J yviiskyUi.-Suola.hti 
(Mikkeli) Jrm 308- Valkeinen , km 474 
Huultokoski-Viinijarvi 
Outokumpu-km 627 (Joensuu ) 

10 (Simola) lk:m 275-Viipuri- Rajajoki-vaJtakunnan raja 
Viripuri-Koivisto-Terijoki 
Kaislahti-Uuras 
Viipuri-V alkjarvi 
Viipuri---km 404 (Hiiltola) 
Antrea-km 333 (Virasoja) 

Vara.stojaksot. 

Ja.kson 
lli :O 

Ja.kson muodostava.t Tataosat ja. konepajat 

1 Helsinki--Jrn:t 146 (Toijala) 
Hels1n.lci-km 88 (Pinjainen) 
Kerava-Porvoo 
Hyvin,ltii.a-Karjaa'--Hanko 
Riihima.ki~km 132 (Villiihde) 
Lahti-Heinola 
Helsingin ja PasiJ.an. konepajat 

2 Km 88, Pinjainen-Turku-Naantali-Uusikaupunk.i 
Turku-TOiijala 
Toijala-Vallreakoski 
Turun konepaja 

Sol'ltavala 

Pieksama.ki 
(Jtnist. 

JyvaskyHi.) 

Viipuri 

Jaksonpii.iil-
!ikon ase-
ma.paikk.a. 

Pasila 

Tur.ku I 



5 

.Ta.k!!On. .Ja.kson. muodostavat rataosat ja konepajat 
.J a.kson.piii.l-

likon Me-n.:o 
mapa.ikka. 

3 (Toijala) km 150-Vaasa Vaasa 
Tampere-Mantyluoto 
Vilppula.-Mantta 
Haapamaki- Pori 
Haapamiilri-J yvaskyil.a--Suolalb.ti 
Seinajoki-Kristiinam.kaupunki-Kaskinen 
Seinajoki-km 628 (YJ.ivieska) 
Pietarsaari- Pannainen 
Vaasan konepaja 

4 Km 628, Ylivieska.-Oulu-Tornio-Kauliranta Oulu 
Ylivieska-Iisalmi 
Lappi-Raahe 
Laurila.._Kemijarvi 
Kernij arvi-Sallar-Tuntsa 
(Va.lkeinen) ,Jrm 474--Kontiomaki-Hyrynsalmi 
Oulu-Kontio:miiki-km 631 (Lehmo) J 
Oulun konepaja 

5 (Mikkeli) km 308-Valkeinen, km 474 Kuopio 
(Jyvaskyla) km 380- Pieksamak:i-Kallisla.hti , km 474 
Huutokoski-Viinijarv'.i 
Outokumpu----,lmn 627 (Joensuu) 
Kuopion ikonepaja 

6 Km 132, Villahde-Kouvola.-Viipuri-Rajajoki Viipuri 
Kotka.-Kouvola-Mikkeli, km 308 
Han1ll1a'-Inkeroinen 
Simola-Elisenv,aara 
V.iipuri-Koivislto-Terijoki 
Kaislah:ti-Uuras 
Viipuri-Valkjarvi 
Viipuri-Elisenvaara--Lehmo, km 631 

I 
Antrea.-Virasoja--Vuoksenniska 
Hiitola.-Rautu 
Elisenvaara.-km 474 (Kallislahti) 
Jaakkima-Lahdenpohja 
Matkaselka-N aistenjarvi 

I JanisjaTVi-Uuksu 
Suojarvi-valtakunnan raja 

I I Viipurin Jronepaja 



6 

Jakson 
IlJ:O 

1 

2 

3 

4 

Talousjaksot ja. va.rik:kojaksot. 

Jrukson muodostavat rataoswt 

Helsillki-Toijala, km 150 
Toij al8i-V allreakooki 
Helsinlci-Karjaa-Turku-Naantali-Uusikaupunki 
Keravar-Porvoo 
Hyvinkali-Karjaa-Hanko 
Riihimaki-km 132 (Villahde) 
Lahti-Heinola 
Turku-Toijala 

(Toijala) k:m 15Q.-Vaasa 
Tampere-Mantyluoto 
Vilppula-Mantta 
Haapamaki'-Pori 
Haapamaki-Pieksamii.ki-Kalli.slahti, km 474 
J yvaskylii-Suolahti 
(Mikkeli) km 308-Valkeinen, km 474 
Huutokosk:1-Viinijarvi 
OutoJmmpu-Jrm 627 ( Joensuu) 
Seinlijoki-KriStiinankaupunki-Kaskinen 
Seinajoki-km 628 (Ylivieska) 
Pamnliinen-Pieta.rsaM'i 

Km 628, Ylivieska-Oulu-Tornio-Kauliranta 
Yili Vlieska-IisaJmi 
Lappi-Raab.e 
Laurilar-Kemijlirvi 
Kemijlilrvi-Sallar-Tuntsa 
(Va1keinen) km 474-KoTIJtiomaki-Hyrynsalmi 
Oulu-Kont:imnaki~km 631 (Lehmo) 

Km 132, VilUihde-Kouvola-Viipuri-Rajajoki 
Ko1lkar-Kouvola-Mi:kkeli, km 308 
Hamina-Inkeroinen 
Simola-Elisenvaara 
Viipuri-Koivisto-Terijoki 
KruisLab.ti-Uuras 
Vii puri-V alkjli.rvi 
Viipuri-E.lisenvaara-Lehmo, km 631 
Antrea--Virasoja-Vuoksenniska 
Hiitola-Rautu 

Jaksonpiiii.l
likon ase
mapaikka. 

Helsink.i 

Tampere 
(toist. 

Vaasa ja 
Seinlijoki) 

Oulu 

Viipuri 



Jalkson. muodostavat rataosrut 

Elisenvaara-km 474 (KaLlisJ.aJhti) 
J arukkimar--Lahdenpohja 
Matkase1kii-N aistenjarvli 
Jiinisjiirvi-U uksu 
Suojarvi-val>takunnan raja. 

Ja.kBonpaii.l
likon. ase
mapaikka 

7 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 23 piiivanii joulukuuta 1941. 

J almar Cast:ren. 

Ossian Hellman. 

Routotiehollitulcsen lclrjosto 


