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Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 1/47. 

tammikuun 10 paivalta 1940. 

OHJEITA 
ilmahyokkaysten varalta. 

I. Hiilytys toirneenpcmnaan ilmavaaran 

uhatessa seuraavasti : 

A. Yleisenii hiilytykseni.i, jolloin se on 
tarkoitettn koko vaesti:ille. 

Yleisen halytyksen merkit ovat: 
a) Dmahalytysmerkki (ihl-merkki), joka 

yleensa annetaan ulvovana sireeni
aanena, katkoaanena tai -valona (1-5 
sek. aanta tai valoa ja 1-5 sek. tau- • 
koa). Merkki annetaan, kun ilmahyok
kays on valittomasti odotettavissa. 

Rautateilla voidaan ilmahalytys-
merkki antaa myOs seuraavasti: 
1. Veturin viheltimilla katkoaanena 

1-5 sek. aanta ja 1-5 sek. taukoa. 
2. Puhelimien soittokelloilla samalla 

tavoin lmin 1. kohdassa. Tama tulee 
kysymykseen erikoisesti liikennepai
koilla, joissa vaihdekojut ovat varus
tetut kovaaanisilla ulkokelloilla. Ha
lytyssuunnitelmassa maarataan, mit
ka vaihdekojut antavat halytyksen 
edelleen niihin vaihdekojuihin, jotka 
eivat ole suoranaisessa yhteydessa 
junanlahettajaan. 

3. Kasiopasteena, esim. vetureille, ju
nille ja ratapihalla tai radalla tyos
kenteleville. Kasiopasteena annetaan 
talloin opaste Ko 1, siten kuin se 

~18-40 

Jt: n 44 §: n 3. kohdan mukaan on 
maaratty annettavaksi hatajarru
tusta varten. J os juna tai vet uri on 
liikkee ·sa, jatketaan opa teen anta
mista niiden pysahtymisen jalkeen 
siksi, kunnes veturi alkaa antaa 
halytysmerkkia hoyryvihel timillaan. 
Huomion herattamiseksi voidaan 
ldisiopasteen ohessa antaa pilliopaste 
Pio 5 tai torviopaste Tro. 

4. Sahkosoitto-opasteena Sso 4 moottori
vaunui a, junis a ja lumiaurois a, 
jos junan tai auran miehisto huomaa 
ilmahyokkiiyksen sita vastaan ol van 
tekeilla. 

h) Ilmavaara-ohi-merkki (ivo-merkki), joka 
yleensa annetaan yhtajaksoisena sireeni
aanena, pitkina aani- tai valomerkkeina. 
Merkki annetaan, kun ilmahyokk:ayksen 
uhka on ohi. 

Rautateilla voidaan ilmavaara-ohi
merkki antaa my05 seuraavasti: 

1. Veturin viheltimilla pitkiina jatku
vana vihellyksena. 

2. Puhelimien soittokelloilla pitkana 
jatkuvana soittona. 

3. Kasiopasteena, opasteella Ko 2. Huo
mion heriittiimiseksi voidaan rinnan 
kasiopasteen kanssa vihellyspillilHi 



antaa jatkuva pitka vihellys tai va
roitustorvella jatkuva pitl~a soitto. 

Yleisen halytyksen sattues a tulee jokai
sen mahdollisuuden mukaan kaytettlivinaiin 
olevilla valineillii siihen yhtya ja huolehtia, 
etta kaikki saavat siitii tiedon. 

B. Hiljaisena hiilytyksenii, jolloin se on 
tarkoitettu vain maariityille henkiloille, jou
koille tai laitoksille. 

Hiljaisen halytyksen mer kit ovat: 
a) Ilmavaroitusmerkki (ivr-merkki), joka 

annetaan, kun ilmahyokkayksen ullka 
on olemassa. 

b) Ilmahalytys-ohi-merkki (iho-merkki), 
joka annetaan, kun valiton vaara on 
ohi. 

c) Ilmavaroitus-ohi-merkki (ivro-merkki), 
jolla peruutetaan annettu ilmavaroi
tusmerkki. 

Hiljainen halytys annetaan valomerk
kien, puhelimen tai lennattimen avulla. 

Kullakin liikennepaikalla maiirataan erik
seen, millii tavoin hiljaisen halytyksen 
merkit annetaan. 

II. E1·i halytysme1·kkien aiheuttarnat tiir- • 
keirnmat toirnenpiteet: 

A. Ilmavaroitusmerkin antamisen jiilkeen 
ryhdytaan suorittamaan liikkuvan kaluston 
hajoitusta. Veturit lahtevat heti liikkeelle 
ja sijoittuvat niille maariityille paikoille. 
Liikennepaikalle tulossa olevia ja sieltii llih
teviii junia on varoitettava. 

B. Ilmahiilytysmerkin antamisen jalkeen 
on junaliikenteen subteen noudatettava 
seuraavaa: 
1. Liikenne saa jatkua alempana mainituin 

rajoituksin: 
a) Sotilas- ja korjausmuodostelmajunia 

saa llihettliii aina siihen saaklm, kun 
viholliskoneet tulevat nlikyviin, sekii 
heti mahdollisen pommituksen loput
tua, mildili radan kunto sallii seka 
huomioonottaen erikoisesti sen, mitii 
myohemmin kohdassa e) on sanottu 
tiihystyksesta ja kulkunopeudesta. 

b) Tavara-, jarjestely- y. m. samanlaa
tuisen junan saa Uihettlia, mikali 
viholliskoneet eivat ole lahetys- tai 
vastaanottoaseman Uiheisyydessa tai 
ilmei esti niita liihestymlissii. 

c) Henkilojunan saa lahettaa, mikali vi
holliskoneita ei ole lahetys- ja vas
taanottoliikennepaikan halytysympy
roissa tai ovat ilmeisesti niilta pois
tumas a. 

d) Valttamattomimmat vaihtotyot saa
daan suorittaa edellii b)-kohdassa 
mainittujen edellytysten vallitessa. 

e) Junat saavat liikkua tai tyoskennellii 
ratapihalla ja linjalla vain silla 
edellytyksella, etta ilmatahystysta 
hoidetaan tarkoin, ja ellaisella no
peudella, etta junat viipymatta voi
daan pysayttaii. Kirkkaalla slililla ja 
varsinkin kirkkaalla pakkassliiillii tu
lee liikenteessa noudattaa sum·empaa 
varovaisuutta kuin muulloin. 

2. l\Iuissa tapauksi sa liikenne keskeyte
tlian, jolloin menetellalin seuraavasti: 

a) J os liikenncpaikka i tsessalin tai sen 
lahiympari to on todennakoisenii 
pommituskohteena (risteys-, kau
punki- tai paiiteasema, suurehko 
asutuskeskus, teollisuusseutu, siltoja 
liikennepaikan vlilittomassa laheisyy
dessa), on junat, eritoten sotilasju
nat, mahdollisu~ien mukaan py
saytettava tai sijoitettava ratapiha
alueen ullwpuolelle linjalle tai haa
raraiteille suojaisaa.n paikkaan, ei 
kuitenkaan leikkaukseen, huomioon
ottaen, etta nama toimenpiteet eivat 
saa · estaa sotilas- ja korjausmuodos
telmajunien ensisijaista Hi.hetystii 1. a 
kohdassa mainituin edellytyksin ja 
etta junaturvallisuutta koskevia maii
rayksiii noudatetaan. 

b) Milloin edelliimainittuja sijoitusmah
dolli u~ia ei ole tai liikennepaikka 
on sellainen, etta on syyta otaksua, 

. I 



ettii c tai sen Hihiymparisto ei to
denniikoi esti inansa ole pommitus
kohde, sijoitetaan junat ratapihallc 
mahdolli imman eti:ialle toisistaan, 
asemarakennukse ta ja tavarasuo
jasta. 

V eturi- ja junamiehiston on aina, myo 
linjalla huomatessaan ilmahyokkayksen uh
kaavan junaa, viipymatta pysaytettiivii 
juna ja toimeenpantava halytys. 

Ainoastaan niissa tapauksissa, jo1loin 
ilmahalytyksen aikana juna on pysa:ytetty 
tai siUi ei Uihetetii edelleen, on juna a 
olevat matkustajat ohjattava lahimpiUin 
suojapaikkaan tai suojaavaan maastoon. 
Maastoutumisen ajaksi on juna siirrettiiva 
suojai aan paikkaan 250-500 metrin etiii
syydelle maastoutumispaikasta. Vaunuihin 
jatettyja tavaroita on pidetta:va silmallii. 

Edellisessa momentissa mainituissa ta
pauksissa on ;-aunujen kaasu\alaistu sam
mutettava ja hoyrylammitys lopetettava. 

3 

IlmahaJytysmerkin antamisen jalkeen 
keskeytetiian liikennepaikoilla ylci on pal
velu. Kassat ja lippuvarastot huoneissa, 
joista benkilOkunta poistuu, lukitaan ja 
henkilolrunta asettuu suojelu uunnitelman 
edellyWimille paikoilleen. Liikennoit ijoiUi 
on opastettava siirtamaan kuljctusneu
vonsa eri tahoille kiiytettavana olevalle 
alueelle. 

C. Ilmavaara- ja ilmavaroitus-ohi-merk
kien jalkeen palautetaan ratapihalle hajoi
tettu liikkuva kalusto paikoilleen. 

Yleison palvelun saa, tilanteesta riip
puen, suojelujohtajan maarayksesta alottaa 
jo ilmahalytys-ohi-merkin antamisen jal
keen, mutta on se alotettava viimeistaan 
ilmavaara-obi-merkin antamisen ji:\1keen. 

ailla ohjeilla kumotaan ilmahyokkayk
sen varalta rautatiehenkilOkunnalle lolm
kuun 13 paivana 1939 annetut ohjeet. 

Helsingi a, rautatiehallitukse a, tammi
kuun 10 paivana 1940. 

Jalmar Castren. 

Ossian If ellman. 



]( (! ikillt. 

Kiertokirje 
N :o 2 ' H.;)0 

J 9 piiivalta tammikuuta 1940, 

joka koskee ylimaaraiselle toimen haltijalle ja vakinaiselle tyontekijalle sotatilan 
aikana suoritettavaa palkkausta. 

Asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi rautatiehallitu.· saa tiiten toimittaa alla
mainitun valtioneuvoston piiiitoksl'n: 

Valtion e uvoston paatos 
siita palkkauksesta, jota sotapalvelukseen astuneelle valtion ylimaara.isen toimen hal
tijalle toimestaan ja valtion vakinaiselle tyontekijalle tyosuhteen perusteella voi

daan suorittaa sotatilan aikana. 

Ann·ettu Hel>-ing.i.~a :~o pa•iYibna joulukuut4!. 19~-!.9. 

~-
\' altion y I imi:iaraiscn. paiitoimeksi katsot-

tavan toimen halti.iallc. joka ascvelYollisena 
tai vapaaehtoisena on sotapalvelukscssa, ,·oi
daan suorittaa toimestaan sotatilan aikana 
palkkaa noudattaen niitii pcrustcita, joita 
30 paivana kesiikuuta 1932 an net un ase
velvollisu us lain 49 §: n mukaan on scurat
tava Yaltion vakinaisen viran .ia toimen hal
t ijan sodanaikaisessa palkkauksessa. 

:2 §. 
Yaltion vakinainen tyont ekijii, .Lolla on 

vaimo tai 18 nwtta nuorempi lapsi elate!-

t avaniian, voi saada, olles:>aan so tat ilan ai
kana ascvclvoll iRena tai vapaaehtoisena sota
pa]yeJuksessa, t~·i:ipaikastaan saannonmukai
sen tyi:ipalkkansa, kuitenkin enin tiian -!0 
mat·kkaa pah·aa kohti. ---- -

3 §. 
Yaltion vakinai. eksi t~·ontekijaksi l uetaan 

ta.s ·fi paatiik<>essa tyi:intekija, jota tar koite
taan valtion tyossa oleYien lyontekijiiin ·oi
keudesta eliikkeeseen 17 paivanii kesiikuuta 
1925 an net Llll asetuksen 1 : : ssii. sellaisena 
kuin Uimii p;vkalii on 22 piiiviinii joulukuuta 
1938 an net ussa asetuksessa: 

Helsingi:;,;ii. rautatiehal I it nksC'~sa. I ~l pai van a tammiknuta HlJO. 

Jalmar Castren. 

rrjo Stmng . 



Kaikille. 

Kiertokirje 
X:o 3; 11< 

tammiknun 25 pai>alta 1940. 

Sotilaallisten asiain salassapito. 

Sattunee:;ta s:Fsl~i saa rautat.iehallitus til 
ten kiinnitti:ia kaikkicn valtionrautateilla 
toimivien benkiloiden huomiota 11 pai,·ana 
lokakuuta 1 ~)39 vahvistetun sotilasknljetus
ohjesaiinnon 2 §: n . kohtaan, jonka mu
kaan rautatien henkilokunta on .-elvollinen 
pitamaiin salassa kaikk.i otilaallista laatua 
olevat asiat, kuten sotilaskuljetukse.t ~-. m., 

mitkii. sen I ietoon tulevat; ja on keskuste In 
sivnllisten henkiloiden kan sa ellaisi ·ta 
a ·ioista kielletty. Tata maaraysta on eh
dottomasti noudatettava. Mikali sita riko
taan. on a ianomaisten viipymatta tehtasa 
siita ilmoitns syyllisen saat tamiseksi odan 
ajan edellyttiimaan rangai tukseen. 

IIelsingissa, rautatiehallituksessa. tammi kuun ~;) paivan~i Hl-10. 

Jalm ar Cast ren. 

Ossian Hellman. 

415 - 411 



V irkamiehille. 

Kierto·kirje 
N :o 4/184 

Annettu 9 pii.ivana helmikuuta 1940. 

Virkapuhelut posti- ja lennatinlaitoksen puhelinverkolla. 

Suomen sisaisten puhelujen valittami
sesta. ppsti- ja lennatinlaitoksen puhelinver
kolla 31 paivana maaliskuuta 1939 annetun 
asetuks~n ja 30 paivalle tammikuuta 1940 
paivatyn posti- ja lennatinhallituksen kir
jelman ·N :o III/379 mukaisesti ilmoitetaan 
tiedoksi ja. noudatettavaksi seuraavaa: 

Virkapuheluja myonnetaan valtion viran 
tai toimen haltijoille virka-·asioissa virka
huoneesta. Keskusviraston paallikolla ja 
hatapuhelun tilaajalla on tarpeen tullen 
poikkeustapauksissa oikeus saada virkapu
heluja virkahuoneen ulkopuolella olevasta 
puhelinlaitteesta. iilla valtionrautateiden 
viranhaltijoilla, joilla vi1·an puolesta on pu
helinlaite kotonaan, on oilreus virka
asioissa saada virkapuheluja sanotusta lait
teesta. Virkapuheluoikeuden viiiirinkiiytta
misesta rangaistaan ni.inkuin yleisessa laissa 
aadetaan. 

ToimitusjarjestykselHian 
yleensii ovat: 

virkapuhelut 

1) ·tavallisic£ virkapuheluja, jot.ka toimi
tetaan amalla etuoikeudella kuin yk ·ityiset 
pikapuhelut; 

2) kii1·eellisiii vi1·kapuheluja, jotka toi
mitetaan ennen kaikkia yksityisia puheluja, 
hatapuheluja lulmunottamatta, kuitenkin 
siten, etta aikapuhelu aina on toimitettava 
tilattae. :a maaratylla kellonlyonnillii; ja 

3) hiitapuhPl1tja, jotka koskeYat yleista 
laatua olevaa pa:kottavaa tilaa tai sytty
n.vtta meisapaloa, ilma-alnsien paklmlas-

725 - I 0 

· kuja, ilma-aluksia kohdanneita onnetto
muuksia taikka merivartioviranomaisten 
ambuianssilentoliikennettii, ja jotka toimi
tetaan ennen kaikkia muita puheluja. 

Kiireellisia virkapuheluja valtionrauta
teilla saa tilata ainoastaan rautatiehallituk
sen paajohtaja, ellei jollekin valtionrauta
teiden viran haltijalle erikseen ole sellaista 
oikeutta annettu. 

Uilloin ·kiireellisen virkapuhelun tilaami
seen oikeutettu haluaa sellaista puhelua, on 
hanen puhelua tilatessaan sita nimen
omaan pyydettava. Ellei niin tehda, toimi
tetaan puhelu samalla. etuoikeudella kuin 
tavallinen virkapuheln. 

Virkapuhelua tilattaessa on tilaajan 
virka-asema ilmoitettava. 

Sotatilan takia on edella mainittuihin 
maiiriiyksiin tehty eraita lisayksiii, joten 
sotatilan aikana on voimassa seuraavaa: 

Sotilas- ja siviilivirkapuhelut jaetaan seu-
raaviin puheluluokkiin: 

hatiipubelu iv; 
hiitiipuhelu; 
kiireellinen virkapuhelu; 
sotilasvirkapuhelu; ja 
virkapuhelu. 
Iliitiipuhel'ttja iv. ovat oikeutettuja tilaa

maan ainoastaan nman ilmavalvonta- ja 
i.lmatorjuntaelimet lciireellisissii ilmavalvon
taa ja ilmatorjuntaa koskevissa asioissa. 

Hiitiipuheluja ovat asianomaiset oikeute
t ut tilaamaan vain pakottavissa kiireelli
siss~i asioissa, jotka koskevat tulipalo- tai 



onncttomuustapauksia taikka sat t uncita jar
jestyshiiirioiUi.. Niiitii puheluja ovat oikeu
tettuja tilaamaan maan viiestonsuojelu
piiiillikon esikunnan virkamiehet, vaeston
suojelupiiiillikot sekii kohteitten ja itseni:i.is-
1 ,n lohkojen suojclujohtajat viiestonsuojelua 
koskevissa pakottavi Ra ja kiireellisissa 
asiois a. 

K iir·eellisiii vir·lwpuheluja on oikeutettu 
valtionrautateillii tilaamaan vain rautatie
hallituk en piiajohtaja, ellei jollekin val
tionrautateiden vi1·an haltijalle erikseen 
ole sellaista oikeutta an nett u. 

Sotilasvi1"lcapuheluja, ovat oikeutetut ti
laamaan sotilasviranomaisct virka-asioissa. 

Vir·kapuhelt.tja ovat oikcutctut tilaamaan 
valtion viran tai toimen haltijat, Suomen 
Pankin virkamiehet sekii kan. anelakelai
toksen hallituksen jasenct, osastopaiillikot 
ja piiritarka. tajat vi rka-a. ioissa. 

Puhelut toimitetaan seuraavassa jarjes-
tyksessa: 

hiitapuhelu iv.; 
hatapuhelu (virka) ; 
hiitapuhelu (yksityinen); 
kiireellinen virkapuhelu; 
·otila virkapuhelu; 
virkapuhelu ja pikapuhelu; 
lehtipuhelu; ja 
ta vall in en puhel u. 

Puhelinlinjojen tarpeettoman kuormi
tuksen ja aiheettomien menojen valttami-
eksi on puhelimen kiiytto upi tettava ta

pauksiin, jolloin se asiain kiireellisyyden 
vuok i on va1ttamatonta. Silloinkin on 
asiat jarjestettava ja puhelun sisiilto uun
niteltava jo etukateen niin, ttei asioita 
tarpeettomasti toi teta, vaan puhelu on 
asiallinen ja lyhyt. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 9 paivana helmikuuta 1940. 

Jalmar Castren. 

Ossian H ellrnan. 



J(£tikille. 

Kiertokirje 
N:o 5/601 

Vihtarin-Viinijarven rataosan liikennoimisosta. 
Annettu hubtikuun 25 pii.ivana 1940. 

Sittenkun Varkauden-Viinijarven ra
kenteella olevan rautatien Vihtarin-Viini
jarven valinen rataosa oli toimitetussa tar
kastukses a todettu olevan liikennoitaviissa 
kunnossa, on sanottu rataosa kulkulaitos
ten ja yleisten toiden ministerion kirjeen 
N: o 2311 kuluvan huhtikuun 19 paivaltii 
nojalla rautatiehallituksen maarayksesta 
avattu kuluvan huhtikuun 22 paivasta lu
kien taydelliselle seka tavara- etta henkilo
liiken teelle. 

Kumoten aikaisemmin annetut maarayk
set ilmoitetaan, etta Joensuun-Huutokos
ken rataosa luetaan, Huutokosken asemaa 
lukuunottamatta, tilastollisesti Karjalan ra
taan. 

I I 

Liikennepaikka Helsin-
gista km. 

Vihtari, pysii.kki •••••••••••••• 0 ••• 490 
Sarvikumpu, pysii.kki ... ... .... .. .. 501 
Juojarvi, pysii.kki ..... . ........ . .. 508 
Ristinpohja, seisake .......... . .... 515 
Kaarnalampi, seisake ...... . ....... 519 
Viinij ii.rvi 1 IV Uc asemu ... . ...... 526 

Edellamainituista liikennepaikoista on 
Ristinpohja J uojarven ja Kaarnalampi Vii
uijiirven alainen. 

I 

I 

Rataosa Vihtari-Viinijarvi kuuluu, Vii-
nijarven asemaa lukuunottamatta: 

4. talousjaksoon, 
9. liikennejaksoon, 
8. rataja.k oon, 
4. varikkojaksoon, 
7. varastojaksoon ja 

10. lennatinteknikkopiiriin. 

Laakiirinhoidosta ilmoitetaan erikseen. 

Vihtarin-Viinijarven rataosan liikenne
paikat ja niiden etiiisyydet Helsingistii ja 
toisistaan seka lennatinhuudot, nimilyhen
nykset ja liikennoimistapa ovat seuraavat: 

Edelliselta 
liikennepai- Le nniiti.n- Nimi- Liikennoi-

kalta km. hnuto. lyhennys. mistapa. 

I I I 

- Wih - -
11 Sa - - -
7 Juo - -
7 - - H I 

I I 
-1 -- - H 

I 7 Vnj ! - -

Tama kaikkien ru;ianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten il moitetaan. Helsin
gissi:i, rautatiehallituksessa, huhtikuun 25 
paivana 1940. 

Wilhelm Jansson. 

'Ptt1we Peitsara. 

1832-40 



1( rLikille. 

Kiertokirje 
N :o 6/ 537. 

Annettu 17 paiviina toukokuuta 1940. 

Valtionrautateiden jaksojako. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerii:in kuluvan toukokuun 10 paivalle 
paivatyn kirjelman :o 2866 mukaisesti rautatiehallitus ilmoittaa taten tie
doksi ja noudatettavaksi, etta 1 paiviistii heinakuuta 1940 lukien valtionrauta
tiet on jaettu jak:soihin silla tavalla, kuh1 kay selville jiiljempanii olevasta luet
telosta, etta jak:sojen paiilliki:iiden asemapaikoiksi on maaratty luettelossa mai
nitut paikkakunnat ja etta satama- ja haararadat tai muu rataverkon ha.a
rautuma kuuluvat samoihin jaksoihin kuin ne liikennepaikat tai rataosat, joilta 
sanotut radat erkanevat. 

Ratajaksot. 

I Jakso 
JaksonpiHil · 

Ra t aos a t liKon ase-
mapaikka 

1 Helsinki-km 57 (Hyvinkaa) Helsinki 
Helsinki-km 85 (Karjaa) 
Kerava-Porvoo 

2 Km 57, Hyvinkaii-km 146 (Toijala) Riihimaki 
Hyvinkaa-Karja.a- Tammisaari-valt akunnau raja 
Karjaa-km 85 (Kaunislahti ) 
Karjaa-km 88 (Pinjainen ) 
Riihimaki-km 132 (Villahde) 
Lahti-Heinola 

3 Km 88, Pinjainen- Turku- Naantali- U usikaUJpunki Turku 
Turk:u-Kylmakoski, km 153 

4 Km 146, Toijala- km 271 (Toivola ) Tam perc 
Toijala-km 153 (Kylroiikoski ) 
Toijala-Valkeakoski I 
Tampere-Miintyluot.o 

I Pori-km 332 (Noormarkku ) 

2310-40 
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2 

J akso R a t a o s n t 

5 Km 271, 'l'oivolar---km 413 (Scinajoki ) 
Km 332, Noormarkku- Ilaapamaki 
Haapamiiki-km 302 (Tiu al a) 

6 Km 413, Seina.joki- V aasa 
Seinajoki- Kristiinankaupun ki 
P erala-Kaskinen 
Seinajoki-lun 62 (Yhvieska ) 
Piinnainen-Pietarsaari 

7 Km 628, Ylivieska-km 826 (Simo ) 
Oulu- km 756 C:Madeko ·ki ) 
Lappi- Raahe 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ylivieska- km 552 (Iisalmi ) 

Km 826, Simo-Kemijarvi 
Lauril3r-Kauliranta 

Km 756, Madekoski- Koutiomaki- km 1027 ( urmes) 
(Valkeinen ) Km 47±--Kontiomiiki- Jlyrynsalmi 

Km 207, Seliinpiiii-Pieksamaki-Valkeinen, km 474 
(Naarajarvi) Km 456- PiekRamiiki- km 377 (Siikamaki ) 

Km 302, Tiusal.a-Naarajarvi, km 456 
Km 377, Siika.maki- P arikkala-valtakuunan raja 
Huutoko ki-Kolma, km 413 
J yvaskylii-Suolathti 

Km 1027, Nurmes-.1 oensuu- Kau J'ila- \' 11 11 a kunn an raja 
Joensuu-Outokumpu 
Viinijarvi-km 413 (Kolma) 

Km 132, Vmahde-Kouvola- Simola-valtalmnnan raja 
Simola-Simpele-valtalmnnan raja 
Vuoksenni ·ka-Imatra-valtakunnan raja 
Kotka-Kouvola-km 207 (Selanpabi) 
Hamina-Inkeroinen 

Jakso upii iil 
likon ase
map aikka 

Haapamak1 

Seina.joki 

Onlu 

'l'ornio 

Kaja ani 

Kuopio 

Savonlinna 

.Joensuu 

Kouvol a 



.fa kso I 

1 

5 

6 

7 

Liikennejaksot . 

H a tao s at 

H elsinki- km 146 ('l'oijala) 
If lsinki- lon 88 ( Pinjainen ) 
Kerava- Pon'OO 
II:Finkaa- Karjaa- Tammisaal'i- valtakunnan raja 
H.iihimaki- km 132 (Yillahde ) 
Lahti-Heinola 

Km 132, Yillahde-Kouvola- Simola-valtakunnan raja 
Simola- Simpele-valtakunnan raja 
Vuoksenniska- lmatra- val t a kunnan raja 
Kotka- Kouvola- km 303 (Mikkcli) 
U amina- Inkeroi n en 

Km 8 , Pinjainen- Turku- Jaantali- 1Jusikaupunki 
Turku- Kylmakoski, km 153 

Km 1-:1:6, Toijala- km 302 ( PihlajaYc ·i ) 
Toijala- Valkeakoski 
'l'ampere-l\Hintyluoto 
IIaapamaki-Pori 

Km 302, Pihlaja\'esi- Vaasa 
Seinajoki- Kri tiinankaupunk:i 
Peralii- Kaskinen 
Seinajoki- km 62 (Ylivicska) 
Pannaiuen- Pietarsaari 

Km 628, Ylivieska- K cmi,jiirvi 
Lap])i- Raahe 
Laurila- Kaulira nla 

Km 756, :Madekoski- Kontiomaki, km 9:20 
(Valkeinen ) Km -1-74-Kontiomaki-IIy r·ynsa lmi 
lisalmi- km 632 (Y iivieska) 

Jaksonpii.lil
likon ase
mapaikka 

Helsinki 

Kouvola 

Turku 

Tamp ere 

Vaasa 

Oulu 

Kajaani 

8 1\ontiomaki, km !)20- Joen ·uu- Kaurila- valtakunnan raja Joensuu 
J oensuu- Oulokmnpu 
Yiinija1·vi- km 4J 3 (Kolma ) 

3 

9 Km 303, :Jiikkeli- Yalkeinen, km 474 Jyvaskyla J 

Km 302, Tiusala- P ieksamaki- Parikkala-valtakunnan 
raja 

Huutokoski- Kolma, km 413 
.Jy,·ask:vla- Suolaht i 



4 

Varastojaksot. 

.Taksonpaii.l-
Jakso R a. ta os at liki:in ase-

mapaikka 

1 H elsinki- k.m 146 (Toijala) Pasila 
Helsinki- km 88 (Pinjainen ) 
Kerava-Porvoo 

I Hyvinkaii- Karjaa-'l'ammisaari-valtakunnan raja 
I Riihimiiki-km 132 (VilUihde) 

T.Jahti-Heinola 
Helsingin ja Pasilan konell!ljat 

2 Km 88, Pinjainen- Turku- Naantali-Uusi:kawpunki Turlm 
Turku-Kylmakoski, km 153 
Turun konepaja 

3 Km 146, Toijala- Vaasa Vaasa 
Toijalar-V alkeakoski 
Tampere-Mantyluoto 

I Haapamaki-Pori 
Seinajoki- Kristiinru1kaupunki 
P erala-Kaskinen 
Seinajoki- km 628 (Ylivie ka) 
Pannainen- Pietarsaari 
V aasan konepaja 

4 Km 628, Ylivieska-Kemijarvi Oulu 
Lappi-Raahe 
Laurila-Kauliranta 

I 
(Valkeinen) Km 474-Kontiomaki-Hyrynsalmi 
Ylivieska-Iisalmi 

' Oulu-Kontiomaki-Joensuu- Kaurila-valtakunnan raja 
,J oensuu-Outokumpu 
Viinijarvi-km 413 (Kolma) 

I Oulun konepaja 

I 5 Km 132, Villahde-Kouvola- Simola- valtakunnan ra.Ja Kuopio 
I Simola-Simpele- valtakunnan raja 
I V uoksenniskar-Imatra- val takunnan raja 

Kotka-Kouvolar-Valkeinen, km 474 
Hamina- Inkeroinen 

I Km 302, Tiusala- Pieksamaki- Parikkala-valtrukunnan 
raja 

I 
Huutokoski- Kolma, km 413 
.J yviiskyla-Suolahti 
K uopion konepaja 



Talousjaksot. 

J akso R a t a o s a t 

1 Helsinki-km 146 (Toijala) 

2 

3 

4 

Kerava- Porvoo 
Hyvinkaii-Karjaa- Tammisaari- valtakunnan raja 
Helsinki-Karjaa-Turku-Naantali-Uusikaupunki 
Turku-Kylmakoski, tkn1. 153 
Riihimaki-km 132 (VilHihde) 
Lahti-Heinola 

Km 628, Ylivieska-Kemijani 
Lappi-Raahe 
La urila-Kauliranta 
(Valkeinen) Km 474-Kontiomiiki-Hyrynsalmi 
Ylivie ka-Iisalmi 
Oul u-Kontiomiiki-J oensuu-Kaurila-val takunnan raja 
J oensuu-Outokumpu 
Viinijarvi-km 413 (Kolma) 

Km 146, Toijala-Vaasa 
Toijala-Valkeakoski 
Toijala-km 153 (Kylmiikoski) 
Tampere-Mantyluoto 
Haapam8Jki-Pori 
Seinajoki-Kristiinankaupunki 
PeraHi.-Kaskinen 
Seinajoki-km 628 (Ylivieska) 
Pannainen-Pietarsaari 

Km 132, Villahde--Kouvo1a-Simola-valtakunnan raja 
Simola-Simpele- valtakunnan raja 
V uoksenniska--Imatra-val takunnan raJa 
Kotka-Kou vola-Pieksamiiki-V alkeinen, km 4 7 4 
Hamina-Inkeroinen 
Km 302, Tiusala- Pieksiimaki- Parikkala- valtakwman raja 
Huutokoski-Kolma, km 413 
,J yviiskyla-Suolahti 

I Jaksonpiiiil
likon ase-

1 mapaikka 

Helsinki 

Oulu 

Vaasa 

Mikkeli 



(j 

Varikkojaksot. 

Jakso Ra t a o s al 

1 H elsinki- km 146 (Toijala ) 
Kerava- Porvoo 

3 

4 

Hyvinkaii- lGn-jaa- Tam misaari- valtakunnan raja 
Helsinki- Karjaa- Turku- N <tan tali- U usikaupunki 
Turku-Kylmakoski, km 153 
Riil1imaki- km 132 (YilUihde ) 
Lahti- H eiuola 

Km 1-16, Toijala- Vaasa 
Toijala- Valkeakoski 
Toija la-km 153 (K:·lmiikoski ) 
Tampc1·e-Mant:·luoto 
Haapamaki- Po1·i 
Seinajoki- Kristiinaukaupunki 
PeraHi- Kaskinen 
Seinajoki- km 6:28 ( YlivieBka ) 
Piinnainen- Piet arsaari 

Km 62 , Ylivirska- K emijarvi 
Lappi-Raahe 
Laurila- Kauliranta 
(Valkeinen ) Km 474-Kontiomaki-llyrynsalmi 
Ylivieska- Iisalmi 
Oulu-Kont iomaki- -Toensuu- Kaurila- valtakunnan raja 
-ToensuLl- Ontokumpn 
Viinijiirvi- km 413 (Kolma) 

Km 132, \ 'illiihde-Kouvola- Simola-valtakunnan raja 
Simola- Simpele-valtakuunau raja 
Vuoksenniska- Jmalra- valtakunnan raja 
Kotka- Kou,·ola- Pieksiimaki-Valkeinen , km -174 
Ham ina- Inkeroinen 
Km 302, Tiusala-Pieksi:imaki-Pa1·ikkala-valta~nmnan raja 
Huutoko1>ki- Kolma, km 413 
-TyvaskyHi- Suolahti 

HelsingisHii, rautatiehallitukses:a, 17 paiviina Loukokuuta 1940. 

J al mar Castren. 

.Jaksonpilill
lik(in ase
mapaikka 

H elsinki 

Seinajoki 

Oulu 

Pieksamaki 



J(aikill e. 

Kiertokirje 
N :o 7/ 995 

k(•saknnn 11 p :lUi 1940. 

Vapaaliput. 

Kulkulaitoslen ja. yleisien tOiden mini terio on kuluvan kesakunn 5 paivana 

Lekemallaiin paatoksellii maarannyt, 

etta kouluvapaalippujen kelpoisuusaika on oleva sama kuin tariffisaannon 

mukaisten koululai lippujen voimassa olooika (1\faiirayskok. I. 80. 10. 6 § 3. ), 

l:'ttii konepajakoulussa ldiyvien kouluvapaalippujen kelpoisuusajasta 20 pa i

vana loukokuuta 1926 myonnetty poHtkeus Jleruutetaan ja ettli naiden koulu

vapaalippujen kelpoi uusaika on oleva sama kuin muidenkin kouluvapaalippujen 

(1\Hiarayskok. I. 0. 11. 6 § 5. ) , 

etta maara.ys vnpa.alippujen antamisesla RoikonkOi ·ken S~lhal .aitoksen tyoUilst.en 

lapsille koulunkayntia varten on lakannui olemast.a voimassa (Maaray kok I. 0. 

11. 6 § 9. ) , seka 

etti:i ylimaaraiscn viran ja toimen haltija seka viransijainen saavat vapaalipun 

~-;amaan lnokkaan !min n1staava Yakinainen (Maiira~'skok. I. 0. 16. 12 § 1. ) . 

Rautatichallitus ou kulnvan kesiikunn 3 piiivana tekemallaan paatokselHi. maii

rannyl, 

ettii miiiiriiyskokoelman I osan sivulla 80. 10. 6 §: n 1. kohdassa mainitut paiva

maarat muutetaan elokuun 1 paivaksi ja tammikuun 1 paivak i, 

etta maaray kokoelma.n I osan ivulla 80. 11. 6 § :n 4. ja 6. kohdassa olevat 

maiiriiykset kouluvapaalippujen antamisesta poistet.aan, sekii 

etta ialousvapaalippuja annetaan eri liikennejaksojen liikcnnepaikoilta eu

raaviin kaupunkeihin (Maarayskok. I. 0. 7. 3 § 7.): 

2739-4.0 



Liikennepaikat Kaupunkeihin 

1. liikennejakso. 

Kapyla- Kerav·a 
Talma-Kiiala 
Ristinummi-Riihimaki-Hiki~i 

Rytty la-Harvirala 
Parola-Kuurila 
Oi tti-Okeroinen 
.Ahtial~Rrunninmaki 

H uopalah ti-Kela 
Sitmtio-Kaunisla ht i 
Raa, epori-Korpi 
'Roy<kka-Viertola 

Helsinki, Ha.meenlinna. 
Porvoo, Helsinki. 
Helsinki, Hameenlinna. 
Hameenlinna, Helsinki. 
Hameenlinna, Tampere. 
Lahti, Helsinki. 
Lahti, Heinola . 
Helsinki, Turku. 
Tammi aari, Helsinki. 
Tammi aari, Helsinki. 
Hameenlinna, Hels·il1'ki. 

2. liikennejakso. 

Villahti-Koria. 
Kouvola-Kymintehdas 
Myllykoski-Kyminlinna 
Liikkal~ Rei tkalli 
Vuolil1'ko-Vuohijarvi 
Selanpaa.- Voikrka-Harj u 
Aittomil:ki-Somerharju 
Taavetti-Hytti 
Kaukas.-Simpele 
Vuoksenniska-Imalra 

La.hti, Kotka. 
Kotka., Lahti. 
Kotka, Hamina. 
Hamina., Kot;ka. 
l\Iikkeli, Ko.tka. 

· Kotka, Mikkcli. 
Kotka, Lahti. 
Lappeenranta, Kotka.. 
f.Jappeenranta. 
Tjappeenranta. 

3. liikennejakso. 

Pinjainen-Kotalato 
Salo-Littoinen 
Rantamaki-Sotkia 
Kala.nti- utturla 
Nousiai!llen-Raisio- Tammisto 
Pansio 

Tammisa.rari, Helsinki. 
Turku, Helsill'ki. 
Turku, Tamperc. 
Uusikaupunh"i, Turku. 
Naanta]i, Turlru. 
Turku, U usikaupunki. 

4. liikennejakso. 

Valkerukoski-Toijala-Saaksjal'Vi 
Messukyla-Vilppula-ManWi. 
Kolho--Haapamaki 
Yltia-V askuu 
Korte-Aittaluoto 

I 
Tampere, Turku. 
Tampere, Vaasa. 

1-Jyva kyla, Tamper . 
.Jyvaskyla, Pori. 
Pori, ,Jyvaskyla. 



Liikennepaikat 

Mantyluoto-Ulasoori 
Ulvila-.Aetsa 
Kii,kJka-Pitkiiniemi 

Kaupunkeihin 

Pori. 
Pori, Tampere. 
Tampere, Pori. 

5. liikennejakso. 

Mustasaari-Tuuri 
Toysa-Pihlajavesi 
Tuomikyla-Peralii 
Karila-Narpio 
Karijoki- Tiukkra 
Pau.kkaneva-Pannaine11 
Kolppi-Kruununkyla 
Ykspihlaja 
Rimmi-Sievi 

I 
V 3!8.Sa, Tampere. 
Jyvaskyla, Tampere. 
Kristiinankaupuniki, V aasa. 
Kaskinen, V aasa. 
Kristiinankaupunki, V aMa. 
Pietarsaari, V aasa. 
Kokkola, Pietarsaari. 

I 
Kokkola. 
Kokkola, Oulu. 

6. liikennejakso. 

Ylivieska 
Kangas-Ruukki 
Toppi-PaJttijoki 
Hirvineva-Oulunlahti 
Toppila--Tuira-Maksniemi 
Lau tiosaari-Laurila 
Liedakkala-Kernijarvi 
Kaakamo-Kyliijold 
Roytta 
Alavojakkala- Kauliranta 

I 
K'Okkola, Oulu. 
Raahe, Oulu. 
Raahe, Oulu. 
Oulu, Kokkola. 
Oulu, Kemi. 
Kemi, Tornio. 
Kemi, Tornio. 
Tornio, Kemi. 
Tornio. 
Tornio. 

7. liikennejakso. 

Madekoski-V aJa.la 
Kankari-Kontiomii.ki-Kuluntalahti 
Harmanmaki-Hyrynsa lmi 
Musta--Soinlahti 
Ylemmainen-Oksava 
Karvoskyla-Vahakangas 
Peltosalmi-Alapitka. 
Polja-Suosaari 

Oulu, Kajaani. 
Kajaani, Oulu. 
Kajaani, Oulu. 
Kajaani, Iisalmi. 
Iisalmi, Kokkola. 
Kokkol.Ja, Oulu. 

I 
Iisalmi, Kuopio. 
Kuopio, Iisalmi. 

8. liikennejakso. 

Paak.ki- Porokyla 
urm€5-Lehmo I 

Kajaani, Oulu. 
J oensuu, Kajarani. 



Liikennepa.ikat 

Onttolar--Outokumpu 
Kaarnalampi-Ku vel am pi 
Kangaslampi-Kolma 
M:ulo-Kaurila 

Hiiro1a-Piek amaki 
N a.arajarvi-V aajakoski 
Leppavesi-Suolahti 
Y csank.a-Tiusala 
'iikamaki-Aholaht i 
Paa kylahti-P.arikkala 
Partaharju-Pitkiilahti 

Kaupunkeihin 

.r oensuu, Savonlinna. 
Joensuu, Savonlinna. 
SavonJinna, Joen uu. 
Joensuu. 

9. liikennejakso. 

M:ikkeli, Kuopio. 
.JyvaskyH:i., M:ikkeli. 
.Jyvaskyla. 
.JyvaSkyla, Tamper . 
Savonlinna, Mikkeli. 
Savonlinna. 
Kuopio, Mikkeli . 

Tama ilmoitPtaan t~ite11 k11ikkien asianumaisten tit=>doksi ja nondatrttavaksi. 

He1Ringissa, J'ant.atieha llitukse sa, 11 p ~iivani:i kt=>sakuuta l!l.J.O. 

Jalmar Castren. 

I' ilho I nnala. 



Liikennc- ja ta1·i[[iosaston virkamiehille sekii konduktooreille. 

Kiertokirje 
N:o 8/1441 

syyskuun 6 paivalta 1940. 

Eraiden valtionrautateilla kannettavien maksujen valiaikainen korottaminen. 

Syyskuun 6 paivana 1940 on annettu 
seuraavan sisaltoinen asetus: 

1 §. 
Jalj1'lmpanii mainittavat, va:ltionrautatei

den tariffisiiiinnosta 8 paivana tammikuuta 
1938 annetun asetuksen se'kii siihen 4 p~.i

.vfulii marraskuuta 1938 ja 30 p·iiivana mar
raskuuta 1939 annetuilla asetuksill.a tehty
jen muutost1'lll mukaan valtionrautateilla 
kannettavat maksut on 1 paiviistii l~lra

kuuta 1940 alkaen toistaiseksi l>askettava ja 
kannettava sillii tavoin korotettillna l!min 
tiissii asetuksesoo miiiiriitiirun. 

2 §. 
Seuraavat maksut lk:annetaa..n lk:orotettuina 

10 prosentiUa niiden nykyis:is:tii miiiirista, 
nimittiiin : 

1) yksinkertaisen seka meno- ja paluu
lipun ynna sellaiset matkalippujen hinnat, 
jotk:a ilasketaan y:ksi!n!ker taisen lipun hin
nan perusteella, luikuu;n ottaanatta kuponki
lippuj1'ln tilaus:m.aksuja; 

2) alennuskortin seka kuukausi-, koulu
lais- ja yleislippujeu hinnat, lukuun otta-

4024-40 

matta lruuikausilippu jen ja niiden jatkv
lippujen lisamaksu.ja; 

3) matka- ja kiitotavaramaksut; 

4) rahti- ja pilmtavaran kuljetusmaksu t; 

5) Jruljetusneuvoj1'lll, hallk:ojen ja halko
tariffin mukaan rahditettavien puunjattei
den ynna eHivien elainten kuljetusmra.Jksu.t; 
seka 

6) tariffisaann.on 47 § :ssii mainitussa 
pailkallistavmaliikenteessa kannettavat lkul
jetusma!ksut. 

3 §. 
Tariffisiiann&sa mraara,tyt pakettien kul

jetusmaksut kannetaan 2 markan korotuk
sin kull;aJlrin. paketilta. 

4 §. 
Korotettu maksu lasketaan korottamalla 

nykyisUi, tariffisaannon 5 §: n mukaan ta
soitettuja maksuja, ja tasoittrunalla siten 
laskettu m~ksu sanotun pykli.:lan siiiinnok
sen mulmise.sti. 

5 §. 
Rautatiehallituksel'la on valta ·antaa tar

kemmat miiiiraykset tiimful a.setuks~m so
vel tamioosta. 



Edemi olevan johdosta on rautatiehallitus maar annyt seuraavaa : 

J{orotukset tuJ.ev;at vo.imaan lokakmm 
1 piiivii.nii 1940 kello 0.00. 

MatJkalippujen hinnat .-ekii matka- ja 
kiitotavaramalksut lru>ket.aan asemiUe jaetun 
tariffitaululcl>.ojen lishlehden : o 2 perus
teella. 

Pikajunan lisii.lipusta kannelaan I luu
kassa 30 marlclraa, II luolmsoo. 15 markikaa 
ja III luokassa 7 markkaa. 

Matili:alippujen hinnat miiiidiHiii.n leim.aa
mispaiviinii voimassa olevan tariffi.n mu
kaan. Pahvilippuihin, vaJ.miiksi painettui
hm al·ennuskortteihin sekii yleislippuihin 
on uusi hinta toist.aiseksi merkittiivii punai-
ella vi:ilik:yniillii. 

Raht.i- ja pikatavaran, kuljetusneuvojen, 
haJ.kojen ja eliivien eliiinten kuljetusmaksut 
samoin kuin ma:ksut, jotka 'laskeiaan sovel
tamal1a pika- ja rahtitavaraluo'klkia, sekii 
47 §: a mainiLtujen paikalliskuljetusten 
maksut lasketaan nykyisten tariffien mu
k<3a!l, siiadetyt korotukset ja viihimmat 
maik.sut huomioonottaen, jonka jiilkeen niiin 
laSkettu, tasoi.tetiu kuljetusmaksu ikoro
tetaa.n 10 % : lla ja tasoite.t.aa.n 5 § : n mukal.
sesti. 

Kansainviilisessii yhdysiJ.ii1kenteessii laske- ' 
taan matkalippujen hinn>at eka tavar.an 
kuljetusmaksut edelleenkin vanhojen tarif
fien mukaa:n, ilrulmes toi.sin rniiii.riitiiiin. 

Valtionrautateiden kans ·a yhdy liiken
teessii olevilla yksityisillii rautateillii nykyi-
in kannettavaJt maksut korQitetaan samoin 

10 %: lla, lukuunottama tta J okioisten rau
tatien matkalippujen hintoja, jotka kanne
taan edelleenkin saman suuruisina kuin tii- I 
han asti. 

Km·ottamatta jiiiiviit seuraavat maksut: 

lVIakuupaiklkamalksut (TS :n 20 §). 

Yomajana kiiytetttiviista t ilatusta piiiva-
vaunusta kannettavat malksut (TS: n 21 §: n 
3. kohta). 

Maito-, kerma-, hera-, kvarkki- ja vesi
astioiden palautusmaksu (TS :n 38 §: n 
2. kohta) . 

Vaunun siirtiimisestii rat>a.piha-aluoolla 
kannettava maksu (TS:n 49 §) . 

Jli.lkivaatimuspailikkio (TS : n 51 §). 
Rahtiluoto ta kannettava pal~kio (TS: n 

52 § :n 2. kohta) . 
Kailk1ki tariffisiiannon lisiimiiiirayksissii 

mainitut matksut, lwkuunottamatta pika
junan lisli.lipuista kannettav.aa maksua. 

Helsingi sii, rautatiehallituksessa, syyskuun 6 piiiviinii 1940. 

Jalmar Castren. 

V ilho A nnala. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N: o 9/H. 1312. 

A.nnettu marraslruun 22 paivana 1940. 

Valtionrautateiden laakaripiirijako. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kuluvan marraskuun 20 paiviille pal
viityn kirjelmiin N: o 12414 mukaisesti rau tatiehallitus ilmoittaa tiiten tiedoksi ja nou
datettavaksi, etta tammikuun 1 paivasta 1941 all.men valtionrautatiet on jaettu laii
kiiripiireihin silla tavalla, kuin kay selville jaljempana olevasta Jucttelosta ja eWi rau
tatieliiakarien asemapaikoiksi on maariitty luette1ossa mainitut paikkakunnat. 

Rautatielli.ii.kli.ripiiri 

N:o I Rataosuudet 

1 Helsinki-Pasila (hallinto-, talons-, tariffi-, varasto- ja koneosastot 
Helsingissli. . . ........................ .. ....... . ............ . 

2 Malmi-Kauniainen-Helsinki (liikenne-, rata- ja rautatierakennus-
osastot Helsingissli.) ........ . .............................. . 

3 Jokela-Malmi; Kerava-Nikkilll. ............. ......... ...... . . . 
4 Riihimli.ki-Jokela-Otalampi .. ....... . .......... . ............. . 
5 Oitti-Riihimll.ki-Turenki .. .......... ......... ........ . .... . .. . 
6 Turenki.-Kuurila .............. ... . ........................... . 
7 Koria-Oitti; Lahti-Heinola . .... . . .............. ............. . 
8 Porvoo-Nikkilii. ......... ... ...... .. ............... . .......... . 
!l Otalampi-Mustio; Lohja-Lohjan satama . ..................... . 

10 Tammisaari-Raasepori ............. .. ......................... . 
11 Kauniainen-Paivola . ...... .. ..................... . .... . ...... . 
12 Pli.ivolii.-Kuovila; Mustio-Raasepori ..... . .... .. . .. ........... . 
13 Kuovila-Paimio . .. .......... .... .... ...... . . .............. ... . 
14 Paimio-Turku (koneosasto Turnssa) ............ . ....... . .... · ·. 
15 Turku-Kyro; Turku-Myn!imaki; Raisio-Naantali (liikenne-, 

rata- ja varasto-osastot Turussa . . ......... . ....... . ......... . 
16 Mynii.mii.ki-11usikaupunki ............................. . ....... . 
17 Kyro-Humppila . ... ........ .. ............ . .. .. ... ..... .... ... . 
18 Kuurila-Lempii.ii.lii.; Humppila-Valkea.~os~i. .......... .. ... ·. ·. · 

6lj3-t0 

Lali.kii.rin asema
paikka 

Helsinki 

Helsinki 
Kerava 
Hyvinkii.ii. 
Riihimii.ki 
Hameenl inna 
Lahti 
Porvoo 
Lohja 
'rammisaari 
Kirkkonummi 
Karjaa 
Salo 
Turku 

Turku 
Uusikaupunki 
Loimaa 
Toijala 



N:o 

1!) 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
-!5 
46 
47 
,J.8 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

Rautatieliiiikii.ripiiri 

Rataosuudet 

Tampere-Siuro (liikenneosasto Tampereella) .......... . ........ . 
Lempaalli-Orivesi (kone- ja rataosastot Tampereella) ........... . 
Siuro-Kiikka ....... .. .. . ........................... .. ... . .. . . . 
Kiikka-Harja.valta ........................................... . 
Harjavalta-Mantyluoto-Noormarkku . .............. .. .... . .... . 
Noormarkku-Kovesjoki ......... . ................. . ........... . 
Kovesjoki-Virrat ............... . ................... . ......... . 
Orivesi-Lyly . ...... . .......... . ...... .. ...................... . 
Lyly-Kolho; Vilppular-Mantta ................. . ............. . 
Virrat--Kintaus; Kolho--Myllymii.ki .......... . .. . ...... . ..... . 
Myllymaki-Alavus ................. . ......................... . 
Alavus-Nurmo-Tervajoki-Ilmajoki ....... . . . ........... . .... . 
Tervajoki-Vaasa ...... .. ..................................... . 
Nurmo-Jopua ............ ... ........ . . . ...... . ............ . .. . 
Jepuar-Pannainen-Leppl!.luoto ................................ . 
Pii.nnii.inen-Kii.lvia .......................... . .............. . .. . 
Kii.lviii.-Sievi ...... . .............. . . . .............. . .......... . 
Tlmajoki-Kauhajoki ........................ .. ... . ............ . 
Kauhajoki-Perli.la .. . ........ . ..................... . ...... . ... . 
Periilii.-Kaskinen ............................. . ............ . .. . 
Perii.lii.-Kristiinankaupunki .. . ......... . ..................... . . . 
Sievi-Kanga&-Karvoskyla .................................... . 
Kangas-Lappi ................................................ . 
Lappi-Kempelo ................................ .. ............. . 
Raahe-Lappi ........... . ... ... ................ .. ........ .. ... . 
Kempele-li (talons-, liikenne-, rata- ja varasto-osastot Oulussa) 
Oulu-Muhos (koneosasto Oulussa) ............................ . 
Ii-Kemi (koneosasto Kemissii.) ... .......... . ......... . .... ... . 
Kemi-Laurilar-Koivu (liikenne- ja rataosastot Kemissii.) . ...... . 
Koivu-Vika .................................................. . 
Vika-Kemijii.rvi . ... ... ... ... . ... . . .... . .. ................. .. . . 
Laurila-Tornio-Karunki .. .... .... ...... . . . .................. . 
J{arunki-Ka.uliranta .. . ... .. ........... . ... . ............... . .. . 
Rumo-Kylii.nlahti .... . ....................................... . . 
Kylli.nlahti-Vuonislahti ....................................... . 
Vuonislabti-Jakokoski ........................................ . 
Jakokoski-Kaurila (valtakunnan raja) (liikenne- ja rataosastot 

Joensuussa) ........................ . ...................... . . 
Joensuu-Viinijarvi-Outokumpu (koneosasto J oensuussa) ....... . 
Viinijii.rvi-Kangaslampi ............................ .. ......... . 
Huutokoski-Kangaslampi .......................... .. ........ . . 
Kauppilanmii.ki-Kontiomaki ............................. . ..... . 
Alapitkii.-Kauppilanmii.ki- Runni .......... . ........ . ...... .. .. . 
Runni-Parkkima ............................................. . 
Parkkima-Karvoskylii ........................................ . 
Inkeroinen-Kotka ... . .... . ................ . ....... . .......... . 
Myllykoski-Hamina ................ . ......................... . 
Kouvola.-Utti (koneosasto Kouvolassa) . . .. . . ..... .. ... . ....... . 
Hillosensalmi-Myllykoski-Koria (liikenne- ja rataosastot Kouvo-

lassa) ..................... . ...... · . · · · · · · · · .. · ........ · · · · · 

Lliii.kii.rin asema
paikka 

Tampere 
Tamper a 
Tyrviiii. 
Kokemii.ki 
Pori 
Kankaanpiiii 
Parka no 
Orivesi 
Vilppula 
Haapamii.ki 
A.btii.ri 
Seiniijoki 
Vaasa 
Lapua 
Pietarsaari 
Kokkola 
Kannus 
Kurikka 
Teuva 
Kaskinen 
Kristiinankaupunki 
Ylivieska 
Oulainen 
Ruukki 
Raahe 
Oulu 
Oulu 
Kemi 
Komi 
RovR.niemi 
Kemijii.rvi 
1'ornio 
Ylitornio 

urmes 
Lieksa 
Kaltimo 

Joensuu 
Joensuu 
Heiniivesi 
Varkaus 
Kajaani 
Iisalmi 
Kiuruvesi 
Haapajii.rvi 
Kotka 
Ham ina 
Kouvola 

Kouvola 



N:o 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 

Rautatielii.ii.karipiiri 

Rataosuudet 

Hillosensalmi-Ota va 
Otava-Kantala ....................... . . ..... .. . .. .. .. .. .. .. . . . 
Kinta.us--Suolahti-Hankasalmi . .. ......... . ... .. ..... ..... .... . 
Hankasalmi-Huutokoski (koneosasto Pieksii.mii.ellii) . .... . ... .. . . 
Kantala-Haapakoski (liikenne- ja rataosastot PieksiimaelUi.) ... . 
Haapakoski-Kurkimaki; Iisvesi-Suonenjoki .... .... ...... .. ... . 
Kurkimaki-Kuopio (liikenne-, rata- j a varasto-osastot Kuopiossa) 
Kuopio-Alapitkii (koneosasto Kuopiossa) ..................... . 
Huutokoski-Rantasalmi ....................................... . 
Putikko-Savonlinna-Rantasalmi .. . . . .. . ... . .. ..... ..... ..... . . 
Putikko-Parikkala (valtakunnan raja) ........................ . 
Imatra-Vuoksenniska; Jiinhiiilii--Simpele (valtakunnan raja); 

Ronkkii.-Kaukopiiii ... .... . . . .. ... ... . .. . . ............ . ..... . 
Jii.nhiii.lii.-Simola-(valtakunnan raja) ......................... . 
Simola-Utti ...... . ..... . .. .. . .... . . ..... . ... . .......... ...... . 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, marraskuun 22 paivana 1940. 

Jalmar Ca.stren. 

Lii.akarin asema
paikka 

Miintyharju 
Mikkeli 
JyviiskyUi 
Pieksiima ki 
Pieksamaki 
Suouenjoki 
Kuopio 
Kuopio 
Joroinen 
Savonlinna 
Parikkala 

Virasoja 
Lappeennwta 
Taavetti 

Yrjo Strang. 



Virkamiehille: 

Kiertokirje 
:o 10/1195 

22 pa.iva1t a marraskuuta 1940. 

LENN.ATINS.A.ANTo . 

. \.sianomaisten tiedoksi Ja nouda tettavaksi rautatiehaJlitns saa taten toimittaa alem
panamainitun asetuksen. 

ASETUS 
lennatinsaannosta. 

Annettu Helsingissii. 15 paivii.nii. marraskuuta 1940. 

Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerin esittelysta vahvistetaan seurRava 

Lennatinsaan to. 
1 §. 

1. Jokaisel1a on oikeus saadetyista mak
suista lahettaa sahki:isanomia yleiselle len
natinliikenteelle avatuista toimipaikoista. 

2. Valtion tai yksityisen puhelinverkkoon 
liitetyn puhelinkoneen haltijalla on oikeus 
saadettya maksua vastaan toimittaa Hihe
tettava sahki:isanoma lennatintoimipaikkaan 
puhelimitse, jollei hanen puhelimensa ole 
asetettu sahki:isanomien lahettamiskiellon 
alaiseksi. Sellaiscn kiellon antaa toimi
paikan hoitaja. 

2 §. 
1. Viran Lai toimen haltijan on valan tai 

kunnian ja omantunnon ~autta antamansa 
vakuutuksen velvoituksella salassa pidet
tava sahki:isanoman sisallys seka lahettajan 
ja saajan nimet. 

2. Alkuperaista tai saapunutta silli:isa
nomaa taikka muuta asiakirjaa, josta sahki:i
sanoman sisailys voi kayda ilmi, alki:ii:in 
naytettaki:i muille kuin sahki:isanoman lahet
tajalle tai saajalle taikka jommankumman 
valtuutetulle; kuitenkin esitettakoi:in maini
tunlainen asiakirja oikeudessa, mi11oin se 
sahkosanomamaksusaamisen sel vi ttiimiseksi 
katsotaan tarpeelliseksi. 

3. Sahki:isanomain tiedoksiantamisesta vi
ranomaisille on voimassa, mita siita erik
seen siiadetiHi.n. 

Gl 54-<l0 

3 §. 
1. Posti- ja lennatinlaitos tai asianomai

nen rautatien haltija ei vastaa vahingosta 
tai haitasta, joka saattaa aiheutua sahki:i
sanoman vaarin sahkottamisesta, haviami
sesta tai myohii.stymisesta. 

2. Posti- ja lennii.tinhallituksella on oi
keus, noudattamalla voimassa olevia kan
sainvalisia maarii.yksia, joihin Suomen puo
lesta on yhdytty, ratkaista asiat, jotka kos
kevat sahkosanomamaksujen takaisin suorit
tamista, paitsi milloin maksu on kannettu 
rautatiehallituksen alaisella liikennepaikalla 
Suomen sisii.isessa lennii.tinliikenteessii , jol
loin asian ratkaisee rautatiehallitus. 

4 §. 
1. Posti- ja lennatinhallituksen alaisten 

lennatinliikenteelle avattujen toimipaikko
jen aukioloajan maii.raa posti- ja lennatin
hallitus, kuitenkin niin, etti:i Helsingin len
natinkonttori on pidettava avoinna koko 
vuorokausi. 

2. Rautatieliikennepaikkojen yhteydessa 
olevien lcnnatinliikenteelle avattujen toimi
paildwjcn aukioloajan maariia asianomai
nen rautatien haltija, kuitenkin siten, etta 
toimipaikan aukioloajan tulee, mikali mah
dollista, kasittaa liikennepaikan varsinainen 
toimitusaika seka se aika, jolloin liikenne
paikalla on virantoimituksessa viran tai 
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toimen haltija henkiioitii kuljetta vi en j w1ien 
vuoksi. Valt.akunnan t.urvallisuutta koske
vat sanomat on kuitcnkin muinakin aikoina 
otettava vastaan ja sahkotettiiva osoite
paikkaansa, ellei ylivoimaisia e teitii satu. 

5 §. 
1. Sahkosanomat jaetaan kolmeen luok

kaan: 
a) valtiosiihkosanomat eli sahkosanomat, 

joita tasavallan presidentti, paaministeri, 
ministerit, valtioneuvoston kanslia, minis
teriot, eduskunnan puhemies ja varapuhe
miehet , oikeuskansleri , cdnskunnan oikeus
asiamics, maaherrat, keskusvirastojen paal
likot, valtiokonttori Suomen Pankki ja sen 
sivukonttorit, eduskunnan kanslia, valio
kunnat tai sen muut laitokset, puolustus
voimain komcntaja, yleise~ikmman paal
likko ja hi:inen apulai cnsa, puolustusvoi
main pai:iesikwmau osastopaallikot, suoje
luskuntain piiallikko ja suojelnskuntain 
esikuntapaallikko, armeijakuntain komenta
jat ja esikuntaJ1aallikot, merivoimien ko
mentaja ja esikuntapiHillikko, i1mavoimien 
komentaja ja esikuntapiiiillikko, sotilaslaa
nien komentajat ja e.o;;ikuntapiiallikot, pri
kaatien komentajat. suojeluskuntapiirien 
piiripaallikot, itseni:ii ·ten ,joukko-osastojen 
ja laitosten L·omentajat ja paiillikot, raja
vartiostojen paa.llikko ja hanen apulai
sensa, rajavartioston komentajat, merivar
tiolaitoksen paallikko ja apulaispaiillikko, 
merivartiolaitokscn piiripiiallikot taikka val
takunnassa olevat vieraiden valtojen diplo
maattiset edustajat tai konsuliviranomaiset 
lahettavat Yirka-asioissa tai jotka ovat vas
tauksia n~iiden Hihettamiin valtiosahko
sanomiin ; kuit.enk:in pidetaan kauppaa tai 
muuta elinkeinoa harjoittavan konsuliasia
miehen lahettamaa siihkosanomaa valtio
siihkosanomana ainoastaan silloin, kun se 
on osoitettu viranomai. elle ja koskee virka
asiaa; 

b) vid,asiihkosanornat, jotka ovat joko 
a ) varsinms1a virkaxahkosanomia, joita 
posti- ja lennatinhallitus tai en oikeutta
mat posti- ja lennatinlaitok en viran tai 

toimen haltijat maksuitta Jahettavat lai
tosta koskevissa virka-asioissa, tahi b) vir
kailmoituksia, joita vaihdetaan lenniitin
toimipaikkojen kesken sahkosanomavaihtoa, 
lennatinvirantekoa tai linjojen kunnossap i
toa koskevissa virka-asioissa; virkailmoituk
set ovat joko maksullisia tai maksuttomia; 

c) y ksityiset siihkosanornat eli siihkosa
nomat, jotka eivat ole valtio- eivatka vir
kasahkosanomia. 

2. Valtiosiihkosanomina ldisitelli:ian Suo
men sisiiisessii lennatinliikenteessa ilmatie
teellisen keskuslaitoksen ja merentutkimus
laitoksen sekii naiden alaisten havaintoase
mien lahettamat sii.l:i- ja jaasahko anomat. 

3. Valtiosi:i hkosanomien liihetti:i.Jni estii 
kansainvalisessii liikenteessa on erikse n 
saadetty. 

6 §. 
1. Valtiosahkosanoma lahetetaan ja 1 oi

mitetaan perille ennen muita sahkosanomin, 
ellei sen lahettiija merkinnalla ,etuoik u
detta" ole luopunut etuoikeudestaan. 

2. Valtio i:ihkosanomassa tulee olla en 
henkilon tai viranomaisen sinetti taikka 
Ieima, joka sahkosanoman liihettaa. Tama 
ei ole kuitenkaan tarpeen, kun sahkosano
man oikeaperaisyydesta ei ole epailystii. 

3. O:ikeus vastauksen liihetti.i.miseen val
tio i:ihkosanomana on todettava nayttamiillii 
saapunut valtiosahkosanoma. 

7 §. 
1. Yksityista sahkosanomaa, joka na~r L

taii valtion tmvalli uudelle vaaralliselta tai 
joka . isi:iJtaa Jain, ?leisen jiirjestyksen tai 
siveyden vastaista, ei oteta vastaan. Jo 
sellainen siihkosanoma kuitenkin on otettu 
vastaan, on s n l.iihettaminen ja perilletoi
mittaminen pysaytettava. 

2. Osoitetoimipaikan tulee myos py ayt 
tii.a sellaiselle sahkosanomien valitystoimis
tolle osoitetun ~rksityisen si:ihkosanoman, 
jonka tarkoituksena ilmeisesti on sahkosano
mia vi:ilittamii.lla sii.astaa siihkosanoman lii
hettaja suor:i ttamasta 'ahkosanoman t iiyttii 



maksua ·en Hihettiimisesta Uihtotoimipai
kasta Jopulliseen maiira.paikkaansa ilman 
valilHi toimitettavaa uutta edelleenUihe
tystii; kuitenkin on pysayttiimisestii viipy
miittii ilmoitettava liihti:itoimipaikalle. 

3. Liihtotoimipaikan tai osoitetoimipai
kan hoitajan on rat.kaistava, onko siihko
sanomaa pidettiivii sellaisena, etta sen lii
hettiirninen tai perilletoimittaminen on 
eviittiivii. 

4. Toimenpiteesta, johon edellii mainit
tujen toimipaikkojen hoitajat 1 tai 2 mo
mentin nojalla ovat ryhtyneet, saa valittaa 
posti- ja lennatinhallitukscen. 

5. Valtioneuvostolla on valta. kun val
tion etu vaatii, joksikin ajaksi lakkautiaa 
siihkosanomain liihettiilninen kaikilla tai 
mliiiriityillii linjoilla taikka maariitynlaisten 
sahkosanomain lahetHiminen. 

8 §. 
Yleishyodyllisen yrityk ·en hyvaksi voi

daan ottaa kiiytantoon korulomakkeita. 
Luvan niiiden kiiyttiimiseen myonta kul
kulaitosten ja yleisten toiden ministerio, 
joka myos maaraii ehdot, joita siinii on 
noudatcttava. 

!) §. 
1. Suomen sisaiscssa 1C'nniitinliikentees. ·a 

kannettavista maksuista siiiidetaiin erikseen. 
2. Ulkomaillc menevista siihko anomi. ta 

· kannetaa.n mak ut voimassa olevien yleisten 
kansainvalisten sopimnsten tai erityissopi
mu ten taikka ulkomai ten hallintojen 
taikka lennatinliikennetta harjoittavien yk
sityisten yrit~-stcn tiedonantojen perus
teella. 

10 §. 
1. Maksut sahkosanomasta tulee lahetta

jiin suorittaa sahkosanomaa toimipaikkaan 
jattiiessaiin, mikiili kansainviili issii miiii
rayksissii, joihin Suomen puolesta on yh
dytty, ei toista menettelya edellyteti"i tai 
jollei taman pykaHin 2 ja 4 momentin mu
kaan myonnetii 1 uottoa. 

2. Jus liihetettavista siihkosanomista me
nevistii maksuista asetetaan toimipaikan 
hoitajan hyvaksyma vakuus. saailaan ._ahki:i-
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sanomamaksut suorittaa kuukausittain. La
hettiijiin, joka haluaa sellaista etua hyviik
seen kiiyttiia, on sitii pyydettava toimipai
kan hoitajalta. 

3. Valtion vil·anomaisilta sekii ulkovalto
jen liihetystoiltii ei vaadita 2 momentissa 
mainittua vakuutta. 

4. Posti- ja lenniitinlaitoksella sekii rau
tatielaitoksella on valta myos ilman va
lruutta myontiia enintaiin kuukauden pitui
selta ajalta luottoa puhelintilaajalle hancn 
pul1elimestaan toimipaikkaan tai painvas
toin t.oimitettujen siihkosanomien maksuista. 
lVIaksut on pantava sen maksettavaksi, 
jonka puhelinkonee t.a sahkosanoma on tul
lut toimipaikkaan. 

5. 1\Iaksut, joista 2 t.ai 4 momentin no
jalla on myonnetty luottoa, korvaus mak
sujen kil'janpidosta, maksut sahkosanoman 
jiittiimisestii toimipaikkaan tai perilletoimit
tamisesta pnhelimitsc seka paikallislennatin
maksut on Jmltakin lruukaudelta suoritet
tava toimipaikkaan viiden paivan kulues. a 
tilikuukauden paatyttrii. 

11 §. 
1. Siihko anomau osoitteen tulce sisiiltiiii 

kaikki ne tiedot, jotka ovat t arpeen siihko
sanoman toimittamista varten saajalle ilman 
ct imistii ja erityjstii tiedustelua. 

2. Osoite voidaan kirjoittaa sovittuun tai 
lyhennettyyn muotoon. aajan oikeus saacla 
tiiUainen si.ihkosanoma itsellecn toimitetuksi 
edellyttiia kuitenkin siita tehtyii sopimusta 
hanen ja osoitetoimipaikan viilillii. Sahko
o oitteen kirjaamisesta on suoritettava iiii.
dett.y mak u. 

3. Siiadetty kirjaamismaksu on suori
tettava myoskin silJoin, kun saaja haluaa, 
eitii hiinelle saapuvat siihkosanomat saan
nollisesti jatetaiin maiirattyinii aikoina erik
s en ilmoitettuihin paikkoihin. 

-1. J os kirjatun siihkoosoitteen haltija 
haluaa vakuuttautua siita, ettei hiinen kir
jaamaansa osoitetta myohemmin jonkun 
munn toimesta kirjata toisessa toimipai
kassa, 011 hanen suoritettava saadetyn kir
jaamismaksun Jisaksi sitii vastaava maksu. 
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5. Kirjaamismaksusta voi kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerio vastavuoroi
suuden perusteella vapauttaa vieraan val
tan Hihetyston. 

12 §. 
1. Sahkosanoman lahettajalla on oikeus 

posti- ja lennatinhallituksen tarkemmin 
miiiiraamalla tavalla saada sahkosanomaansa 
toimipaikan todistus siita, etta hanen nimi
lcirjoituksensa sahkosanomassa on oikea. 

2. Oikeudenkayntivaltakirjan Hihettami
sesta sahkoteitse Suomcn sisaisessa lcunatin
liikenteessa on saadetty erikseen. 

13 §. 
1. Niissa valtionrautateiden ja yksityisten 

L"antateiden liikennepaikoissa, jotka on 
avattu yleiselle sahkosanomaliikenteelle, on 
mainitussa liikenteessa noudatettava tata 
Jennatinsaanti:>a seka posti- ja lennatinhalli
tuksen sen 14 §:n nojalla vahvistaman vi
rantoimitusohjesaiinnon maarayksiii, kuiten
kin sellaisin rajoituksin ja poikkeuksin 
lmin jalempana mainitaan . 

2. Rautateiden lenniitinlinjoilla Hi.hete-
1 aan junien saapumista ja lahtemista seka 
junaonnettomuuksia ja radan korjauksia 
ko kevat sahk:osanomat ensi sijassa ja vasta 
niiden jalk:een yleiseen sahki:isanomaliiken-
1 rrseen lmuluvat siihlrosanomat. Valtakun-

on kuitenkin valitettava heti, jos lahet.taja 
sita vaatii. 

3. Rautatieliikennepaika sa annetiua vas
tausosoitusta voidaan myos kayttiiii siihko
sanomaa posti- ja lennatinhallituksen alai
seen toimipaikk:aan jatettaessa seka viimeksi 
mainitun toimipaikan antamaa vastausosoi
tusta silloin kun sahkosanoma jatetaan 
rautatiehik nnepaikkaan. 

4. Rautatieliikennepaikk:aan saapuvat 
:i.i hkosanomat on toimitettava aajalle ja 
on ti.i.lloin, mildili mahdollista, noudatettava 
voimassa olevia mai.irayksia posti- ja lennii 
tinlaitoksen toimipaikkoihin saapuvista sah
kosanomista. Valtakunnan turvallisuutta 
koskevat tiirkeat, nopeita toimenpiteitii vaa
tivat sanomat on viipymiitta toimH.ettava 
saajalle puhelimitse. 

14 §. 
Posti- ja lennatinhallituksen on taman 

lennatinsiiiinnon ja voimassa olevien kan
sainvalisten maaraysten mukaisesti annet
tava sellaisia ohjeita, jotka lennatinpalve
lm;sa ti.imiin liRaksi ovat tarpeen. 

15 §. 
Tama asetus tulee voimaan 1 piiivana 

maaliskuuta 1941, ja silli.i kumotaan 11 pal
vana maaliskuuta 1922 annettu asetus len-

nan turvaUisuutta ko kevat sahkosanomat ni.itinsaannoRta. 

Tiel. ingissa 15 paiviina marraskuuta 1940. 

Tasavallan Presidentin estyneena ollessa: 

Paaministeri RISTO RYTI. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeri V aino V. ~alovaara. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 22 piiivana marraskuula l!J-:1:0. 

Jalmar Castren. 

Ossian Hellman. 



Viran- ja toimenhaltijoille. 

Kiertokirje 
:o 11/H.l16 

marraskuun 29 paiviilta 1940, 

joka koskee viransijaisuuspalkkioita valt ionrautateilla . 

.A.sianomaisten tiedoksi ja nouda.tettavaksi rautatiehallitus saa taten toimittaa 
allamainitun asetuksen : 

ASETUS 

viransijaisuuspalkkioista valtionrautateilla annetun asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissii. 22 pii.iviina marraskuuta 1940. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden mims
terion esittelysta muutetaan viransijaisuus
palkkioista valtionrautateilla 29 pi:iiviina 
maaliskuuta 1924 annetun asetuksen 2 ja 
4 § nain kuuluviksi: 

2 §. 
J os viran tai toimen haltij•alle on sairau

den ta.i muun pakottavan syyn takia myon
netty virkavapautta ja eri sijainen sarnalta 
paikkakunnalta on maiirattava virkava
pauden aikana hoitarnaan hiinen tehtii
viaan, voidaan, jollei viran tai toimen va
kinaisen haltijan ja viransijaisen kesken 
ole tehty oopimusta viran tai toimen hoita
misesta virkavapauden aikana, viransijai
suuspalkkiona suorittaa viransijaiselle, jolla 
on valtionrautateilla v.akinainen virka tai 
toimi, erotus asianomaisen omasta vakinai
sesta virasta tai toimesta nauttiman perus
palkan ja hanen hoitarnl3.nsa viran tai toi
men peruspalkan viilillii, viransijai~n naut
tiessa ika- ja perhelisiia omasta virastaan 
tai toirnestaan. Muulle viransijaiselle voi-
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daan suorittaa sellainen viransijaisuuspalk
kio, etta se vastaa viransijaisen hoitarnan 
viran tai toimen peruspalkkaa. 

Jos viran tai toimen haltija miiaratiiiin 
muulla kuin sijoituspaikkakunnalla;an hoi
tamaan virkaa tai tointa, jonka haltijalle 
on 1 momentissa mainitusta syysta myon
netty virkavapautta, voidaan hanelle rau
tatiehallituksen harkinnan mukaan myon
tiili. lisiipalkkio, joka ei kuitenkaan saa olla 
JllJatkUSitussaaumossa mf:Uiratt.ya matkakor
vausta suurempi. 

4 §. 
Jos saannonmuka.isella virkalomalla ole

van viran tai toimen haltijan tilalle on 
miiarattiiva eri viransijainen, myonnettii
koon valtionrautateiden keskushallinnossa 
toimivalle virkalomasijaiselle rautatiehalli
tuksen maariittiiva viransijaisuuspalkkio, 
mikiili rautatiehallitus katsoo sellaisen palk
kion myonUimisen erityisten asianhaarojen 
nojalla kohtuulliseksi, sekii valtionrauta
teiden linjahallinno a toimivalle viransi-



jaiselle sellainen viransijaisuuspalkkio kuin 
2 §: ssii on sanottu. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa. on ylemman viran tai toimen 

peruspalkkana kullakin virantoimituspai
kalla pidetttivii lrun.kin viran tai toimtm
haltijaryhmiin alinta peruspalldraa. 

Helsingis ii, rautatiehallituksessa, marraskuun 29 piiiviinii 1940. 

Jalmar Castren. 

Y1·jo Stmng. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N: o 12/ 2742, 

joulukuun 12 paivalta 1940 

radiolaitt eiden aset tamisesta valtionrautateille kuuluviin asuinrakennuksiin. 

Kauppa- ja teollisuusministerlO on 28 
pmvana syyskuuta 1940 antamallaan paa
toksella, joka on julkaistu vuoden 1940 
Suomen Asetuskokoelmassa : o 523, vah
vistanut uudet maaraykset radiokuuntelussa 
kaytetUivien ulkoantennien rakenteesta ja 
kumonnut 8 paivanii marraskuuta 1929 an
tamansa aikaisemmat maaraykset k. o. lait
teista. 1'aman johdosta on r autatiehallitus, 
samalla kun rautatieli:i.isille edelleenkin 
myonnetaan oikeus rakentaa radiolaitteita 
asumiinsa valtionrautateiden rakennuksiin 
ehdolla, etta heillii on asianmukainen kuun
telulupa, kumoten helmikuun 22 paivana 
1930 julkaisemansa otsikossa mainittua 
asiaa koskevan kiertokirjeensa : o 4/ 883 
maarannyt, etta a ianomaisten tammikuun 
1 paivasta 1941 lukien on radiolaitteita 
asettaes aan noudatettava alussa mainitussa 
kauppa- ja teollisuusministerion piiatok
sessa annettuja seuraavia maarayksia ja 
ohjeita: 

1 §. 

Miiiiritelrnia. 

Ulkoantenni on antennilaitos, joka joko 
kokonaa11 tai osaksi sijaitsee raken11uk en 
ulkopuolella. 

Yhteisanten11i on antennilaitos, johon sa
rna11aikaisesti voidaa11 liittaa - valittomasti 
tai vahvistimie11 valityksellii - useita ra
diovastaanottimia niiden sanottavammi11 
hiiiri tsema ttii toisiaan. 
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Antennin alastulojohto on ulkoantennin 
alastuleva johto-osa. Alastulojohto 011 suo
jattu, kun se erikoismenetelmin on saatettu 
tehottomaks.i sahkomagneettisten aaltojen 
vaiku tukselle. 

Ylijannitesuoja on koje, jonka tehUivana 
on estaa vaarallisten ja11nitteiden syntymi
nen antennissa. 

Maadoituskytkin 011 laite, jonka avulla 
antenni erotetaan vastaanottimesta ja yh
distetaan maadoi tuselektrodiin. 

Maadoituselektrodi on maadoituslevy tai 
joki11 muu johtavasti maa11 yhteydessii 
oleva metalliesine. 

Maadoitusjohtoja ovat ylijannitesuojan, 
maadoituskytkimen seka metallisten tuki
laitteiden yhdistysjohdot maadoituselektro
diin. 

2 §. 

Rakenne. 

lkoantenni kaikkine osineen on siten 
rakennettava, etta se ei aiheuta hengen eildi 
omaisuuden vaaraa tai hairiota toisille vas
taanottolaitteille eika rumenna yleista mai
sema- ja kaupunkikuvaa. 

Ulkoante11ni on varustettava maadoitus
elektrodiin yhdistetylla ylijannitesuojalla 
tai maadoituskytkimella. 

J os ulkoantenni kuuluu yhteisantennilai
tokseen, tai jos antenniin ennen sen lapi
vientia rakennukseen 011 asennettu lisalait-



Leita, on se aina varustettava ylijiinnite
suojalla. 

Ylijannitesuojan ja maadoitu kytkimen 
seka antennimuuntajan ja suojatun alas
tulojohdon tulee olla hyviiksyttyii raken
netta. 

3 §. 

&ijoicus. 

U1koantenni on siLen SlJoiwttava, eLtei se 
ainakaan sanottavastl va1keuta l'aliennuk.sen 
katolla suoritettavia i(nta, kuLen savupnp
pujen pU11distusta ja mmenluontia. J ollei 
antenma ole asenuet.tu k1inm kattupintaan, 
riittiia antennin pienilmna.ksi etaisyydeksi 
yleensa 2 metria siita osasta kattopintaa, 
jossa tavallisimmin iiikutaan. 

Antennia ei saa asentaa ristiin vahva
virtajohtojen kanssa. Antenni on sijoitet
tava niin etaalle vahvavirtajohdoista, ettei 
se katketessaan joudu kosketukseen niiden 
kanssa. 

J os antenni asennetaan ristiin viestijoh
tojen kanssa, on nsteily tehtava mahdolli
simman kohtisuoraan, ja tulee antenni- ja 
viestijohdon lyhimman valin olla viihintaan 
1 metri. Siina tapauksessa, ettii. a.ntenni
johto voisi katketessaan koskettaa viesti
johtoon, on antennijohton.a kaytettava ilma
eristettya, saankestii.vaa johdinta. 

J os antenni vedetaan samansuuntaisesti 
vahvavirta- tai viestijohdon kanssa, tulee 
sen etaisyyden naista olla mahdollisimman 
suuri, mikiiJi mahdollista viihintaan 5 met
ria. 

Antenni on sijoitettava mahdollisimman 
etii.alle toisista antenneista. Antennien ly
himman valin tulee olla sellainen, etteivat 
antennit voimakkaallakaan tuulella kosketa 
toisiinsa. 

Antenni on sijoitettava niin eUialle kai
kista sen ympii.1·istossii. sijaitsevista esi
nei tii., peltikatosta, savupiipusta, raken
nuksen seiniistii., puiden oksista ja muusta 
sellaisesta, ettei se voimakkaa1lakaan tuu
lella kosketa niihin. 

Milloin antenni joko kokonaan tai osit
tain sijoitetaan yleisen alueen, kadun tai 
muun liikennevaylan ylapuolelle, on nouda
tettava niita maii.rii.yksiii., joita a ianomaiset 
paikallisviranomaiset antavat ulkoantennien 
sijoittamisesta. 

4 §. 

Mekaaninen lujuus. 

Ulkoantennin on kaikkine osineen kestet
tii.vii. kaytii.nnossa esiintyvat normaaliset 
kuormitukset, joihin on sisii.llytettii.va myos
kin tuulen, jii.ii.n ja lumen aiheutLamat 
kuormi tukset. 

Tukilaitteet, joihin anteuni kiristysjoh
toineen kiinniteUiii.n, kuten mastot ja teli
neet, · ivai saa sanottavasti muuttaa muo
toaan antem1in aiheuttaman jatkuvan kuor
mituksen alaisena. Puu- tai metallimasto
jen tulee olla suoria sekii. mahdollisimman 
pystysuoraan asennettuja. 

An tennissa kaytetyn kovakupari- tai 
pronssikoyden tai -langan poikkipinnan tu
Jee olla viihinUiau 2.5 mm2 seka murtolu
juuden vahintaan 40 kg/mm~. Antennissa 
saa kayttiia myoskin muuta edellisten 
kanssa lujuusominaisuudeltaan samanar
voista metallilankaa tai -koytta. 

Kii.ytettii.essa suojattua alastulojohtoa tu
lee suojauksen olla niin luja, etta alastulo
johdon poikkipinta ei muutu johdon oman 
painon eika muun kuormituksen vaikutuk
sesta. J os vapaasti riippuva suojattu alas
tulojohto on niin pitka, etta sen suojauksen 
lujuus ei tata ehtoa tayta, on alastulojohto 
varustettava erillisella kannatinlangaUa. 

5 §. 

Maadoitus- ja ylijiinnitesuoja. 

Metalliset mastot ja tukilaitteet, joiden 
korkeus kattopinnasta on suurempi kuin 
3 metria, on maadoitettava. 

1.'lijannite uoja on a ennettava antennin 
lapiviennin valittomaiin laheisyyteen. Mil
loin antenniin on asennettu lisalaitteita, 
kuten muuntajia tai kondensaattoreita, on 



ylijannitesuoja yhdistcttiiva antenniin en
nen naitii lisalaitteita. 

Kaytettaessa suojattua alastulojohtoa on 
metallisuojaus varustettava erillisella yli
jannitesuojalla, ellei se ole jatkuvasti maa
doitettu. 

Maadoituskytkin on asennettava mieluim
min rakennuksen ulkopuolelle. Jos maadoi
tuskytkin asennetaan rakennuksen sisapuo
lelle, on se sijoitettava mahdollisimman Hi
helle antenn.in Hi.pivientiiL 

Maadoituselektrodina on kaytettava joko 
maahan upotettua metallilevya tai muuta 
metalliesinetta, jonka pinta-ala on vahin
taan 0.5 m2. Maadoituselektrodina saa 
myoskin kayttaa luotettavasti maadoitettua 
vesi-, lampo- tai muuta metallijohtoa. 

Maadoitusjohtona on kiiytetta.va kupari
tai pronssikoytta tai -lankaa. Metallisen 
maston ja muiden metallisten tukilaitteiden 
seka ylijannitesuojan maadoitusjohdon tu
lee olla poikkipinnaltaan vahintaan 6 m.m2. 
Maadoituskytkimen maadoitusjohdon poik
kipinnan ei kuitenkaan tarvitse olla suu
rempi kuin 2.·5 mm2. Maadoitusjobdon tu
lee olla rnahdollisimman suora ja lyhyt. · 

Edella olevien maaraysten lisaksi jaavat 
voimaan rautatiehallituksen noudatettavaksi 
hyvaksymat seuraa vat erikoismaaraykset: 

1) Antennia ei saa ilman kussakin ta
pauksessa erikseen rautatiehallitukselta han
kittua lupaa rake:rutaa raiteiden, vahva
virta-, l nnatin-, puhelin- eika merkinanto
johtimien yli. 

2) Antennien kiinnittiimista kattoihin ja 
savupiippuihin on valtettava. 

3) Antenni on sen sisaantuontikohdassa 
varustettava itsetoimivalla ylijannityssuo
jalla tai muulla varmalla suojalaitteella. 

4) Radiolaitteet on omistajan toime ·ta ja 
kustannuksella poistettava niitten osoittau
tuessa haitallisiksi rautatien omille lait
teille. 

Ratainsinoorien on valvottava, etta niiiHi 
ohjeita ja miiarayksia noudatetaan seka 
ettei rautatien laitteita eika rakennuksia 
vahingoi teta. 

Tiimii kaikkien asianomai ten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. 

Helsingissii, rautatiehallituksessa joulu
kmm 12 paivana 1940. 

Vilhelm Jansson. 

Viiino V. Airas. 

Rautatiehollituksen kirjosto 


