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Kaikil/e. 

Kiertokirje 
~ :o 1/ 126 

tammikuun 22 piiivalta 1932 

Suonnejoen aseman nimen muuttamisesta 
Suonenj'oeksi. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden IDlms
terio on kuluvan tammhlmun 9 paivana 
maiirannyt, etta Suonnejoen aseman nimi 
on oleva Suonenjoki; mika kaik'kien asian
ornaisten tiedoksi ja noudatettavaksi ta
ten ilmoitetaan. Helsingissa, rautatiehal
lituksessa, tammikuun 22 paivana 1932. 

Till alia. 

Cirkular 
N :o 1/126 

av den 22 januari 1932 

amgaende andring av Suormejoki stations 
narnn till SuonenjQki. 

Minist eriet for kommun:ilka tionsviisendet 
och allmanna arbetena har den 9 inneva
rande januari forordnat, att Suonnejoki 
stations namu skall vara Suonenjoki; vil
·ket alle dem, som vederbor, till kannedom 
oCih iakttagande harigenom meddelas. Hel
singfors, a jarnvagsstyrelsen, den 22 ja
nuari 1932. 

Vilhelm Jansson. 

Tu'ilre Bliissa r. 

433--32 



Viran ja toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
X:o 2/ H . 280 

tammikuun 29 pliivalta 1932 

valtion viroista ja toimista suoritettavan palkkauksen perusteista annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

Valtiovarainministerion esittelysta on val
tion viroista ja toimista suoritettavan palk
kauksen perustoei ·ta 31 piiivi:inii tammi1ruuta 
1924 anuetun asetuksen 9 §, ellaisena lruin 
se on 30 paivana joulukuuta 1924 ja 17 
paivana joulukuuta 1928 annetuissa asetuk
si a, seka sen 16 § muutettu niiin kuulu
viksi: 

9 §, 

Viran tai toimen haltijalla on oi'keus 
!kalisii.iin niihden ht.kea hyvrukseen se aika, 
jonka han on ollut taman asetuk en mu
kaan ikali aan oikeut tava sa virassa t.ai toi
mcs a. Jos palvdus ei ole ollut yhtajak
soinen, vaan viran tai t·oimen haltija on, 
jo'ko saatuaan oma ta pyynno taan eron 
tai tultuaan virasta vapautctuksi tai viralta 
pannuk i, uudelleen nimitctty ikalisaan oi
kcuttavaan virkaan tai toimeen, lasketaan 
ildilisa.ii maarattiiessii eri palvelusajat yh
tecn, ottamaHa aikaisemmin viralta pantuun 
ni:ihdcn huomioon, mita jalempiini'i 16 §:sa 
on saadetty. Niiniikaan on sc aika, jonka 
viran tai toimen haltija on "''iransijaisena 
hoitanut mainitunlaista virkaa tai tointa, 
jo · viransijai ·uus 011 ybtajaksoisesti kesta-
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nyt kuusi kuukautta tai sit.ii piteilliil11i:i..n 
ajan, luettava i•kiilisaiin oil.n:mttavaksi ajwksi. 

J os ikalisaan oikeuttavan vi ran tai toi
men haltija on yhtajaksoi esti 'lruusi kuu
kautta tai sita pitemman ajan ollut ika
lisaan oikeuttavassa tai sitii va taavassa 
puolustuslaitoksen virassa tai toimessa, 

saakoon han ikalisaan niilhden lukea hyvii.k
seen en ajan, minka hiilll on ollut tii..ssa mai
nitu.ssa virassa. tai toimessa. 

Oppiarvo- tai virkatut'kinnon ylliopistossa, 
loppututJkinnon teknillises a :korkea:koulussa 
tai 'kauppa:korkeakoulussa s~a metsii.nhoi
tajantutkinnon Evon metsaopistossa tai 
agl'Onomintutkinnon :\Iustia~an maanvilje
lysopi to sa uorittanut henkilo a.a, tul
tuaan ikii.li aan oikeuttavaan valtion vir
ikaan tai toimeen, lukea hyvwkseen eniutiian 
kymmenen vuotta ajasta, jona hiin suori
tettuaan mainitun tutkinnon, yhtajaksoi
sesti ainakin ~ruudJCn bmkauden aikana. on 
allut valtion toimessa, jota t-i ole ·ivutoi
me'ksi IJratsottava. Sama oikeus, kuin ed4li! 
tassa momentis a on ·mottu, on henkilolla, 
joka on suorittanut rarrcennusmestarin tai 
siihen v·errattavan erikoistietoja osoittavan 
tutkinnon. 



16 §. 

Jos sellaisen viran tai toimen haltija, joka 
palkkau.slain 6 §:n mukaan on oikeutettu 
saamaan ikalisaa, on tuomittu kurinpidolli
sesti tai vi.Dkarikoksesta tuomioistuimessa 
varoitusta ankarampaan rangaistukseen, voi
daan palvelusajasta ikalisaa myonta"l'an 
viranomaisen harkinnan mukaan lyhentaa 
enintii.iin nE"lja n10tta. 

Sarna o}koon laki . jos Yiran tai toimen 
haltija on vir a a tai t oimessa ollessaan 
tekem8stiian muu.sta kuin virkarikoksesta 
ldirsinyt vapausrangaistuksen taikka on sel
laisesta rikoksesta menettanyt vir'kansa ja 
sen jalkeen urudelleen nimitetty virkaan tai 
toimoon. 

Tamii kaikkicn asian'()maisten tiedoksi ja 
noudatettamksi taten ilmoitetaan. llelsin
gissa, rautatiehallituksessa, tammikuun 29 
piiivana 1932. 

J almar Castren. 

K. A. Wcthlstedt. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 3 1H. 3 3 

helmikuun 5 paivii.lta 1932 

rautat ien asuinhuoneistoista rautatievir
kailijoilta kannettavasta vuokrasta loka
kuun 9 paivana 1925 annetUn. r autatie
hallituksen kiertokirjeen N :o 37 / H. 1457 

erinaisten kohtien muuttamisesta. 

Hautatichallitus on taniilin tapahtuneessa 
esittely a paatHinyt, etta kiertokirjeen 
_ :o 37 j H. 1457 >'Uodelta 1925 kohdat 1, 2, 
3 j~ 5 muutetaan lukien ensi tulcvan 'huhti
kuun 1 piiiviistli kuuluviksi seuraava ti: 

1) Vuokra lasketaan lattianeliometriltii 
ja on se kuukaudessa : 

I vuokralu01kassa 8 markkaa pennia 
II 

" 
5 

" 
60 

" 
III 

" 
4 

" 
35 

" IV 
" 

3 
" 

40 
" v 

" 
3 

" 
10 

" 
Vuokraa kannetaan taysiltii neliomet-

reilta. 
KuukausiYuo·kra tasoitetaan l®inna alem

paan viidellii jaolliseen markkalukuun. 
Asemapiiii.llikot luovuttavat luontaisetu

joosa vastikkeina tammikuun 31 piiivlinii 
1924 annetun palkkauslain Hi?tiintoonpano
asetuksen mukaiset mliiirat. 

2) Huonei ton lattiapinta-alaan luetaan 
liimmin ja puoliliimmin eteinen, mmien .;;i
jat, komerot ( ei kuitenkaan ullaikkokome
roita), W. C. ja •kylpyhuone. Jos et.€inen 
on yhtcin n kahdelle tai useammalle vuok
ralaiselle, suorittaa knkin eteisen vnok-
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Till alia. 

Cirkular 
• :o 31II. 383 

av den 5 februari 1932 

angaende andring av sarskilda punkter i 
jarnvagsstyrelsens cirkular N :o 37 / H. 1457 
av den 9 oktober 1925 betraffande hyror, 
som av jarnvagsbefattningshavare bora 

uppbaras for ratt att bebo jarnvagens 
bostadslokaler. 

Jii.rnviigsstyrelsen har vid i dag kcdd 
foredragning beslutat, att punktcrna 1, 2, 
3 och 5 i cirkuUirct N:o 37/ H. 1457 av ar 
1925 :fran den 1 instundande april skoh 
erhiilla :foljand~ :for ii.ndrade lydelse : 

1) Hyran berii.k:nas per kvadratmeter 
golvyta oC'h utgor manatligen: 

I hyresldassen 8 mark - penni 

" 
II 

" 
5 

" 
60 

" 
" 

III 
" 

4 
" 

35 
" 

" 
IV 

" 
3 

" 
40 

" , v , 3 
" 

10 
" 

Hyran uppbiireR for fnlla kvadratmeter. 

l\tHinadshyran uijiimnas till narmast 
liigre, med :fem delbart marktal. 

For stationsin pektorer avdrages som ve
derlag for D'atura:formaner de helopp, som 
om:formales i :fororclningen av den 31 ja
nuari 1924. anglientlc Vel'lkstallighet av av
lonin.gslagen. 

2) Till lokals ~ohyta J'aknas varm eller 
halvvarm tambur, ntr~lllme for ugnarna. 
garderober (dock icke vind kontor), W. \'. 
oC"h badrum. A.r tambnren gemensam :f(ir 
tva eller flere 'hyresgiister, erliigger envar 
lika tor del av tam])ur<'ns byra salundu, 



rasta yhta suuren osan siten, etta eteisen 
pinta-alasta tuleva osa lasketaan kunldn 
1l:moneiston pinta-alaan. 

3) Asuinhuoneena pidetaan ainoastaan 
sellaista ullakkohuonetta, joka on liimmitys
laitteilla varustettu ja muutenkin tayttaa ne 
Yaatimukset, mita asuinhuoneelle kohtuu
della voidaan asettaa. Ratajakson esimies 
ratkaisee, onko ullakkohuonetta ,pidettava 
asuinhuoneena vai ulla:lclwkomerona. 

5) Riidanalaisissa tapauksissa ratkaisee 
ratajakson esimies, asi·anomaista ja:ksonesi
miesta kuultuaalll, mirrldi ·pinta-alan mu
kaan vuokraa kannetaan, ollen vuo'kralai
sen, ennenh."llin han ottaa huoneiston 'hal
tunnsa, pinta-alan uuruuden subteen eili
tettava ne huomautukset, mi'hin han ikatsoo 
aihetta olevan. Myo'hemmin tehtyja ihuo
mautuksia ei oteta !b.uomioon. 

Tama kaik1kien asianomaistcn tiedoksi ja 
noudatettavaksi Uitcn ilmoitetaan. Helsin
gissa, r·autatie'hallitnk cs a, helmiiJruun a 
paivana. 1932. 

att den av tamburens yta tillkom:mande de
len ralmas till golvytan for envars lokal. 

3) Sflsom tbostadsrum anses sfldant vinds
rum, som ar forsett med anordningar for 
rummets uppvarmning och som forovrigt 
fyller de anspdik, som tbilligtvis 'kunna stal
las pa ett ibostadsrum. Bans~ktionsforestan

daren avgor, huruvida vindsrum bor be
tra:ktas sasom bostadsrum eller vindSkontor. 

5) I tvistiga fall avg()r banse'ktionsf.Ore
standaren, efter att hava ihort vederborand ' 
sektionsfore tflndare, enligt vilken golvyta 
hyra kall uppbaraJS, iborande hyresgast , 
forran han tager lokal i in besittning, 
:framstalla de anmarkningar betraffande 
golvytas storlek, till vilka 'han kan finna 
skal foreligga. Sena·rc gjorda anmarknin-
gar ibeaktas icke. · 

Vilket alle dem, som vedet~bor, till kannl'
dom och efterrattelse harigcnom meddelas. 
Helsingfors, ·a jarnvagsstyrelscn, den 5 
f01bruari 1932. 

Jalmar Castren. 

!{. A. Wahlstedt. 



Virkamiehille ja kaikllle liikenneosaston virkailifoil/e, ' 

Kiertokirje 
N:o 4/569 

konduktoorivaunujen kalustojen hoidosta ja tarkastuksesta. 

~\nnettu helm~kmun 1 p:na 1932. 

Rautatielhallitus on tanaan tapaht.uneessa 
esittely; a, kum.otim j011lulmun 11 piiivana 
1917 annetun kiertokirjeen N:o 118/4929, 
mlHirannyt konduktoorivaunujem. kaluston 
hoidosta ja tarkastukse ta euraa'Vaa: 

1) Konduktoorivaunnjen kotiasemien ase
mapaallikoiden tuJee laatia ja all€1kirjoituk
sellaa,n vahvistaa kussakin konduktoorivau
nu ·a olevast.a kalustosta tarkika luettelo 
painatltstoiden konttorista. saatav.alle kaa
Yalle 0. N:o 1126 kalldessa kappaleessa, 
joista t.oinen .on asetettava ikonduktoorivau
nuum. ja toinen siiily.tettavii asemalla. Sen 
lisaksi on kunkim. JwnduJrtoorivaunun ika
lustokaapissa pideWiva tavallista pieniko
koista muistikirjaa, johon on tehtiivii alem
pailla mainitut merkinnat ikalustojen tarkas
tuksista. Seka. luotteloon, etta muistikirjaan 
on merkittavii va:nnun nmnero ja kotiasema. 

2) Kun va.I'ISinaisten lwnduiktoorivaunu
jen (F-vaunujen) puutt€.essa tai muu ·ta 
snrsta kiiytetaan muita vaunuja konduk
toorivatmuina, on niihin asetettavasta ka
lustosta laaditta.va luettelo erikseen kulla
'kin kerralla. Maiiriiasemalta on ka1ust.o, 
e1lei vaunua kiiyteta kondukti:iorivaununa 
myo.skin paJuumatlkalla, palautettava lahe
tysas001a1le liittiimalla sen mukaan main:Lttu 
luettelo. 

3) A.sianoonaisten asmna.paa1likoiden tu
lee huolehtia siita, eWi kunkin konduktoori
vannun kalusto on aina luettelon mukaim.en. 

S'H-32 

Missa liikennejakson esimies katsoo st'n tar
peelliseksi, voidaan jofu tai joita.kin aseman 
henkilOkunnasta maaa:ata konduktool'ivau
nujen !ka.lustojen hoitaj:iksi, joiden tulee 
ensi ijassa huolehtia kalustoj€-n hoidosta. 

4) Junaa. jo.htavan kondukto&in tulee, 
9. kohdassa ma.i.nittua tapau-sta lukmmotta
anatta, 'Vastaanotettuaan junan joko la!ht0-
asema1la tai konduiktoorin vaihtuessa ja 
paikal.lisetn kalust.on hoitajan junan saa
vuttua as001alle, jossa konduktoori jattaa 
vaunun huostastarun, henkilOkohtaisooti heti 
tarkastaa, onko kalusto vaunussa ole'Van 
lu.ettelon mukaine.n ja, ky&"YmyOrsen ol·lessa 
var.sinaisesta. konduktoorivaunusta, tR'hda 
mer.kintii tarikastuksesta muistikirjaan ja, 
kysy;myksen ol1essa tilapai ·esta konduktoori
vaunusta, luentelo<m. Ellei .Jrondnktoori 
luovuta vaunua vilittfunasti t.oi elle konduk
toorille tai paikallise.Ue kaluston hoitajalle. 
on hanen toimitettava tarkastus uudelleen 
matkan p~W ty•ttya. Tiillaisessa. tapauiksessa 
voidaan molemmista tarkastuksista tehdii 
yhteinen merkinta. Konduktoorin tulee 
t.oimittaa tarkastu.s yh.dessa toi en ikonduk
tofuin tai junamicl:J.en kamssa, jos se1laisia 
jUIIlaSSa on, ja tulee tarkastukse.ssa muikana 
olleen todistaa muistikirjarun (tai luetteloon) 
tehtiivat merkinnat oikeiksi. 

Muistutus. Jos s8!Dla konduktoori 
telree saman vaunuston kanssa useam
pia matJkoja samana paiviina, katsotaa.n 



hanen vastaa,nottaneen kaluston en i
maiselle matkalle Hihti~ licin ja luo
vuttarneen sen1 vi imeisen matkan jiil
keen. SellaiSessa tapauksessa hanen ei 
ta.rvitse tooda merkintiia kalnston tar
·ka ·t.uksesta C'rikseen jokai ella mat
kalla, vaan ainoa•staan kalu·ston va~

taanotettuaan ja ~;en luoYuttaessaan. 
Niinikaiin, jos .sama vaunusto samana 
paivana tekee useampia matlwja (e, im. 
Isv--<Snj. Kw-Kyt. Kw- Kta j . n. e.) 
taikka jos ·ama kondnktoorivaunu jat
kaa tai palaa lyhy.ehkon valiajan jiil-· 
keen joko saman tai toi~n konduktoo
rin hoidossa, paikalliscn kaluston hoi
tajan 0i, ellei liikennejak.son esimi0s 
ikatso sita tarpf>(•lliseksi ja anna .siiHi 
eri miiaraysta, tarvitse tarka ·taa kalus
t<>a erikseen jo.kaisen matlkan jalkeen 
tai pysahdysaikana, vaan voidaan tar
kastus toimittaa, kysymyksen oll 
useampia edestaikaisia matlroja teke
va.sta vann.usta, ainoastaan kerra..n pi.U
vassa., esim. viimeisen mathn jalkeen. 

5) Edellisessa kohdassa miiaratyt mer
kinnat t ehdiian l:leuraavasti: 

Juna N:o 5 Hki-Kw 5/ 11. 31. Kalusto 
kn~nnossa. 

N. . 
Johtava koncl. 

Todistaa: 

N. N. 
Konduktoori. 

,Juna N:o 5 Kw- Wpi 6jll. 31. K81lust-o 
kunno a Kw va.staanotettaessa ja Wpi luo
vutettaessa. 

N. N. 
Johtava kond. 

Todistaa: 

N. N. 
Jun81mies. 

Ri 4,/5. 31 junan :o 1004 saavuttua . 
Ka:Ju toO kunno · a (Kah1- t.o.<>ta puuttui 
- - - - - ) . 

K N. 
Kaluston hoitaja . 

6) Kun tarka.sl uksessa hnmnataan kalus
toa puuttuvan tai rikotnk1-1i. tnlee S(•n kon
duktoorin tai kalu rton hoitajan. joka taman 
huomion ensiksi tekee, tehda ·iita rdelHi 
miiiiratyn merkilllnan lisiiksi ilmoitus ka.a
valla B. N :o 104. joka on jii.trttavii lahim
miille esimiehelle. Hanen tule(' pn.ol(' ·taan 
Hih.ettaa se hankkimansa selvityksen ohella 
a.siano0maiselle liikenJiejakson e~'limiehelle 

asian vaatimiin toimeupiteisiin ryh1ymiRUi 
varten. 

7) Puuttuva.n tai rikkoutllin('en kalusto
esiueen tilalle on vaunun koti- tai junan 
paate- tai muulla asemalla, jolla on kalus
toa sitii varten varastossa. pantanl toinen 
jR! on siita te!htii.vfl. merkinta mnistikirjaan, 
jonka ja1keen kalusto on pidetll:iva luettelon 
muka:i.sena. .Tos kalusto on taydennettiiva 
sellaisella liike-nnepaikalla, jolla C'i ol-e tiil
laista varast-<k't ja jolta kalustoa ei voida 
luovuttaa konduktoorivaunuun pyl:lyvai
seksi, on tarpeellinen kalustoesine annet
tava. vaunuun la.inaksi konuuktooriltta otet
t.arvaa knittausta va.st.aan, rnissa tapauksessa 
mui tikirjaan ei tehdii merkintaa kalu ton 
Hiydentamisesta. La.:inaksi annettavalle esi
neelle on kirjoitet.ta,va rautatien om1tn tava
ran ku1jetusta \"arten valhvic;tettu kuljetus
kirja (B. N:o 197 a Lko) . Sillii a ·cmalla, 
jolle ilima esine on osoitettu, tulee konduk
toorin, saamaotta jiittaa si1 a konduktoorivan
nuun, vi0da e a emapaiillystolle, jonka on 
'huolehditta.va soo omista,ja-a ·cmalleen pa
lauttamisesta. 

8) Kun konduktoorivaunu liihetetaful ko
nepajaam korjattavaksi , on kalu to siita siti:i 
ennen poistettava ja asetettava taikaisin 
vasta sen jiilkeen, kun vaunu on pala..nnut. 
Jos kalustoa on korjattava, on se Hiihetettavii 
korjatta:va.ksi C'rikseen ja ki'l'joitettava eri 
pa~itus. 



9) Kwn kon 1uktoorivannua mnuMta kuin 
edellisessa kohda. sa mainit u~-ta syy tii ei 
kaytcta jnnan virkavaununa. johon St' 

on liitett:r, on en kalusto tarkastettavn lahe
t~'.sasemalla e.nn ll jnnan liihtoa ja on siita 
tehHiva mt>rkintii muisbkirjaan. Kalusto
kaappi samoin kuin it, e vaunukin (m ·en 
jiiJ,k('en luki-ttuva ja avaimet liilH'f{•ltiivi:i 
\·annulnettl('lon (B. N:o 1fi0) mukana maii
l'iia.semalle, jotapait i kaJustokaa.pin oYi on 
varu tettava liihctysaseman lyijylcim.alla. 
Tallaisen vannnn kalustoa ei en jnnan kon
dnktOori tarkast:u. vaan toimitctaan 1arka.R
t us mii.arii..a emalla. 

10) Konduktoorivaunut ja niiden kalu t{)
kaapit on vaunujc>n oll . a ratapihoilla ja 

junien seiRtP'~ii asemilla Hman tta. juna
henkiloktmtaa tai kaiu ton hoitaja ou van
nus ·a. pideWiva lnkittuu.a. ..c~vaimct on 
a emilla siiilytctrti.h·ii maiirat) ,· a paikassa, 
johon lrondnk·toorien ja kalu ·ton hoitaji<>n 
on nc toimitct taYa vaunnn luovu1 ettuaan 
t u i kalusto11 tarkasl t' t1 uaa.n ja j ·ta h e n c 
saavat matkallc Hihti(':s-. iHin t ai tal'kaStusta 
\·a:rten, ellei hcillii oh' cri avainta. 

11) Kadonneesta ja rikotusta kalustosta 
p«>ritaan kol'"l'aus syylli eW.i. 

Tama kiertokirj tulec v<>imaan huhti
kuun 1 paivii ta 1932 lukicn. 

Helsingiss8, rauta.tieha.llituksessa, helmi
kuun 1 paivana. 1932. 

Vilhelm Jansson. 

Tuun: Bliissar. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N :o 5/616 

helmikuun 19 paivalta 1932, 

joka sisiiltaa valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpaatoksen perusteista annet un 
lain, sanotun lain soveltamisesta ja taytantoonpanosta annetun asetuksen seka 

valtion kassa- ja t ililaitoksesta vahvistetun tilisaannon . 

Asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi 
saa rautatiehallitus taten toimittaa alem
pana olevan lain, ja asetuksen seka valtio
varainministerion paatoksen. 

LAKI 
valtion tulo- ja menoarvion ja tilin

paatOksen perusteista. 
Annettu Helsingissii. 24 pii.ivii.nii huhtikuuta 1931. 

I Luku. 

Valtion tulo- .ia menoarvio. 

1 §. 

Valtion tulo- ja menoarvio jakautuu seka 
t uloihin etta menoihin nahden kahteen paa
o.<>aan, niin etta tuloissa erotetaan varsinai
set tulot ja paaomatulot, menoissa varsinai
set menot ja paaomamenot. 

Varsinaisiin tuloihin kuuluvat: a ) va1it
tomat, viililliset ja sekaluontoiset verot; b) 
maksut valtionlaitosten kayttamisesta, niin
kuin merenkulku-, sairaala- ja opetuslaitos
ten maksut; c) sekalaiset tulot, kuten sakko
r·ahat, tulot valtion rakennuksista, korko- ja 
osinkotulot, tulot tyotoiminnasta erinaisissa 
valtion laitoksissa ja osuus Suomen Pankin 
voittoon ; seka d) valtion maatiloista, metsa
taloudesta ja liikeyrityksista saadut yli
. iaamat. 

lOlfi- 32 

Piiaomatuloihin luetaan: a ) valtion omai
suuden myynnista kertyneet ynna muut sel
laiset varat; b) kuoletuksiin kaytettavat 
miiarat; c) siirrot tulo- ja menoarvion ulko
puolella olevista rahastoista ja lakkautettu
jen rahastojen piiaomat; d) valtiolle takai
sin maksetut lainapaaomat; seka e) valtion 
ot tamat lainat. 

Varsinaisiin menoihin Jruuluvat: a) tasa
vallan presidentin, eduskunnan seka valtion 
eri hallinnonha111rojen menot; b) valtion 
maatilain, metsatalouden, liikeyritysten ja 
sijoitusliikkeen vajaukset; seka c) valtiove
lan paaoma-alennus, korot ja kustannukset. 

Piiaomamenoihin, jotka ovat joko tuloa 
tuottavia tai tuloa tuottamattomia, luetaan: 
a) varat, jotka kaytetiilin 1kiintean omaisuu
den, obligatioiden ja osakkeiden ostamiseen 
valtiolle taikka sijoitetaan valtion liikeyri
tyksiin; b) rakennusmiiliriirahat; c) erinai
set valtion laitosten perushankinnat; d) 
siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella ole
viin rahastoihin; e) valtionvelan kuoletus; 
seka f) lainaksi annetut varat. 

2 §. 

Varsinaiset tulot ja menot otetaan tulo
ja menoarvioon bruttomiilirin, niin ettei me
noja vahenneta tuloista eildi tuloja menoista . 
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Valtion maatilain, metsatalouden ja liike
~nritysten tuottamat ylijaamat tai vajaukset 
otetaan tulo- ja menoarvioon siten, etta brut
totulot merkitaan eriteltyina laatunsa mu
kaan sarekkeen ulkopuolelle ja bruttome
noja varten sarekkeen ulkopuolelle merki
taan maiirarahat seka sarekkeeseen mainit
tujen tulojen ja maarara:hojen yhteisten 
summien eroitus, ylijaama tulopuolelle ja 
vajaus menopuolelle. 

3 §. 

Seka varsinaiset tulot etta ·paaomatulot 
on rY'hmiteltava laatunsa mukaan osastoi
hin, lukuihin ja momentteihin. Varsinaiset 
menot taas ja:kautuvat hallinnonhaaroittain 
paaluokkiin, lukuihin ja momentteihin. 
Paaomamenot jakautuvat sen mukaan, 
ovatko tuloa tuottavia tai tuloa tuottamat
tomia, kahteen paaluokkaan lukuineen ja 
momentteineen. 

V altion maatilain, metsatalouden ja lii'ke
y;ritysten ylijaamat ja vajaukset ovat var
sinaisissa tuloissa eri osastona ja varsinai
sissa menoissa eri ·piHiluokkana. 

4 §. 

Liikeyritysten, metsien ja maatilain yli
jiUima tai tappio maaditaan siten, etta yri
tyksen bruttotuloista vahennetaan kaytto
kustannukset, kuten palkat, elakkeet, kont
torimenot ja verot, koneistojen, kalustojen 
y. m. kuoletul{set seka myoskin kohtuullinen 
korko yritykseen sijoitetulle liikepaaomalle. 

5 §. 

Tulo- ja menoarviosta tulee kayda selville, 
kaytetaanko menojen suorittamiseen laina
varoja ja kuinka paljon ku.hun'kin tarkoi
tukseen. 

6 §. 

Maiirarahat ovat kiinteita, arviolaskel
maan perustuvia ja siirrettiivia. Arviomiia
rarahan ja siirtomliararahan ~uonne on 
tulo- ja menoarviossa asianomaisella mo
mentilla mainittava. Maarlirahaa, joka on 

merkitty arviomaararahaksi, saadaan voa:l
tioneuvoston luvalla ylittaa, siiTtomaara
raha taas on sellainen maararaha, joka 
kokonaan tai osaksi voidaan siirtaa varain
hoitovuodesta toisee.n. 

Maiiriirahaa iilkoon merkittiiko siirtomiia
riirahaksi, ellei se ole viilttiimiitonta jolllkun 
rakennustyon teettamista, han'kinnan rahoit
tamista tai muuta senlaatuista tarvetta 
varten. 

II Lulrn. 

V altion tilinpiiiitos. 

7 §. 

Valtion tilinpaat6s, joka on laadittava 
kultakin varainhoitovuodelta, kiisittiiii koko 
valtiontalouden, joten siis valtion tilinpaa
tokseen sisaltyy seka tulo- ja menoarvion 
toteuttamista koskevat tilit etta myoskin 
kaikkien tulo- ja menoarvion ulkopuolella 
olevien eri rahastojen tilit . 

8 §. 

Valtion tulo- ja menoarvion toteuttamista 
koskeva tili on muodon puolesta tehtava tar
koin tulo- ja mcnoarvion mukaisesti ja tulee 
sen momentittain osoittaa, kuinka paljon tu
lot ja menot ovat olleet tulo- ja menoar
viossa laskettuja maaria suuremmat tai pie
nemmat. 

9 §. 

Varainhoitovuodelle kuuluvat tulot, joita 
ei ole voitu varainhoitovuoden aikana val
tiollc peria, siirtyvat tuloriisteinii seuraa
vaan vuoteen. 

Niinpian kuin tarve, jota varten tulo- ja 
menoarvioon otetun mliariirahan siirtiiminen 
tilinpaatoksessa on sallittu, on tyydytetty, 
taikka mikali siirtomaararaha osaksi tai ko
konaan on jaanyt 'kahtcna varainhoitovuo
tena kiiyttiimattii, alkoon sita enaii tilinpiia
toksessa siirrettako, vaan peruutettakoon 
kiiyttiimaton maarii. Valtioneuvosto voi 
kuitenkin pidentaa siirtomiiiirarahan kiiyt
toaikaa korkeintaan kahdella vuodella. 



Suuruutensa puolesta ta:vkoin maaratyn 
menon, joka on varainhoitovuoden tulo- ja 
menoarvioon otetusta kiinteasta tai arvio
maariirahasta maksettava, mutta jota ei ole 
voitu ennen varainhoitovuoden paattymistii 
maksaa, morittamista varten tarvittava 
miiara saadaan tilin:paatOik essii menoriistina 
siirtiiii seuraavaan vuoteen. Menorasti, jota 
ei varainhoitovuotta liihinnii seuraavan vuo
den aikana ole suoritettu, peruutetaan, ellei 
valtiovarainministerio toisin miiaraa. 

Peruutettu siirtomiiararaha ja menoriisti 
merkitaan laatunsa mukaan tuloksi. 

10 §. 

Valtion tilinpaatokseen on liitettava selos
tus valtion kassavaroista varainhoitovuoden 
alkaessa ja paiittyessa seka siinii varainhoi
tovuoden aikana tapahtuneista muutoksista. 

Valtion tilinpaatoksen yhteydessii ann~t
ta:koon eri selostukset seuraavaan vuoteen 
siirretyistii maariirahoista sekii tulo- ja me
norasteistii. 

11 §. 

Valtion maatilojen, metsien ja liikeyritys
ten omaisuude ta seka valtion omistamista 
osakkeista ynna muusta tuloa tuottavasta 
valtion omaisuudesta on laadittava selon
teko, joka liitetaan valtion tilinpaatokseen 
ja josta valtion liikeyritysten kannattavai
suuden tulee kaydii selville. 

Tilinpaatokseen kuuluu eri liitteenii el
vitys valtion velasta seka luettelo varainhoi
tovuoden pi:iiittyessa voima aolleista valtion 
takaussitoumuksi ta. 

12 §. 

Valtion lainat on otettava valtion omai
suusselostukseen bruttomaarin. Ulkomaan 
rahassa maksettava velka on muunnettava 
Suomen rahaksi varainhoitovuoden viimei
sena piiivana Suomen Pankin noteeraaman 
kurssin mukaan, huomioon ott.aen, etta, jos 
maksu on miiariitty useammassa rahalajis a, 
muuntaminen toimitetaan kalleimman ulko
maan ra.halajin mukaan. 
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Valtion omistamat obligatiot ja osakkeet 
ovat otettavat valtion omaisuusselostukseen 
varain'hoitovuoden viimeisen porssinotee
rauksen mukaan, kun se on ostohintaa al
haisempi, tai ostohinnan mukaan, kun no
teeraus on ostohintaa korkeampi, taikka kun 
noteeraus kokonaan puuttuu. 

III Luku. 

Eriniiiset rniiiiriiykset. 

13 §. 

V altion tilinpaatos on saata va valmii'ksi 
neljiissa kuukaudessa varainhoitovuoden 
piiattymisesta lukien. 

14 §. 

Tarkemmat miHiraykset taman lain sovel
tamisesta ja taytantoonpanosta annetaan 
asetuksella. 

15 §. 

Tallii lailla kumotaan 3 paivana touko
kuuta 1899 annettu asetus valtion kassa- ja 
tililaitoksen uudestaanjarjestamisesta, mi
ldili se on ristiriidas a taman lain kanssa _ 

ASETUS 
valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpaatok
sen perrusteista annetun lain soveltami

sesta ja taytantoonpanosta. 

Annettu Ht>lsingissi:i. 29 piiivii.nii tammikuuta 1932-

I Luku. 

Valtion tulo- jc~ menoan•io. 

1 §. 

Vhlittomiisti mini terion tai valtioneu
voston kanslian alaisen valtion viraston, la·,
toksen ja liikeyrityksen tulee ennen valtio
varainministerion asettaman maaraaJan 
paiittymista asianornaiseen ministerioon tai 
valtioneuvoston kansliaan 'lahettaii ehdotus 
seuraavan vuoden tulo- ja rnenoarvio'ksi. 
Ehdotus on laadittava tulo- ja menoarviot1-1 
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koskevien siiannosten ja valiiovarainminis
terion antamien ohjeiden mukaisesti. 

2 §. 

Ministeriot ja valtioneuvoston kanslia laa
tivat 1 § :ssa miiarattyjen ehdotusten perus
teclla tulo- ja menoarvioehdotukset kunkin 
ministerion ja valtioneuvoston kanslian seldi 
niihin kohdistuvain hallinnonhaarain osalta. 
Viimeksi mainitut ehdotukset perustelui
ncen Uihetctiiiin valtiovarainministerioon 
cduskunnalle annettavan valtion tulo- ja me
noarvioesityksen valmistamista varten. 

3 §. 

Valtioneuvosto vahvistaa ne perusteet, 
joiden mukaan valtion liikeyritysten, met
siitalouden ja maatilan koneistojen, kalusto
jen y . m. kuo1etu'kset seka kohtuul1inen 
korko yritykseen sijoitetulle liikepi:iliomalle 
ovat tulo- ja menoarvioesitysta. varten ar
vioitavat. 

4 §. 

Ministerioiden ja valtioneuvoston kans
lian tulee kunkin varainhoitovuoden alussa 
valtiovarainministerion julkaistavaksi toi
mittaa sen antamien ohjeiden mukaisesti 
tehdyt virastojen, viranomaisten, laitosten 
ja liikeyritysten menosi:ilinnot, joita laadit
taessa vahvistettua tulo- ja menoarviota 
seka eduskunnan siita hyvaksymia perns
teluita on tarkoin nouda tettava. 

5 §. 

Valtiovarainministerion tulee kunkin va
rainhoitovuoden alussa laatia ja asianomai
sille toimiitaa valtion menoarvion otteet, 
joissa luetellaan : 

kun'kin 7 § :ssa mainitun viraston ja liike
yrityksen eri menomomenttien kohdalla kay
tt>ttiivana olevat mai:i.rat, 

ne miHirarahat tai maararahan osat, joi
den kiiyttiimisesta valtioneuvosto, ministe
riot ja valtioneuvoston kanslia paattavat, 
«cldi 

ne miiaranuhat tai maararahan osat, jotka 
lain ja asetn ten nojalla ovat useamman 
7 § :ssa mainitun viraston tai liikeyrityksen 
ldiytettavanii. 

6 §. 

Tulo- ja menoarvioon oletiua arviomaii.ra
t·ahaa alkoon ylitettako, ennenkuin siihen on 
saatu valtioneuvoston lupa. Ta1laista lupaa 
on pyydcttava viimeisti:ilin tilivuotta seuraa
van tammiknun 1fl paivani:i.. Kun lupa ylit: 
Ui.miseen on saatu, tulee asianomaisen vii
Y.vtyksetta valtiovarainministeriolle toimit
laa selostus niista, :,-yista, jotka ovat ylityk
SL' n aihcuttaneet. 

II Lttku. 

V altio11 tilinpito .ia tilinpiiiitiis. 

7 §. 

Valtion tilivirastoilla ja itsenaiSilli:i. liike
yrityksilla on oma tililaitos. Ne suorittavat 
valtion tulojen kannosta ja menojen maksai
tamisesta aiheutuvaa tilinpitoa seka toimit
tavat valtion rcvisiolaitoksellc, valtion ylcis
paakirjan pitoa ja valtion tilinpaatoksen tc
kemista varten, valtion revisiolaitoksesta 22 
paivana joulukuuta 1931 annetun asetuksen 
4 § :ssa mfuiratyt tili-ilmoitukset, tilit ja 
asiakirjat. 

8 §. 

Valtion virasto, viranomainen, laitos ja 
liikeyritys, jolla ei ole omaa 1 ililaiiosta, on 
sen tiliviraston tai itseniiisen liikeyrityksen 
alitilittaja, jonka toimi-alaan se lainen vi
msto, viranomainrn. laitos tai 1ii'keyrit~'~' 

kuuluu. 

9 §. 

Valtiovarainministerion asiana on mila
rata, milia valtion virastolla, laitoksella ja 
liikeyrityksella on oleva oma tililaitos, niin 
myos antaa tarpeelliset maaraykset siinii 
tapauksessa, etta syntyy cpavarmuutta siitii, 
minka tiliviraston tai itsenaisen liikeyrityk
scn alitilittii.jana virastoa, viranomaista, 1ai
tosta tai lii.kcyritysta. on pidettavii. 



10 §. 

V altion virastojen, viranomaisten, laitos
ten ja liikeyritysten tuloo tuloja kantaes
saan ja menoja suorittaessaan seka valtion 
tilinpitoa hoitaessaan tarkoin noudattaa kul
lekin varainhoitovuodelle vahvistettua tulo
ja menoa,rviota sekii. 4 ja 5 § :ssa mainittuja 
erikoismenosaantojii. ja meno3.rviun otteita. 
Erityisesti on pidettava huolta siita, eWi 
tulo<>dit mei'kitaan tuloksi niita varten tulo
al'vioon otetuille momenteille ja etta menot 
suoritetaan niista maari.iral10ista, jotka ku
takin menoa varten ovat menoarvioon mer
kityt, kuin myoskin ettei menoarviota yli
teta muussa !ruin 6 § :ssa mainitussa ta
pauksessa, ja ettei tuloja >kayteta menojen 
suorittamiscen paitsi milloin valtiolle liikaa 
pcritty vcro tai muu tulo takaisin suori
tPtaan sen tulomomentin kohdalta, jollc lii
kaa peritty marura on tuloksi merkitty. 

11 §. 

Tarveaincvarastot merkitaau \'aruiksi ai
noastaan liikeyritysten ekn niiden virasto
jen ja laitosten 'kirjanpidossa, joilla valtio
varainministerion antaman maiirayksen no
jalla on siihcn oikeus. 

Valtiovarainministerion asiana on maii
l'iila, kuinka paljon varoja 1 momentissa 
mainitulla yrityksellii, virastolla ja laitok
,.;<>lla saa olla varastoihin sidottuna. 

12 §. 

.Jos jonkin meno11 suorittamista varten on 
mcnoarviossa osoitettu maa caraha, mutta 
maksua tilitY'ksen puuttuessa tai muusta pa
tevasta syystii ei voida heti mer.kita lopul
liscksi menoksi, voidaan meno pitaa tileissii 
ennakkomaksuna. Tiillaincn ennakkomak u 
on lopulliseksi meno'ksi merkittavii tai ta
kaisin periWiva niin pian kuin m<: :1dollista 
ja viimeistaan vuoden kuluessa siiti !rum se 
on suoritettu, ellei ennakkomaksua lain ta i 
asetuksen taikka valtiovarainministerion 
paatoksen nojalla ole lupa pitaa tileissa pi
o(;'mpaa aikaa. 
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13 §. 

J os siirtomaii.raraha osaksi tai .~rokonaan 
on jaanyt kahtena varainhoitovuotena kayt
tamatta ja jos sen peruuttmni3esta johtuisi 
haittaa valtiotaloudelle, tulee tiliviraston ja 
itsenai en liikeyrity'ksen ennen toista va
rainhoitovuotta seuraavan tammikuun lfi 
paivaa valtioneuvostolta anoa maiirarahan 
kayttoajan pidentiimista enintaiin kahdella 
vuodella. 

14 §. 

J os suorittamat ta jaanytta menoriistia l'l 

haitatta voida varainhoitovuotta Iahinnii 
seuraavan vuoden tilinpaatoksessa peruut
taa, tulee tiliviraston ja itseni:iisen liikeyri
tyksen ennen viimeksi mainittua vuotta 
seuraavan tammilmun 15 paiviia valtiova
minministerioltii anoa oikeutta sellaisen me
nora tin tileissa pitamiseen. Tallaista oi
keutta i.ilkoon annettako vuotta pidemmaksi 
ajaksi, jolleivat pakoittavat syyt vaadi pi
dempiia maaraaikaa. 

15 ~-

Varainhoidostaan tulec alitilittajan tehua 
tili 'knukausittain laadittavissa tili-ilmoituk
sissa, jotka ovat Hihetettavat asianomaisellt> 
tilivirastolle tai itsenai. elle liikeyritykselle 
viimeistaan tilikuukautta seuraavan kun
kauden viidentena paiviina. Joulukuun tili
ilmoitus saadaan asianomaisen tiliviraston 
tai itsenaisen liikeyrityksen luvalla liihettaa 
myohemminkin, viimeistaan knitenkin seu
raavan tammiknun 31 paiviina. 

Tilivirasto tai itseniiinen liikeyritys voi 
,·aatia alitilittaja'taan tilitysta lyhyemmal
takin ajalta !win 1 momentissa on mainittn. 

16 ~. 

TiliYiraston ja itscniiisen liikeyrityksen 
tulee kultakiu kunkaudelta laatia ja valtio
\7arainministeriolle seb va.ltion revisiola i
tokselle viimeistaan ennan seuraavau kuu
kauden paattymisUi liihettaa tili-ilmoitus, 
joka niinhyvin tiliviraston ja liikeyritykscn 
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omalta lmin myoskin en alitiliWijain osalta 
nayWia kaimki kullakin tulo- ja menoa1·vion 
momentilla esiintyneet tulot ja menot seka 
muut suoritetut tilitoimet tilikuukauden 
ajalta. J oulukuun tili-ilmoitus Uihetetta
koon samalla kertaa lmin 17 § :ssa ma:inittu 
t ilinrpaatOsilmoitus lahetetfian. 

Valtion yleisp1:Hikirjaa pitiia siita annettu
jen maiiraysten mukaisesti valtion revisio
laitos 1 momentissa maarattyjen tili-ilmoi
tnsten perusteella. 

17 §. 

Tiliviraston ja it enai en liikeyr~tyksen 

tilit ovat vuosittain paatettavat seka tilin
paatoksen perustcella laadittu tilinpaatos
ilmoitus valtiovarainministeriolle ja valtion 
revisiolaitokselle toimitettava ennen seuraa
van vuoden maaliskuun 1 paivaa. Tilivi
rastolle ja itsenaiselle liikeyritykselle, jolla 
on laaja varainhoito, voi valtiovarainminis
terio pidentaa taman maaraajan enintaan 
kahdella viikolla. 

Valtion tilinpaatoksen tekee valtion revi
siolaitos noudattaen mita siita on s1Hi.detty. 

18 §. 

Valtion tilinpaatokseen liitettavista selos
tuksista, selonteoista ja selvityksista antaa 
YaltiovarainministeriO ta,rkemmat maarayk
set. 

19 §. 

Ministerioiden ja valtioneuvoston kanslian 
on annettava tilivirastoille ja itsenii.isille lii
keyrityksille tilivuoteen kohdistuvien meno
jen lopullista tileihin merkitsemistii ja tili
vuoden muuta kirjanrpitoa kos'kevat maa
raykset ennen tilivuotta lahinna. seuraavan 
helmikuun 1 paiviia. 

III Luku. 

Valtion kassaliike. 
20 §. 

Valtion rahavaroja hoitavat yleiset kassa
virastot, joina ovat valtiokonttori ja laanin
konttorit. 

Yleisista kassavirastoista riippumaton va
rainhoito on erikoiskassavirastoilla, joita 
ovat valtion itsenii.iset liikey;ritykset ja Hel
singin yliopisto. 

Muiden tilivirastojen tulee toimittaa niille 
kertyvat tulot yleisiin kassavirastoi'hin, joi
den viility'ksella myos niiden menot, mikiili 
tii.sta ci ole toisin mii.&atty, ovat suoritet
tavat. 

Alitilittajalla on oi'keus asianomaisen tili
viraston valvonnan alaisena ja sen antamien 
maaraysten mukaisesti suorittaa toimi
alaansa kuuluvia menoja ilman yleisen kas
saviraston viilitysta. 

21 §. 

Valtiovarainministerio ma.araa ylcisten 
kassavirastojen, itseniiisten liikeyritysten ja 
muiden tilivirastojen ehdotuksesta, kuinka 
paljon rahavaroja ne itse ja kukin niiden 
alltilittaja saa enintaiin pitaa hallussaan, 
niita rahav3Jroja lukuunottamatta, jotka 
mii.arattyna palkanmaksupaivii.na viiltta
matta tarvitaan. Valtiovarainministerio voi 
myos miiiiratii, etta osa mainitusta korkeim
masta maarasta on pidettava talletettuna 
Suomen Pankkiin tai muuhun varmaan ra
halaitokseen. 

22 §. 

Kai'kki valtion kassoihin kertyvat raha
varat, joita ei tarvita juoksevien menojen 
·uorittamiseen, ovat viivytyksetta keratta
vat Suomen Panlcltiin valtion pano- ja otto
tilille. 

Valtion pano- ja ottoti!Hi kayttaa ja val
voo valtiokonttori . - - - - - - - -

23 §. 

J os valtion itsenaiselle liikeyrityksellP 
kertyneet tulot eivat riita sen menojen suo-



rittamiseen, tilatkoon liikeYTitys lisavaroja 
valtiovarainministeriolUi, joka harkintansa 
mukaan kehoittaa valtiokonJttoria niita liike
.vritykselle antamaan. 

Alitilittaja tilaa tarvitsemansa rahavarat 
silta tilivirastolta tai itsenaiselta lii'keyrityk
selta, jolle alitilittii:ja on tilivelvollinen. 

24 §. 

Tiliviraston ja itsenaisen liikeyrityksen 
on ennen kunkin kuukauden 25 paivaa va1-
tiovarainministeriolle toimitettava arviolas
kelma vira:stolle ja itsenaiselle liikeyrityk
selle seuraavan kuukauden aikana kertyvista 
tuloista seka sen samana aikana suoritetta
vista menoista. Tallainen arviolaskelma jo
kaiselta vuosineljannekselta on valtiovarain
ministeriolle toimitettava samalla kertaa 
kuin arviolaskelma Jmnkin vuosineljannek
sen ensimmaiselta kuukaudelta sille toimi
tetaan. 

25 §. 

Siita, milla tavoin viranomaisten ja liike
yritysten on valvottava hallussaan olevien 
ra;havarojen ja muun valtion omaisuuden 
hoitoa, maiiraa valtiovarainministerio. 

J OS maaratty katsastus laiminlyodiian, on 
se, jonka olisi pitanyt katsastus toimittaa, 
valtiolle vastuussa laiminlyonnin johdosta 
syntyneesta vajauk esta ja muusta vahin
gosta. 

IV Luku. 

Eriniiiset 'Yiiiiiiriiykset. 

26 §. 

V altiovarainministerion asiana on, mikali 
tarpeelliseksi havaitaan, antaa maaraykset 
postin ja pankkilaitoksen kiiyttiimisesta val
tiolle tulevien suoritusten perimiseen ja val
tion maksujen suorittamiseen seka siita, 
missa tapauksissa postin ja pankkilaitoksen 
antama kuitti on katsottava riittaviiksi tili
tosikkeeksi. 
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27 §. 

Sen paikkakunnan postitoimiston, jolla 
yleinen tai erikoiskassavirasto sijaitsee, tu
lee viikottain toimittaa kassavirastolle luet
telo kaikista kassavirastolle edellisen viikon 
ailmna tulleista kirjatuista, vakuutetuista ja 
maariiarvoisista U1hetyksista seka postiosoi
tuksista. 

28 §. 

TaDkemmat miiariiykset valtion kassa- ja 
tililaitoksesta antaa valtiovarainministerio. 

29 §. 

Tama asetus tulee voimaan 1 piiiviina hel
mikuuta 1932, jolloin toukokuun 3 piiiviina 
1899 annettu asetus valtiovaraston kassa- ja 
tililaitoksen uudestaan jarjestii.misesta ja sa
mana paivana annettu julistus, sisiiltava 
tarkempia miiarayksia valtiovaraston kassa
ja tililaitoksen uudestaanjarjestiimista toi
meenpantaessa, seka myohemmin niita 
muuttaneet saannokset lakkaavat olemasta 
noudatettavina. 

VALTIOVARAINMINISTERION 
PAATOS, 

jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset maa
raykset valtion kassa- ja tililaitoksesta si

saltava tilisaanto. 

Annettu Helsingi a 29 piiiviinii taiilllllikuuta 1932. 

I Luku. 

V altion tilivirastot ja itseniiiset liike
yritykset. 

1 §. 

Valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpiil:i.
toksen perusteista huhtikuun 24 rpaivana 
1931 annetun lain soveltamisesta ja taytiin
toonpanosta tiina piiivana annetun asetu.k
sen, jota tassa kutsutaan tiliasetu.kseksi, 
7 § :ssa mainittu oma tililaitos on allamaini
tuilla valtion virastoilla ja laitoksilla, jotka 
jakautuvat tilivirastoihin ja itsenaisiin liike
yrityksiin seuraavalla tavalla: 
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Tilivirastoja ovat: 

V altiokonttori, 
Laaninkonttorit, 
Tilastollinen paatoimisto, 
Ulkoasiainministerion kamreerikonttori, 
Oikeusministerion tilitoi.misto, 
Liirukin tohalli tus, 
Tullihalli tus, 
Rahapaja, 
Puolustusministerion tilijaosto, 
Tuomiokapitulit, 
Helsingin yliopisto, 
Kouluhallitus, 
Muinaistieteellinen toi.mikunta, 
Maanmittaushallitus, 
Maa taloushalli tus, 
Asu tushalli tus, 
Meteorologinen keskuslaitos, 
Tie- ja vesirakennushallitus, 
Yleisten rakennusten ylihallitus, 
Merenkulkuhallitus, 
Teknillinen korkeakoulu ja 
Sosialiministerion kansliatoimisto. 

Itseniiisiii liikeyrityksiii ovat: 

Ra uta tiehallitus, 
Posti- ja lennatinhallitus, 
Metsiihallitus, 
Imatran voimalaitos, 
Outokummun kaivos, 
Val tion a:Lkoholiliike, 
Valtion rikkihappo- ja stlperfosfaattiteh

taat ja 
Valtion margariinitehdas. 

II Luku. 

Kassaliike ja maksettavaksi miia1·iiiiminen. 

2 §. 

Yleisten kassavirastojen ja erikoiskassa
virastojen keslruskassaa hoitaa erityinen ra
hastonhoitaja. 

8 §. 

J os - - - - - - - - erikoiskassa
virasto kuukausineljiinneksen aikana tileis
saan rasittaa valtion pano- ja ottotilia, - -
- - - - - erikoiskassaviraston on ennen 
scutaavan kuukausineljiinne:ksen loppua toi
mitettava valtiokonttorille yksityiskohtai
nen ilmoitus niistii panoeristii, joista rasitta
minen on aiheutunut. 

Kuukausineljanneksillii tarkoitetaan tassli 
ajanjaksoja, joihin hmlnn seuraavat ryhrrniit 
kuukauden paivia.: 1-8, 9-15, 16-23, 
seldi 24-viimeinen. 

10 §. 

V altiovaraimninisterio maaraa erik:oi -
kassaviraston esityksestii, paljonko enintiian 
niisUi. varoista, jotka erikoiskassavirasto on 
oikeutettu paiviistii piiivaan pitamaiin hal
lussaan, on lupa pitiiii erikoiskassaviraston 
kliteiskassassa. Muu osa naista varoista on 
pidettiiva erikoiskassavira ton pano- ja otto
tililla Suomen Pankissa taikka juoksevalla 
tililUi. valtiovarainministerion hyviiksy'massii 
yksityisessa pankkilaitoksessa. Otot tallai
selta pankkitililta tehdaiin shekeilla, jotka 
allekirjoittaa erikoiskassaviraston kirjan
pidon es1mies ja varmentaa rahastonhoitaja . 
Shekkiloma.k!keita sailyWia kirjanpidon esi
mies. 

11 §. 

Asianomainen tilivirasto ja itsenainen 
liikeyritys vahvistaa sen kassan korkeimman 
mlHiriin, minka alitilittaja on oikeutettu sai
lyttamaiin virkahuoneistossaan - - - -
-- --- -. Mikali alitiliWijiin hallussa 
saa olla enemmiin varoja, on muu osa niistii 
pidettiiva tililla Wiviraston hyvaksymiissii. 
pankkilaitoksessa ottaen huomioon, mita val
tiovarainministerio asiasta ehka on miiiiran 
nyt. 



12 §. 

Erikoiskassaviraston ja alitiliWijan pi
tiiessa valtionvaroja pankkitililla tulee tilin 
olla avattu erikoiskassaviraston tai alitilit
tiijana olevan viranomaisen tai laitoksen, 
eikii yksityisen henkilon, nimiin. Tallaiselta 
tililta kertynyt korko on tilitettava valtion 
hyvaksi. 

13 §. 

Yleisen ja erikoiskassaviraston kas a on 
siiilyteWivii tulenkestiivassa holvis a taikka 
kassakaapissa, jonka avainta rahastonhoitaja 
pitiia huostassaan. 

Tiiydellista kassaliiketta vailla olevan tili
viraston ja alitiliWijii.n hallussa olevat ka
teiset varat on siiilytettiivii kassakaapissa 
tai -lippaassa, erilla-lin varojen hoitajan yk
sityisista varoista. 

Tiliviraston ja itsenaisen liikeyrityksen 
hallussa olevat arvopaperit on sailytettava 
kaksin erilaisin lnkoin suljetussa tulenkesta
viissii hol vissa tai kassakaapissa. Ellei toi-
in ole miUiratty, pitaa toisen lukon avaimen 

huostassaan rahavarojen hoitaja ja toisen 
joku hiinen esimiehistiian. 

Mikiili ei toisin ole saadetty, on alitilitta
ji:in hallussa olevat arvopaperit sliilyteWiva, 
ku ten kateisvarojen sailyttfunisestii 2 mo
men tis a on sanottu. 

18 §. 

Suoritettaessa maksuja erikoiskassaviras
toon tai erikoiskassavirastosta menetellaan 
naita virastoja koskevien erikoismaiiriiysten 
mukaisesti. 

19 §. 

Yleiselle taikka erikoiskassavirastolle tul
leen kirjatun, vakuutetun tai maaraarvoisen 
liilhetyksen taikka postiosoituksen ottaa pos
titoimistosta rahastonhoitaja, jonka, otet

·tuaan huostaansa liihetyksessii mahdollisesti 
olleet rahavarat ja merkittyiilin ne kassakir
jaansa, tulee viipymatta jaWia liihetykscn 

paii.llys seka siina ehka saapuneet asiakirjat 
viraston kirjanpidon esi.miehelle. 

Kassaviraston kirjanpidon esi.miehen on 
vertailtava tiliasetuksen 27 § :ssa mainittua 
luetteloa viraston kassapaivakirjan merkin
toihin. 

23 § . 
1\faksumaariiykset, tilaukset ja maksukiis

kyt on kirjoitettava erityisille lomakkeille ja 
varustettava juoksevalla numerolla. Kun 
iilivirasto itse suorittaa maksun, saadaan_ 
mikiili se voi haitatta tapahtua, maksumiiii
rays, eri lomaketta kayttamatta., merldta 
leimasimella laskuun tai muuhun asiakir
jaan, jolla maksua on pyydetty. 

Thteista maksumaariiysHi useammasta 
maksusta alkoon tehtako, paitsi 26 § :ssa 
mainituissa tapauksissa. 

24 §. 
Mak Luniiaraykset ja maksukii.skyt allekir

joittaa valtiokonttorissa johtokunnan jasen 
ja liiiininkonttorissa liianinkamreeri seka 
varmentaa valtiokonttorissa kamreeri ja laii 
ninkonttorissa laaninkirjanpitajii. Muissa 
tilivirastoissa ovat maksumaariiykset ja ti 
laukset niiden virkamiesten allekirjoitetta
vat ja varmennettavat, joille tama tehtiiva 
asianomai ten saiinnosten mukaan kunlun . 

25 §. 
lVIaksettavaksi maaraaviin tai tilaavan tili

viraston on pidettliva maksumiiiirayksista. 
tilauksista ja maksukaskyista luetteloa, jo
hon merkitaan naiden maksatusasiakirjojen 
jarjestysnumero ja paiviianii.ii.ra, maksu11 
mii.ari:i. ja saaja ekii. e tili, jota maksulla 
on rasitettava. 

26 §. 

.Jos tiliviraston palkansaajat samana pii.i 
va.na nostavat palkkansa, voidaan laatia yh
teinen palkkalista, johon kirjoitettuja knit 
tauksia vastaan palkat suoritetaan . 



10 

27 §. 
Milloin alitilittajan on toimitettava raha

·uoritus toisella paikkakunnalla olevalle 
maksunsaajalle, voi alitilittiija kirjeitse pyy
tiiii sitii tilivirastoa, jolle han on tilivelvolli
ncn, mruksun suorittamaan. Suorituksen 
tapahtumisesta on tiliviraston HiheteWiva 
alitiliWijalle ilmoitus. 

28 §. 
Kun tiliviraston on toimitettava rahasuo

l' itus maksunsaajalle, joka ei ole samalla 
paikkakunnalla kuin asianomainen yleinen 
kassavira to ja jolla on pankkitili, voidaan 
siHii ovittaessa, suoritus maksumlHirayk-
es a 0 oittaa toimitettavaksi asianomaiselle 

pankille, maksun aajan tilille pantavaksi. 
'l'assii .tapauksessa on pankin ·lmittau ta pi
dettii.va tiiytena tilitosikkeena. 

31 §. 
Valtion viraston, virano.maisen, laito'ksen 

ja liikeyrityksen Hihettiiessa postitse ka
tcista rahaa tai arvopapereita on lahetys 
tehtava maiiriiarvoisessa virkakirjeessa tai 
-paketissa, jonka paallykseen Uihettajan on 
kirjoitettava lahetyksen arvo, merkitse
malla marllliamaara seka kirjaimilla etta nu
meroilla. Kiiteisen rahan Uihettamistii on, 
mikali mahdollista, valtettiivii ja sen sijasta 
kay.tettiiva postiliihetysvekseleita. 

32 §. 
Tiliviraston ja itsenaisen liikeyrityksen 

hoidassa olevien rahastojen varat ovat ero
tettavat toisistaan ja valtion varoista kirjan
pidossa eika kassassa, joten siis tiillaisen ra
haston tulot ja menot otetaan tiliviraston 
tai liikeyrityksen kassatiliin. 

33 §. 
Leslti- ja orpokassoille menevat eliike

maksut ja palkansaiistOt suorittaa valtio
konttori sen mukaan kuin niitii on pida
tetty ja valtion revisiolaitos Hihettanyt pi-

datyksistii valtiokonttorille selonteot. Pida
tyksista tulee tilivirastojen ja itsenaisten 
liikeyritysten vuosineljanneksittain lahet
taa leski- ja orpokassoille summittaiset il
moitukset sekii tilivuoden paatyttya yksi
lyiskahtainen tilitys. 

III Luku. 

Tilinpito. 

34 §. 
Tilivira ton ja itsenaisen liikeyrityksen 

keskushallituks:en k.irjanpidon tulee olla jiir
jestelmiilli en ka:ksinkertaisen ltirjanpito
tavan mukainen. Siinii on pidettavii aina
kin kassapaivakirjaa, memoriaalia ja paa
kirjaa seldi, tar-peen vaatiessa, varastokir
jaa. 

35 §. 
Kassapi.ijvakirjaan merltitaan paivittaiset 

kassaerat, mainitsemalla, mita paiikirjan ti
l iii. niillii on hyvitettavii tai rasitettava. 
Kassapaivakirja on paatettava yleisessa ja 
crikoiskassavirastossa paivittain sekii taydel
l ista kassaliikeWi vailla olevassa tiliviras
tossa kuukausittain. 

Memoriaaliin otetaan alitiEttajiiin kuu
kausitili-ilmoitusten sisiillys seka muut tili
toimet, joita ei merkita kas apaivakirjaan. 
Kulloinkin hyvitettava ja rasitettava piiii.
kirjan tili on memoriaalissa mainittava. 

Paii.kirjaa pidetaan kassapiiivakirjan ja 
memoriaalin perusteella. Siina. tulee olla 
tulo- ja menoarvion mukaiset tilit asian
omaisen tiliviraston tai itseniiisen liikeyri
tyksen tuloja ja menoja varten, alitilittajiiin 
tilit, muut bilanssitilit seka virastojcn va
listen tilitointen tilit. 

V a.rastokirj ass a on kullakin ta.varalajilla 
oleva oma aukeamansa, ja on siihen mel'kit
tiiva tavaran hanltintahinta ja paljous seka 
kaikki varastossa tapahtuneet muutokset, 
niin etta varastoltirjasta aina voida.an nahda, 
paljonko eri tavaralajeja on varastossa. 

Paakirja ja. varastokirja ovat kuu'kausit
tain paatettiivat. 



36 §. 
Paitsi 34 § :ssa mainittuja tilikirjoja on 

yleisessa ja erikoiskassavirasto sa pidettavl:i 
myoskin kassakirjaa. Sita pitaa rahaston
hoitaja, ja hl:i.nen on ii'hen heti merkittl:iva 
kaikki vastaanottamansa ja suorittamansa 
maksut sen mukaan kuin niita e iintyy. 
K assakirja on pl:iivitHiin paatettiiva. 

37 §. 

Yleisessa ja erikoiskassavirastossa on ra
hastonhoitajan piiivittain annettava kirjan
Tlidon esimiehelle kassaerien tosikkeet kassa
paivl:i.kirjaan vietavl:i.ksi ynna laskelma, josta 
nakyy paivan aTh:ava kassasaastO, saanto- ja 
antomaksujen kokonai maarat seka piiat
Hiva kassasaasto. 

38 §. 
Kassa:paivakirjan pitamista yleisessa ja 

erikoiskassavirastossa alkoon annettako ra
hastonhoitajan tehtavl:i.ksi . Kassaerien kir
joittaminen kassapaivl:ikirjaan on suoritet
tava vii.meistaan seuraavana paivanii, ja 
kassaerat on talloin ryhmiteltava paakirjan 
1 ilien mukaan. 

39 §. 
Alitilittiijan tulee pitaa. kassakirjaa ja, 

jos alitiliWijan hallus a on varastoja, myo -
1\in varastokirjaa. 

AlitiliWi.jan ka sakirja, johon on pii.ivit
tiiin merkitHiva kaikki saanto- ja antomak
:- nt, on ainakin k:unkin kuukauden lopussa 
piil:i.teWivl:i. 

Alitilittl:i.jl:i.n varastokirjan pitamise ·sa on 
noudatettava samoja ohjeita kuin 35 § :ssii 
on varastokirjasta maii.ratty. 

Kun alitilittajii.lla on hoidossaan tyopaja 
tai muu •scllainen laitos, on, jos tiillaisen 
laitoksen toiminta tekee sen tarpeelliseksi, 
pidettava taydellista tyo:pajankirjanpitoa. 

____ ___ __ _ _ _____J 

Alitilittajiin toiminnan laatuun katsoen 
voi asianomainen tilivirasto tai itsenainen 
lii keyritys velvoittaa alitilittiijan pitaml:i.an 

1l 

muitakin lmin tassii pykl:i.liissa mainittuja 
t ilikirjoja. 

40 §. 
Kail{'kien tilikirjojen tulee olla sivunume

roidut. Vietaessa eril:i. kirjasta toiseen on 
sivunumero kirjoihin merkittava. 

Kirjanpi<lo sa attunut virhe on korjat-
1ava sellaisella merkinniilla, etta oikaisusta 
selvasti i1mcnee, mitii on korjattu ja miten 
korjaus on tapahtunut. 

41 §. 
Pal:i.kirjan, jo ta 35 § :n 3 momentissa mai

nitaan, tulec asianomaisen tiliviraston tai 
itsenaisen liikeyrityksen o alta osoittaa val
tion tulot ja menot ynna tulo- ja menoarvio
rahaston seka viraston ja liikeyrityksen hoi
dossa olevien eri rahastojen varoissa ja ve
loissa tapahtuneet muutokset. Tassa :piHi
kirja sa ei valtion kiinteaa eika irtainta 
omaisuutta kuitenkaan huomata varoina, 
va•an on niisHi hankittaessa maksettu tai 
myytaessa saatu hinta pidettava valtion me
nona tai tulona. Tarveainevarastoja tiliase
tuksen 11 § :.n mukaan varoina huomattaessa 
kirjataan n<' ostohinnan mukaan. 

42 §. 
Ellei liikeyritys ole valtion teollisuuslai

tosten hoidon ja kayton yl\lisista perusteista 
1oukokuun 13 pii.ivii.na 1931 annetun lain 
alainen, on sen hallussa olevasta valtion 
omaisuudesta, joka 41 § :n m.ukaan jiitetal:i.n 
rJiiiiokirjassa varoina kiisittelematta, pidet
tava eri luetteloa, johon on myos merkit
tava omaisuuden arvon vaihtelut saman
maarii.isina kuin ne vastaavien tulo- tai me
nomomenttien hyvitykseksi tai rasitukseksi 
tilikirjoihin merkHl:ian. Taman luettelon ja 
erikseen suoritettujen la kelmien :perusteella 
on asianomaisen liikeyrityksen osaltaan vuo
sittain laadittava omaisuusselonteko, josta 
myoskin yrityksen kannattavaisuus kay 
ilmi. 
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43 §. 

Kun yleiseen kassavirastoon suoritetaan 
mak.su toisen tiliviraston tai itsenaisen liike
yrityksen taikka naiden alitilittiijan lu
kuun, on kaBSaviraston hyvitettiiva maksun 
maariilla asianomaista tili virastoa tai itse
niiista liikeyritysta Uihetteiden tilissa . 

Suorittaessaan mak.sun toisen tiliviraston 
tai itseniiisen llikeyrityksen puolesta yleinen 
ka.ssavirasto rasittaa maksun maliriillli asian
omaista tilivirastoa tai itsenaistii liikeyri 
tysta Uihetteiden tilissa. 

Myoskin muita !ruin 1 ja 2 momentissa 
mainittuja keskinaisia tilitoimiaan tiliviras
tot ja itseniiiset liikeyritykset uorittava! 
hyvit tamlillii tai rasittamalla toisiaan lahet
teiden tilissa. 

Lahetteiden tilia hyvittaneen tai rasitta
neen tiliviraston tai itsenaisen liikeyrityk
,en on viimeistaan seuraavana arkipii.ivana 
lahetettava tallaisen tilitoimen suorittami
sesta. ilmoitus tarpeellisine liitteineen sille 
tilivirastolle tai itsenaisclle liikeyritykselle, 
jota tapahtunut hyvittii.minen tai rasittami
nen on koskenut. Tilitoimen paivamaara 
on ilmoituksessa mainittava. 

44 §. 

Saatuaan 43 § :n 4 momentissa mainitun 
ilmoituksen lahetteiden tilissii tapahtuneesta 
.hyvittamisesHi tai rasittamisesta tilivirasto 
ja itsenainen lii,keyritys on velvollinen mer
kitsemalin vastaavan rasituksen tai hyvityk
sen, mikali mahdollista, saman kuukauden 
tileihinsa. Ellei saatua ilmoitu ta taikka il
moitettua hyvitystii tai rasitusta voida i.l
man muuta hyvaksya, on asiasta viipymiitta 
annettava tieto ilmoituksen lii.hettaneelle 
ti1ivirastolle tai itsenaiselle liikeyrityksellc 
seka samalla pyydettiiva tarpcellisia lisatie
toja taikka ilmoituksessa tarkoi.tctun tilitoi
men peruuttamista. 

45 §. 

Tilitoimia, jobka koskevat tilivirastoja tal 
itsenaisia liikeyrityksia toiselta puolen ·ekii 
niiden omia alitilittajia toiselta puolen, 
taikka saman tiliviraston tai liikeyrityksen 
alitilittajia keskenaan, suoritetaan hyvitta
malla tai rasittamalla ,viraston sisaiset suo
ri tukset" nimista tili.a. Tallaisesta tilitoi
mesta on tarpeen vallltiessa Hihetettava il
moitus sille tilivirastolle, itsenaiselle liih
yritykselle tai alitiliWijalle, jota hyviW.imi 
uen tai rasittaminen koskee. 

46 §. 

Alitilittajan tili-ilmoitus kuukauden ai 
li:ana suoritetuista tilitoimista on laadittava 
a.litilittajan tilikirjojen mukaisesti. Tallai
seen lmukausitili-i'lmoituksecn liiteHiii.n tiiy
delliset tilitosikkeet. 

Hoitamistaan tarveainevarastoista tulee 
alitilittajan antaa asianomaiselle tiliviras
tolle tai itsenaiselle liikeyritykselle varasto
ilmoituksia niina aikoina ja siina muodossa 
kuin tilivirasto tai itseniiinen liikeyrit ~'~' 
katsoo tarpeelliseksi. 

47 §. 

AlitiliLtajan knukausi.tili-ilmoitus on 
asianomaisessa tilivirastossa tai itsenaisessii. 
liikeyrityksessa tarkastettava, ennenkuin st:> 
viedlilin tilikirjoihin. J os tarkastuksessa il 
menee syyta muistutukseen eika oikaisua 
voida saada aikaan, -ennenkuin tilikirjat 
ovat kuukaudelta paatettiivat, on alitilitta
jiin tili-ilmoitus sellaisenaan otettava tilei 
hin seka pidettava huolta siita, etta oikais11 
tehdaan myohemmin annettavassa tili-ilmoi
tuksessa. 

-- ----------- -

49 §. 

Sittenkuin kaikki kuukauden tilitoi.mel 
sekii alitilittlijii.in kuukausitili-ilmoituste1J 
sisallys on tiliviraston tai itsenaisen liik€
yrityksen paakirjaan otettu, on paakirja si-



ten paatettava, etta siiHi niikyy paljonko 
kuukauden ja paljonko koko kuluneen vuo
dC>nosan aikana kutakin tilia on hyvitetty ja 
t·asitettu. Naihin hyvitys- ja rasitusmaa
l'iin ei kuitcnkaan sisallyteta tililla vuoden 
alussa ehka ollutta saldoa. 

50 §. 

Tiliviraston tai itsenaisen liikeyrityksen 
paakirjan mukaan laadittu kuukausitili
ilmoitus on li:ihetettava valtiovarainminis
teriolle ja valtion revisiolaitokselle vuoden 
.vhdeltatoista ensimmi.i.iselta kuukaudelta 
viimeisti.i.an cnnen seuraavan kuukauden 
paattymista maariiaikoina, jotka valtion re
visiolaitos eri tilivirastoja ja itseniiisiii liike
,vrityksii.i. varten vahvistaa, seki.i. joulukuulta 
tiliasetuksen 17 § :ssi.i. saadettyna aikana. 

Valtion revisiolaitokselle li.i.hetettavaan 
kuukausitili-ilmoitukseen on liitettii.vi.i. yksi
tyiskohtainen erittely niistii. erista, joilla 
tilivirasto tai itsenainen liikeyritys kuukau
den aikana on hyviWinyt tai rasittanut Hi
lwtteiden tilia. 

51 §. 

Tulo- ja menomomentit on tilivira rt.on ja 
itsenii.isen liikeyrityksen kuukausitili- ja 
tilinpi.i.ii.tosilmoituksiin merkittava samaan 
j8.rjestykseen ja tarkoin samannimisin8. 
!min ne ovat asetuskokoelmassa julkaistussa 
valtion tulo- ja menoarviossa. 

52 §. 

'riliviraston ja itseniiisen liikeyrityksen 
kuukausitili- ja tilinpiiiiti:isilmoitukset liit
teineen on samojen virkamiesten allekirjoi 
trttava ja varmennettava, jotka allekirjoit
t a vat ja varmentavat tiliviraston tai liike
. vrityksen maksumiiiiriiykset. 

53 §. 

Sitienkuin kaikki vuoden varainhoitoon 
kuuluvat tilitoimet on tiliviraston ja itsc-
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niiisen liikeyrityksen piiakirjaan viety, piiii
tetiiiin piiiikirja seuraavalla tavalla: 

1) Tulo- ja menotilit piiatetaiin siten, etta 
tilien saldot siirretiHin erityiseen valtion
tulojen ja -menojen tiliin, juka taas paate
tiiiin hyvittamlilla valtiontulojen ja rasitta
malla valtionmenojen yhteismaariilla valtion 
tilia. 

2) Virastojen viilisten tilitointen tilit, 
joiksi luetaan liihetteiden tili, valtion pan()
ja ottotili seka erinaisten elakekassojen ti
lit, pii.atetaan siten, etta valtion tilia hyvi
teUiiin silla maariillii, jolla sanottuja tilejii 
vuoden aikana on hyvitetty, seka veloitetaan 
sillii maaralla, jolla naita tileja vuoden ku
luessa on rasitettu. 

3) Muut tilit seka valtion tili tasoitetaan 
siten, etta niiden saldot siirretaii.n tiliviras
ton tai itsenaisen liikeyrityksen bilanssi
tiliin. 

54 §. 

Tilinpii.ati:isilmoituksen tulee osoittaa: 

1) tiliviraston ja itsenaisen liikeyrityksen 
velka valtiolle tai sen saatava valtiolta vuo
den alkaessa; 

2) tiliviraston ja itsenaisen liikeyrityk
sen tulot ja menot vuoden ajalta, jaettuina 
tulo- ja menoarvion momenteille, seka meno
puolella eri sarekkeessa myoskin ne maa
riit, jotka valtion tulo- ja menoarvion ottei
den mukaan on kullekin momentille tilivi
raston tai itseniiisen liil{eyrityksen erik()is
menosiiiintoon otettu; 

3) ne maar at, joilla tilivirasto tai itsenai
nen liikeyritys vuoden kuluessa on hyviWi- . 
nyt ja rasittanut virastojen vii.listen tili
tointen tileja; sekii. 

4) tiliviraston ja itsenaisen liikeyrityk
sen velka valtiolle tai sen saatava valti()lta 
nwden piiattyessa . 

55 §. 

Tilinpiiatosilmoitukseen on liitettavii: 

a) tiliviraston ja itsenaisen liikeyrityksPn 
bilanssi vuoden paii.ttyessii.; 
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b) selostus tulorasteista; 
c) selostus menorasteista; seka 
d) selostus siirretyista miiararahoista. 
Mikali tihvirasto ja itsenainen hikcyritys 

on yhttanyt valtion menoarvion otteissa ole
vaa erikoismenosaantoaan, on valtion revi
siolaitokselle toimitettavaan tilinpaatosilmoi
tukseen hitettava luettelo yhttamisen perus
teena olevista valtioneuvoston paatoksista 
tai valtioneuvoston kanshan ja ministerioi
den kirj elmista. 

Itsenaisen liikeyrityksen seka sellaisen 
tiliviraston, jonka kesku hallituoksen tai ali
tiliWi.jiiin hoidossa on valtion tulo- ja meno
arvion ja tilinpaatoksen perusteista huhti
kuun 24 paivana 1931 annetun lain 11 § :n 
1 momentissa mainittua omaisuutta, tulee 
liittaa tilinpaatosilmoitukseensa valtiova
rainministerion vah.vistamalle lomakkeellc 
tallaisesta omaisuudesta laadi ttu yksityis
kohtainen selonteko, johon myoskin on mer
kittava liikeyritysten ylijaaman tai vajauk
scn maara . Sanotussa lainkohdassa mainit
tuna tuloa tuottavana valtion omaisuutena 
on pidettii.va senlaatuista omaisuutta, jol
laisen hank!kimiseen kaytettavat maararahat 
tulo- ja menoarviossa merkitaan tuloa tuot
taviksi paaomamenoiksi, seka sen lisaksi 
myoskin valtion omistamat obligatiot. 

Valtion revisiolaitokselle lahctettaviian 
tilinpaatosilmoitukseensa on tilivira.stojen 
ja itsenaisten liikeyritysten liitettava selos
tukset niiden bilansseissa esiintyvien rahas
tojen tuloista ja menoista edellisen vuoden 
aikana seka ilmoitukset rahastojen tilasta 
anotun vuoden paattyessa. Nama selostuk

set ovat laadittavat valtion revisiolaitoksen 
a.ntamien ohjeiden mukaisesti. 

Valtion revisiolaitokselle liih.etettavaan ti
linpiiatosilmoitukseensa on valtiokonttorin 
liitettiiva selvitys valtionvelasta seka luet
telo vuoden paattyessii voimassaolleista val
tion takaussitoumuksista. 

56 §. 
Tilivirastojen ja itsenaisten liikeyritysten 

tulee ennen maaliskuun loppua liihettaa val
tiova.rainministeriolle yksityiskohtaiset luet
telot tulo- ja menoarviossa valtioneuvoston 
kiiytettiivaksi seka korjaus- ja uudisraken
nuskustannuksiin osoitetuista maararahoista 
liihinna edellisen vuoden aikana suoritetuista 
menoista kuin myoskin niista menoista, 
jotka perustuvat lakiin tai asetukseen, 
mutta joita varten menoarvioon ei ole erit
tain mer$:itty maararahaa. 

IV Luku. 

J(assojen .ia muun mnaisuuden tarkastukset. 

62 §. 
Yleisen ja erikoiskassaviraston ka.ssan 

katsastaa ainakin kerran kuukaudessa, ai
kaa edeliapain ilmoittamatta, viraston paal
likko tai se viPkamies, jonka tehtavana kat
sastuksen toimittaminen kassaviraston ohje
saannon mukaan on. 

Katsastusta alkoon toimitettako aikana , 
jolloin kassan tulee olla yleisolle avoinna. 

Katsa.stuksessa, jossa rahastonhoitajan ja 
kirj an pi don esimiehen tulee olla sa a pu villa, 
lasketaan ensin kassa. Sitten tarka.stetaan, 
etta kailclri kassakirjan viimeksi tapahtn
neen paattamisen jalkeen tulleet kassatosik 
keet on kassakirjaan oikein merkitty. Sen 
jalkeen tarkastetaan, etta ka.ssasaasto on 
yhtii'Pitava sen maaran kanssa, mika kassa
kirjan mu,kaan on kassa.ssa oleva. 

63 §. 

Alitihttajain hallussa olevat rahavarat ja 
arvopaperit on vahintaan kerran puolessn 
vuodessa sen' virkamiehen katsastettava. 
jonka velvollisuutena katsastus asianomai
sen ohjesaannon mukaan on tai jonka val
tiovarainministerio, tiliviraston tai itsenai
sen liikeyrityksen esityksesHi., maaraa. 



Kun alitilittiijiin kassaliike on niin laaja, 
etta erityinen virkamies hoitaa kassaa, on 
kassa, 2 momentissa maaratyn katsastuksen 
lisiiksi, katsastettava viihintaan kerran kuu
kaudessa, ja on tama katsastus, ellei toisin 
ole maaratty, alitilittajana toimivan viras
ton tai laitoksen esimiehen toimitettava. 

' - - - ---- - ----- -

Myos tiissii pykalassa tarkoitetuissa kas
san katsastuksissa on soveltuvissa kohdin 
noudatettava, mitii 62 § :ssa on sanottu. 

65 §. 

-------- Muun tilivirasto.n 
ja itseniiisen liikeyrityksen hallussa olevat 
arvopaperit tal'lkastaa vahintaan kerran puo
lessa vuodessa tiliviraston tai itseniiisen 
liikeyrityksen paallikko taikka se virkamies, 
jonka velvollisuudeksi tarkastuksen toimit
taminen asianomaisessa ohjesaannossa on 
miiiiratty. 

66 §. 

V altion tarveainevarastot seka muun ir
taimiston katsastavat kerran vuodessa asian
omaisen viraston tai laitoksen maarali.mat 
tarkastajat, ellei katsastuksen toimittami
sesta ole toisin mi:iaratty. Katsastuksessa 

lf> 

on todettava, missa kunnossa tarveaine
varastot ja muu irtaimisto on seka onko 
niidcn laatu ja maara yhtapitava asian
omaisten luettelojen seka varasto- ja tili
kirjojen kanssa. 

67 §. 

Mikali katsastukses a todetaan epakohtia 
tai vaarinkiiytoksia, on katsastuksesta laa
dittu ikertomus asianomaisen tiliviraston tai 
itsenaisen liikeyrityksen tilitosikkeiden yh
teydessa liihetettava valtion revisiolaitok
selle. 

V Luku. 

Eriniiiset miiiiriiykset. 

68 §. 

Valtioneuvoston kanslian ja ministerion 
kirjelmaiin, jolla tilivirasto tai itsenainen 
liikeyritys oikeutetaan tileihinsii merkitse
maan lopullinen menoera tai ennakkomaksu ' 
on valtiovarainministcrion merkinta hankit
tava ennen kirjelmiin Uihettiimista, eika tili
tointa saa suorittaa ennen lruin sanottu mer
kinta on tehty. 

69 §. 

Tiima tilisaanto tulee voimaan 1 piiivanii 
helmilruuta 1932. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, helmi 
kuun 19 piiiviina 1932. 

J almar Castren. 

K . A. Wahlsted.t . 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 6/1487 

toulwkuun 20 paivalta 1932 

Ranninmii.en- Heinolan ra taos an 
liikennoimisesta. 

Sittenkun L:cllden-Heinolan radan Ran
ninmaen-Heinolan viilinen rataosa on toi
mitetu · a tarkastuksessa todettu olevan lii
kenne:kelpoisessa th"Ullnossa, on rautatiehalli
tus ;ku~kulaitosten ja yleisten toiden minis
tcrion kirj,een N: o 2781 nojalla kuluvan 
toukokuun 17 paivalta maar i:i:nnyt, ettii 
puheenaoleva rataosa avat a.an kuluvan 
toukokuun 22 pi.iivasta lukien yleisclle lii
kenteelle. 

Ranninmaen-Ileinolan rataosa lueta.an 
hallinnoll isc sa ja tilastollise.ssa suhteessa 
IIcl ingin-Hi.imeenlinnan-Rajajoen rataan 
ja kuuluu samoihin jak oihin ja piireihin 
!min Lahden-RannilliUiii.en rataosa. 

Ri.inninmaen-Heinoltan ratao alia ava
taan samalla yleiselle liikenteelle Heinolan 
V :n luokan asema, jonll)a etiiisyys Helsin
gista on 16 km. ja Ranninmiien Iaituri
vaihteelta 2 km., ja jonka lennatinhuudaksi 
on vahvistettu ,Ha '' . 

Riinninmaen laiturivaihde on yllamaini
t nsta piHvastii lukien Heinolan alainen. 

Tami.i kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudaiettavaksi taten ilmoiteta.an. Helsin
gissa, rautatiehallituksessa, toukokuun 20 
paivana 1932. 

Till alia. 

Cirkular 
N:o 6/ 1487 

av den 20 maj 1932 

angaende trnfikering a v Ranninmaki
Heinola bandel. 

Sedan Riinninmiiki-Heinola handel 11. 

Lahti-Hcinola hanan vid verl\b'tiilld av-
yning hefunnits vara i trafikdugligt ski0k, 

har jarnvi.i.gsstyrelsen i tod av ministeriets 
for kommunikationsvi.isendet och allmiinna 
arhetena skrivelse av den 17 innevarande 
maj :o 2781 forordnat, att ifri!.gavaramde 
handel fran och med den 22 innevarande 
maj skall oppnas for allman trafik. 

Riinninmiiki-Heinola handel hanfores 1 

administrativt och sbatistiskt av .ende till 
Helsingfors-Hameenlinna-Raj,ajoki ha
nan, horande till amma sektioner och 
Jistrikt som Lahti-Ranninmaki handel. 

A. Riinninmaki-Heinola handel oppnas 
samtidigt for allman trafik Heinola station 
av V kla s, vilken a.vstand ar fri!.n He.l
singfors 168 km. och fri!.n Ranninmi.iki 
plattformvaxel 2 km. Som telegl'afupprop 
har faststiillts forkortningen ,Ha". 

Fd.n och med ovannamnda dag under-
1~-d r Ranninmi.i.ki plattformvaxel Heinola 
station. 

Det aile dem som vedel"bor tiU kanneJom 
OC'h iakttagande harigenom med<lela . Hel
singfors, 11. jarnvagsstyrelsen. den 20 maj 
1932. 

Vilhelm Jansson. 

Tuu1·e Blassar. 
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Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 7/ 1500 

yhdysliikenteen jarjestamisesta valtionrautateiden ja erinaisten 
laivalinjojen valilla. 

Annettu toukokuun 20 paivana 1932. 

Rautatiehallitus on hyvaksynyt opimuk
sen yhdy liikent en harjoittami ·esta va]tion
rautateiden ja erinaisten laiYaUnjojen va
lilla. Sopimu · ·i altaa m. m. euraavat 
maa.raykset: 

Yleiset miiiirciykset. 
1. Laivalinja ·itoutuu sopimukse sa maa-

6ityin ehdoin kuljetta.maan matku tajia, 
paketti- , kiito-, pika- ja rahtitavaraa ekii 
erai sa tap,auksi a myoskin eHiviii elaimiii. 

2. Purje-hduskauclen lw kctaan alkavm1 
kesa.kmun 1 paiva ta ja paatt;rva11 seur·aa
van lokakuun 15 paivana, elleivat luonnon
esteet sita ennen ole aiheuttan rt laivalii
kcnteen lakkauttamista, mista rnutatichal
lihl'kselle on mahdollisimman 'hyvi sa ajoin 
toimitettava heto. 

Jos olosuhtect alliv·at purjchdu kal1den 
al,kam.i en aikaisemm.in ja paattami en myii
hemmin kuin edellii on mainittu, ovelluLe
taan nain pitennettyna pnrjchduskautena 
myos yhdy liikenncsopimuksen maa.rayksiii. 
Purjehduskanden alkam.isesta ennen kesii
knun 1 paivaa ja jatlmmisc ta lokakuun 
15 paivan jalkeen seka purjchduskaudcn 
sittemmin lopulli esta paattymic;;csta on lai
valilljan mahdolli imman hyvis a ajoin il
moitettava rautatiehallitukselle. 

3. Laivalinjan aikatanlut julkaistaan ja 
aseretaan rautatichallituksen toimesta ylci
son nahtaviksi kaikillc vaHiom·antatci.Jen 
liik~mnepaikoille. 
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4. Rautatievirkailijat ovat Yelvolliset an
tamaan laiva linjallre tarpe€llisia tietoja ja 
neuvoja yhdysliilkenne.ttii 1wskevi · a a ioi a. 

5. Sopimuksessa mainittua yhdy liiken
nctta koskeva kirjeenvaihto rautatif"h.alli
tuksen ja laivalinjan k€sken toimitei.aan 
maksnvapaa i rautatien virk,apostissa. 

H enkt7oLiikenne. 

6. l\Iatkustaj·a, joka e iWia rautatiellii 
Yoimas 'a olevan matkalipun, voi joltakin 
sopivalta a emalta tai py ii:kilta sahkoteit e 
tilata henki!()liikennetta harjoittavassa yh
dysliikennelaivassa yhden ihytti- tai mmm 
laivassa varattavissa olevan paikan kutakin 
matkalippua kohden maaratylle, aikataulun 
mukaisC'lle laivavuorolle yhdysliikenne·ase
man tai -pysakin vi:ilitylmeHa. Tilaussahko
sanomasta rautatie kantaa 5 markan mak
snn, johon sisaltyy myo korvaus vastaus-
ahkosanomasta. 

7. Jos alotettua hen.kilokuljetusta ei konc
vian tai muun siihcn verrattavissa olevan 
syyn jahdo ta voida suorittaa loppuun saan
nollisin lrulkuvuoroin, on laivalinjan viipy
matHi pyrittava. antamaan matkustajille 
tilai UllS matkan jatkamiS0en sopivilla lml
kuvalineilUi niin, ettci matkustajillc sii1.a 
aiheudu kohtnuttomia lisakustannuksia. 

Paketti- ja kiitotavam. 
Laivalinja kuljettaa laivareitin var

l'Cll a olevillc vastaanot tajill ra utateitse 
yhdysliikennepaikalle aapunutta pa.ketti-



ja kiitota.varaa maariipaikkaan laivalinjan 
toimcsta vastaanottajille lnovutettavaksi. 
Pak€tii- ja kiitota varan luovuttaa rautatif' 
knittau -ta vastaan laivalinjallc, joka vuo
rostaan ot taa siita kuitta nkscn vastailnotta
jalt·a. .Jos vastaanottaja ki('ltaytD' ott.a
masta pakctti- ja i<iitotavaraa tai uoritta
masta laivalinjalk tariffin mukaista knlje
tusma.ksna, tai jos paketti- ja kiitotavaran 
l'l muust.a syystl:i voicla \'astaanottajalle 
toimittaa, on laiva.linjan maksutt.n palau
tt>ttava pa'ketti- ja kiitot.avara yhcl~·sliiken

ncpaikalle. 
9. Laivalinja ottaa myos teittinsa V<ll'

l'Pita kuljetf'ttavaksi rnutatt.>its<' edrllem 
lahrtetti.iviiii. pakl'tti- ja kiitotavaraa, ja 
suorittaa la i val inja, liihct1 iijiin asiamiehenii. 
rautatielle tariffi aihmiin mukaisen ranta
t it~kuljehu maksnn. Paketti- jn kiitot-avaran 
tuler olla "Varnstettu rautatien voimassa olr
van liikemw- ja tariffisi:Hinnon ruii.iiray ·ten 
mukaisella paiillyksclla ja o:oitteella, eikii 
pakl'ltitavarana HihetotHivan knljetuscsineot.•n 
koko saa olla pnolta kuntiometria Pika paino 
20 kiloa . unrempi. 

Tassii ja e<l<>lli 'essa kohdassa mainittu 
paketti- ja kiitotavara on knljetettava en
simmaisella mahdollisella laivavuorolla pc
ril1e. 

Pika- .ia rahtitavm·a ekii elih·ii.t eUi.imet. 

10. Hautatir lnovnttaa niinikiiiin laiva
liiJjalle kuittausta ja rahti- -;.·. m. maksujen 
suoritnsta vastaan Nklleen lmljet.ettava];; i 
kaikki rautateitse ~,h<ly liikennepaikalle saa
puneet pika- ja rahtitavaraHihetykset eka 
davat elaimet, joiden kuljetuskirjat on va
rust.ettn laheWijiin tekemalla merkinnalla 
,eclclleen yhclysliikennelaivalla" lai munlla 
vasta.avansi.saltoiselHi merkinnalla, tai.kka 
jotka lai valinja vastaanottajan antamalla 
kerta- tai vuosivaltakirjalla on oikeutettu 
perimii.iin. 

TavaraJi:ihetykset, joidcn kuljetnskirjassa 
on merkinta tavaran toimittamisesta perillr 
yhdysliikennelaivalla, mutta joille on pantu 

jalkivaat imus, sao}! laiva linja harkintansa 
mukaan pcriii joko h<>ti suorit.tamalla laht
tyksesta. rantatielle menevat maksnt ja jalki
vaatimu.ksen tai vasta sen jhl>ke€n, kun st· 
vastaanottiljalta on saannt jalkivaatimusta 
ynnii muit a rautatielle lahetyksesta suori
tettavia mak:suja vastaavan rahama~ra11. -
Rautatien on Uihetcttiiva tavaralli.thetyksisHi, 
joille on pantu jalkivaatimus ja joita laiva-
1 i nja l1 eti n iiden saavnttua y hdysliikenue
raiikalle ei ole perinyt, 1 i ikcnne&ianno11 
81 ja 85 §§:n mukaiset ilmoitukset. 

Raut~tiekuljetus katsotaan pliattyneeksi 
silloin, kun tavara luOV11t€taau laivalinjalle. 

11. Laivali11ja ottaa myos 1·ci1.tins~i var
]'('lta kuljet€1 tavaksi rautateitse edel1cen 
liihrtdtavaii pik.a- ja rahtitavaraa seka ela
viii elaimia suorittaen, UiheWijiin asiamir
hena. rautatidle lahetysasemal1a tavara ta 
menevat maksut. Lah€tykset jatetaan rau
tati l1e kuljetettavalu:;i liike1me- ja tariffi
saannon C"htojen mukaisesti ja niidcn mi:iii
l'aysten mukaisclla paallyoksella ja osoit
teclla varu tettuina. Rautatieknljetus kat
sotaan alkaneeksi silloin, knn lahetyl\SC't 
liikenne aannon 71 §:n mukaisesti on ot€ttn 
rantatiella ku1jet€ttavaksi. 

Tassa ja eclcllisessa kohda. a mainitnt 
lahetykset, lukuunottamatta lahctyksiii, 
joille on pantu ja1kivaatimus, on lmljetet
tava ensimmaisella mahdollisella 1aivavuo
rolla perillc. 

Liill ef ysten ltwmdtamtine?l. 

12. Tavaroiden toimittamise ta raut.atielta 
laivalinja lie ja painvastoin on kunkin kysy
mykseen tuJevan yhdysliikennepaik.an (sa
taman) uhteen erikse€n sovittu pailmllis
ten olosuhtciden mukaan. 

Vcl!ll?tttjen vanMminen . 

13. Kokovaunuliihotyksien Jmljettamiseen 
tarvittavista vaunuista on laivalinjan toimi
teHava hyvissii ajoin ennakolta tieto yhdys
liikennepaikalle ja on rautatien pyrittiiva 
toimittama.an vaunnt ilmoitetu:ksi ajaksi 



Ia ivalinjan kaytetti:i v~iksi. Kuitenkaan <'i 
rautatichallinto ole vastuu sa, jos vannujen 
loimitt.aminen vaunujen puutt~en ta•kia tai 
muusta srysta viivast:visi. 

V (tst1l u velvoUistttts. 

14. R.an1a1C'itse saapuneesta ja sopimuk
sen mukaan (8. kohta) edelle€n laivassa 
kuljetcttaYasta pakctti- ja kiitotavarasta on 
rautatie vastunssa liikennoitsijalle myos 
laivaJmljctuksen aikana aihcutuneesta va
hingosta, mutta sitontnu laivalinja kotTaa
maan rantatiell.e, mita rantatie on joutunut 
maksama·an \'a·hingo.sta, joka on aihentmwt 
Ia ivakuljetuksen aikana, joka lasketaan siitii 
hetk ·ta, jol1oin tavara aJllleta.an laivalinjan 
knljctettavaksi, siihen saakka, jolloin e 
lnovut.etaan va.."'taa:nottajalle tai palante
taan yhdysliikennepaikalle. 

::\lui ta l:aivakuJj.etuksi!Sta rautatie ei ole 
va.stuussa, va·an vastaa niistli laivalinja 
valittomasti liikennoitsijalle samalla tav'l:l.lla 
knin rantatie voimassa olevan liikenne .. -'ilian
non muka.an on vastnussa rantatielmlje
tuk.sesta. 

Valcuu.s. 
15. Yhdy li:ilkennesopimuksessa tekomien. [i 

sitoumusten tayi:tami&-esta laivalinja asettaa 
rauta.ti€hallituksen h_yrva.ksyman va.kunden 
esim. vadnmttamalla laivassa lmljetettavat 
lahetykset Eurooppalaisessa Tavara- ja 
Matkatavarav-akuntllS-Osakeyhtio a tai jos
sain munssa vakuntnslaitoksessa. 

Kuten yllii 6. kohda rta selviaa, ldisitti:ia 
matkustajayhdysliikenne rautatien pno
lelta vain eri pyynnosta. tap.a-htuvan paikka
tilansten viilittiimisen. Paikkatilausmak uja 
kannetta-essa on ka:vtettava samaa shekki
kirjaJB. B. 143 kuin antopa.i'koistakin. Niin 
k·auan kuin nykyistii painosta riittaa. on 
lchdcn otsikossa oleva sana ,Autopaikan'' 

a ina tarvitta.c ->a kiUn korjatta va anak~i 

,Laivap.aikan" j·a samalla te-kstissa viimci
sena Ol('vasta sana, ta ,linja-autovuoro}Je'' 
alkup110li ,linja-auto" viivattava yli. LaiYa
pail<lkojen tiJ.ausmaJcnt tilitda~:in yhdessa 
autovaikkojen tilausmaksujen kanssa, niita 
toisistaan erittdematta, &it.en kuin ki.erto
kirj€€, sii N :o 12/ 1394 \T. J 931 on miHiratty. 

:Matkatavarat eivat sisally yhdysliikenne
sopimuk een , joten matku tajien on itse 
huolehdittaYa matkatavaroitte-nsa ott ami
sesta rautatielta ja iirtami e. ta laiv-aan 
se-ka painva.stoin. 

Pak·etti- ja kiitotaYarat la'heteti:Uin rauta
tien toimesta -edclleen yhdysliikennelaivalla 
nstaanottajalle ja.tettavailasi i.lman vastaan
otbajalta tai lahctti:ijalUi saatua eriko.ismiH.i
diysta, mikaJi tavarass·a tai kuljetuskirjassa 
olevasta osoitteesta selviali v<astaa.nottajan 
asuvan laivalinjan varrella tai tamii muu
ten on tuunettu. Mnnllaiset ta v•araHihe.t:vk
set sen sijaan toimitetaan yhdysl:iikennelai
v·alla v.astaanottajalle vain ·ehdoDa, ·etta 
kuljetnskirjaan on mPrkitty lahettajan tata 
koskeva maiirays tai laivalinja perii lahe
tyksen vm>taanotlajan antaman valtakirja11 
nojalla. 

Yhdysl i irkent C'eseen h yvi:i.ksytyt l.a.i' aJinja t 
ilmenevat · rautatiehallitnksen julkaisemasta 
laivalinjojcn aiikataulnsta, josta myos nii
kyy, mitka la ivalinjat eivat lnujeta elavia 
eHiimia. 

Rautatiehallituksen, Euroopp.alai -en Ta
vara- ja Matkata \' ara\'alnmtus-Osak{'yhtion 
seka yhdysliikennelaivaJinj.ojen .Jceskinai1sten 
sopimusten perusteella tu1ee rautatievirkai
lijain avustaa '·aknutnsyhtiotii ja laivalin
joja taYarain kuljetusta koskevien asiain 
selvittelyssa ja vakuutusten jarjestel) a. 

Tama kaikkien a~ianomai;<;ten tiedoksi ja 
noudatettav.aksi taten ilmoiteta.an. HeLs'in
gissa, r-autatiehallitnkse&'Ya, toukokmm 20 
rai·dina J 932. 

Vilhelm Jans son. 

'!'?bun; Bliissar . 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o / 1562 

toukokuun 26 paivii.lta 1932 

koskeva valtionrautateiden sahkovalaistus- ja voimalaitteiden hoidosta annetun 
kiertokirjeen muuttamista. 

Rnutatiehallitus on taniian tapahtunecssa 
csittelyssii kumonnut maaliskuun 12 piii
viilk 1923 paiYiity Sa kiertokirjees ii. :0 

16/ 7 nnnettujen valtionrautateiden s.:'ihko
Yalaistu - ja voimalaitteiden hoito-ohjeitten 
6:nncn §:n scka jattanyt koneosaston joh-

tajan tehtiivaksi lahernpien ohjeitten anta
misen sanotussa kiertokirjeessa mainittujen 
korjaustoitten suorittami ta jarjestetta€ sa; 
mika tiedoksenne ja huornioonotettavak ennc 
taten ilmoitetaan. Helsingissa, rautatie
hallituk cs a, toukokuun 26 piiivanii. 1932. 

Vilhelm Jansson. 

V iiino V. Airas. 
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Virkamiehille. 

Kiertokirje 
:0 9/ 1575. 

1 a ja 1 b ratajak ojen yhdi Himis('stii 

1 :ksi rata jaksok i. 

Viitaten l:sen ratajakson valiaikai esta 
jakaruisesta 1~ ja 1~ jaksoihin joulukuun 
24: paivana 1927 annettuun kiertokirjeeseen 
N:o 39/452, on rautatiehallitu , itt okuin 
1 ~ ratajakson esimies, ensi luokan rata
iusinoori Karl Oskar Rejrnan on saanut 
eron virastaan ensi kesakuun 30 paivasta 
lukien, paattanyt ensi heinakuun 1 paivasta 
yhdi taa 1~ ja 1~ rata.iaksot yhdek i, en-

simmaiseksi ratajaksoksi sellaisena kuin se 
on vahvistettu valtioorantateiden jakami-
esta kaEsanhoitopiireibin ja jaksoihin jou

lukuun 2 pli.ivanii 1927 annetus a k ierto
kirjeessa N:o 35/452; mika a ianomaisten 
tiedoksi ja noudatettavaksi ti.iten ilmoite
taan. 

Helsingi sa, rautatiehallituksessa, touko
kuun 27 paivana 1902 

Vilhelm Jansson . 

Ossinn Ilellmrm. 



Virkamiehil/e ja konduktooreille. 

Kiertokirje 
:o 10/171 

kesiikuun 13 paivaJta 1932. 

Pohj oismaiden kiertomatkaliikenne. 

Joka vuosi kcsiikuun 1 p:n- yyskuun 
30 p:n viilisena aikana myydaan Suomessa 
ja Ruot is a 2:sen ja 3 :nnen luokan val
miiksi painettuja lippuja seuraavalle kier
tomatkalle: Tukholman satama-Turku
Ilelsinki (tai suoraan laivalla Helsinkiin) 
- Viipuri - Antrea- Imatra- Antrea-

Savonlinna-Kuopio-Kajaani 
Sortavala-Vuonislahti (Koli)-Vuokatti 
Kontiomaki-Vaala-Oulu-Tornio-Haa
paranta- Boden-Briickei-Krylbo-Upp
sala-Tukholma C tai painvastoin. 

Matka voidaan alottaa mil ta asemaJta 
tahansa matkalipun osoittaman tien var
rella kumpaankin suuntaan. Alotettua 
matkasuuntaa d kuHenkaan aa muuttaa. 
Kansilehden 1: ella sivulla tulee oHa mer
kinta, milta asema.lta matka alot;et&an. Jos 
matka alotetaan jonlkun kupongin vali
asemalta, on taman kupongin etusivulle 
tehtava seuraava, lahtoaseman virkailijan 
nimellii ja asemaleimalla varmennettu 
merkinta: ,1\fatl\la alotettu .......... :n 
ascm.a:1ta . . . . . . . . . . . . uuntrum' '. Nain 
merkittya kuponkia ei irroiteta lippuvihosta 
liihtomatkalla, vaan jiitetaan vihkoon kay
tettiiviiksi paluumatkalla alkuperaiseHe lah
toa emalle. Tallainen kuponki irroitctaan 
kansilebctesta siis vasta matkan paa.ttyessn. 
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Matkan keskeyttiiminen. 

Matkan keskeyttiiminen viiliasemilla 
sallitaan seuraa.vasti: 

a) kunlcin kupongin paateasemalla on 
matkan keskeytUi!Jlinen sallittu ilman 
muodollisuuksia; 

b) kaikiJla muilla rautatieasemilla saa 
matkan keskeyWiii rajoituksetta. 
Tiilloin on matkalippu junan saa
vuttua matkan keskeytysasemalle heti 
annettava asemapaallystolle matkan 
keskeytlfunisesta lippuun tehHiviia 
merkintaii varten. 

K elpois1t1tsatika. 
l\Iatkaliput kelpaavat 45 paivaa, leimaa

rnispiiiva mukaanluettuna. 

Junalajit. 
Suomes&a ja. Ruot issa matkaliput 

kelpaavat ilman li amaksua kaikkiin juniin, 
siis myos pikajuniin ilman paikkamaksua. 

M atkatavara. 
l\Iatkatayara.a kirjataan kuljetettavaksi: 
a) Suomen asemien valilla noudatta

malla kotimaisessa liikenteessa voi
mas a olevia maariiyksia; 

h) Suomcsta Ruotsiin ja painvastoin 
ainoastaan ellai ten asemien viililUi, 



joita varten on maikat.avaramaksu 
Pohjoism. henkilo- ja matkatavara
liikcnteen taksassa. 

Lipun hinta. 

II luokka raniatielUi (I lnokan hytti 
laivassa) 678.00 Suomen 
markkaa + 48.00 Ruotsin 
kruunna. 

III 
" 

rautaticllii (II luokan hytti 
laivassa) 489.00 Suomen 
markkaa + 32.00 Ruotsin 
kruunua. 

J_,apsille naita kiertomatkalip.puja ei 
myydii alennettuun hinlaan. 

Ruotsin osamaksu muunnetaan Suomcn 
rahaksi Ranta tiehallituksen maaraamiin 

kurssin mukaan (toistaiseksi 1.00 Ruotsin 
kruunu = 11.50 Suomen markkaa). 

lJlyyntipaikka. 

Pohjoismaisia kiertomat.Jkalippuja myy 
f;uomen Matkatoimisto Helsingissa, josta 
11iiiii voidaan myoskin tilata kiertomatkan 
YfHrella sijaitsevan aseman paallyston 
kautJt.a. Tilaus laheteUian taJloin virka
postitse mainittuun matkatoimistoon. 

Tilitys. 

Tilauksen nojalla Suomen 1\Iatkatoimis
tolta saamansa pohj{)ism. kiertomatkalipun 
asema tiliWiii matkustajaliiJkennetulojen 
yhdistelmassa (B. N:o 126 a). 

Helsingiss~i, rautatiehalli tuksessa, kesa
kuun 13 paivana 1932. 

Vilhelm Jansson. 

Vilho Annala. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N :o 11/1693. 

keslikunn 9 paivalUi 1932 

Friitalan pysakin nimen muuttamisesta 
Ulvilaksi. 

Rautatiehallitus on tiinaan tapahtu
nees a esittelyssii miHil'linnyt, etta Friitalan 
pysakin nimi on heiniikuun 1 pai vast a 
19.32 lukien muutettava nimeksi ,Ulvila"; 
mi:ka, seka etta Ulvilan pysakin lenni:itin
huudoksi on vahvi.stettu ,Ulv " , kaikkien 
asianomaisten t iedoksi ja noudatettavaksi 
taten ilmoitetaan. Helsingissii, rautatic
hallituksessa, kesalruun 9 paivana 1932. 

Till alia. 

Cirkular 
N :o 11/ 1693. 

av den 9 juni 1932 

angaende andring av namnet pa Friitala 
hallplats till Ulvila. 

Vid i dag skedd foredragning har ji:irn
vagsstyrelsen forordnart:, att namnet pa 
Friitala h1Hlplats skall fran och med den 
1 juli 1932 vara ,Ulvila''; vilket, samt att 
sasom telegrafupprop for Ulvila h&llplats 
fast ·Hillt ,llv' ', alle dcm, som vederbor, 
t iH kaunedom och iakt:tagande harigenom 
meddelas. Helsingfors, a jarnvagsst yrel
sen, den 9 juni 1932. 

Jalmar Castren. 

A. JI . .Miikio. 



Liikenneosaston kaikille virkailijoille ja muiden osastojen virkamiehille. 

Kiertokirje 
N :o 12/2160 

tavaran kuljetuksesta valtionrauta.teiden autoilla linjalla Kaulirantar-Muonio. 

Annettu elokuun 11 pii.ivli.nii. 1932. 

.Syyskn u11 1 pai Yasta 1932 aH:.aen jarje ·
tetaan nltionrautateiden toime ta paket
tien seka kiito-, pika- ja raMitaYaran kulje
tus autoilla Kaulirannan pysakilta ~luo

n ioon ja valilHi olrYille pa i koille se.kii pain
Yastoin euraavasti: 

1) Lahetykset voidaan ra utatien liiken, 
nepai'lwilta osoittaa suoraan autolinjan var
rella oleville jiHempanli 3) kohdassa ma ini-
1ui11e paikoille ja painvastoin. 

:?.) Paketeista lasketaan kuljetusmaksu1 
yhti.ijruksoiselta matkalta li.i•hetyspaika, ta 
miiiira.paikkaan ja kannPtaan niista tariffi
. aanniin mukainen pakettimaksn ta\·alli
scssa jiirjestyk. essa. 

3) Kii to-. pika- ja raht ita nn·asta lash
! a an knljrtusmaksut katkotariffia owlta
malla siten, l'tta raJ:ttimaksnt Kaulirannan 
p;·s~ikin ja muun rautaticn liikenn e<pai·kan 
\·aliselta matkalta laSiketaan rantatien ylei
sPn tarit'fin mukaan ja Kanlirannan pysa
kin ja autolinjan paikan YalisPlHi matkaha 
seunwvan tariffin mukaan: 

-~ , I I ryhmau I IT ryhmiln I . . . .Matka Kau- tavarolsta tavarolsta 
Patkka nntolmJalla braunasta alkavalta alkavalta 

km. 10 kilolt~ 100 kilolta. 

Juoksenki . ..... . . 16 :40 3:50 
Turtola. .......... , 26 :65 5:50 
Pello ...... . .... . 42 :90 8: 50 
Pello-Yliranta. ... . , 44 1: 9: 
Sieppijiirvi ........ 88 1: 80 17: 50 
Kolari . . ......... . 112 2: 40 22: 
Kihlanki .......... 145 11:60 29: 
Kangosjii.rvi .. . ... 171 4: 50 M: 

I Muonio .......... 193 4: 80 38: 50 
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4) En imaisen ry'hman t.avaroihin lue
taan kaikki tanraluokitu taulun mukaan 
1-4 tavaraluokkiin knuluvat taYarat, joita 
lahetetaiin pienemmi s~i kuin 2,500 ikilon 
eri sii, lukuunottamatta viljaa ja ruisjau
hoja, ja toisen ryihman taYaroihin tavara
luokitustaulun mukaan 5-6 tavaraluokkiin 
kuuluvat tavarat seka vilj.a ja ruisjau'hot, 
kuin my.Q ·kin muut 1--4 tavaraluokkiin 
kuuluvat tavarat, mikali niita lalhetetaan 
Yahint1Hin 2,5010 kilon erissa, tai kuljetu, ~ 

maksu lasketaan va.hintaan 2J100 kilon mu
kaan . 

.Jluistuflts. Kuljetu maksu auto
mnrtkalta lasketaan e,nsimaiscn ryh
miin mukaan, jos se siten laskettuna 
tulPc halvemmak ' i, kuin toisen ryh
man mukaan la , kettuna. 

5 ) Yiihin maksu autokuljetuk,e ·ta on 
kiito-, pika- ja rahtitavara.·ta 3 markkaa. 

6 ) Mitaan asemamak na ei automatkalta 
kanneta. 

7 ) Ta varaa kiito-, pika- ja rahtitavarana 
rautatien liikenn paikalta mlii:irapaikalle tai 
painvastoin lahetetta.essii mer.kiHian auto
mak u, vahin mak u huomioonottaen, kiito
tavarakortliin tai rahtikirjaan c;>ri rivillP 
nimikkeella ,Autolinjamaksu ". mutta la . 
ketaan yhtPen mniden maksujcn kanssa ja 
tiliteHi.an niiden yhtPydes a ta\·allisessa jar
jrstyksl' ·sa. 

H) A utol injalle lalwtetta YiC'n 1 avaroiden 
rah1 ikir.ja1 viPdiiiin Kanl irannan pysii-



killc ki1·joitcttaviin yhdistelmiin ja kiito
tuvarako1·tit mcr,kitai.in kiitotavaraerikois
luettclossa } aulirannan ko'hdalle. Piiinvas
taiseen suuntaan kuljetcttavien tavaroiden 
kiitotavarakortit ja rahtikirjat mcrkiU:ian 
Kaulirannas a yhdi. telmiin ja erikoisluette
loihin. • 

g,) Niiden tavaroiden lisiiksi, jotka rauta
tien liikeunepaikoilta O'll osoitcttn suora.an 
autolinjan \·arrclla olrville maarapaik:oillc, 
kuljetetaan rautatien autoilla va taanotta
jille ne~kin Kaulirannan pysi:i:killc o oitetut 
tavarai, joiden vastaanottajat tietta vasti 
asuvat an1oli1Jljan vanella, luknunotta.matta 
niitii lahetyksia, joiden liihettaja tai vas
taanottaja on Kaulirannan py akillP ilmoit
tanut haluavan a itsc huoleMia ta.varan 
cdelleen 1mljettamise ta, tai joiden kuljcrtu -
kirjoi'hin on tehty merkinUi ,Tied'u. tel
laan". Niinilldian toimitetaan rautatien 
autoilla tavarakuljetnksia yksi taan Kauli
l'annan ja autolin jan varrella olevien paik
kojen val illii. 

W) Ennenkuin nii.htavii ti vruhingoittunnt 
ta\·ara tai tavarn, jollc on a etcrttu !huomat
ta\'a jalkivaatimus taikka ainoastaan Kanli
rannan pysaJ:ill ' osoitettu va unukuorma
ta\'ara lahetetiian cuclleen rantatien autolla, 
Kaulirannan pysakin hoitajan on, mildili 
maihdollista, iiedustelta va va taanottajalta, 
haluaako han, etla lwhetys tuodaan hanelle. 

1>1) Autolinja luetaan kuuluvaksi kun
dcntcen liikenncjaksoon. 

12) Tavaratilasto sa mcrkitaan rautatien 
lii kenuepaikoilta autolinjalle o oitett u ta
\·ara Kaulirantaan tahetctyksi ju painvas
toin rautaticn liikennepaikoillc osoitRttu 
ta vara Kauliranna ta lahetct~·ksi. 

13) Tarpeelliset Ui.hemma.t ohjeet Kanli
rannan pysa,kin hoitajallc, autoli11jan huol
topaikkojcn hoitajille ja antojen kuljl'ita
:jille antaa liikennc-osaston paallikko. 

Tiima ilmoitetaan kai,kkien a ianDmai. lt>n 
tiedo.ksi ja noudatettavaksi. 

Ilclsingissa, rautatil~hallituksessa, l'lo-
kuun 11 paLdna 1932. 

J almar Castren. 

Tnnre Bliissa1'. 



Kaiki/Je. 

Kiertokirj e 
N :o 13/2221 

elokuun 22 paivii.ltii 1932 

Laskelan-Pitkarannran radan 
liikennoimisesta. 

Sitten kun La.skelan-Pitkarannan ra
kcntcella oleva rata on toimitetu.ssa tarkas
tuks a havaittu o1evan liikennekelpoisessa 
kunnossa, on rautatiehallitus kulkulaitos
ten ja yleisten toiden ministerion kirjeen 
N:o 4003 kuluvan elokunn 5 piiivalta 
nojalla maarannyt, etta puheenaoleva rata 
a vataan r-;yyskuun 1 piiivasta 1932 lukien 
yleisclle liikenteelle huomioonottamalla eu
raavaa: 

La kelan-Pitkarannan rata luetaan hal
linnollisessa ja tilastollisessa suhtee a 
Karjalan rataan, kuuluen 

toiseen kas anhoitopiiriin, 
kahdeksanteen liikennejaksoon, 
kymmenenteen rata jaksoon, 
toiseen varikkojaksoon , ja 
neljanteen vara tojaksoon. 
LiHikarinhoidosta ilmoitetaan erik een. 
Laskelan-Pitkiirannan radan liikenne-

pai-kat seka niiden etaisyydet Helsingista 
ja toi istaan ynna niiden lcnnatiillhuudot, 
nimilyhennyksct ja liikennoimistapa ovat 
seuraavat: 
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Till alia. 

Cirkular 
N :o 13/2221 

av d en 22 augusti 1932 

angaende trafikering av Laskela
Pitkaranta banan. 

Sedan LaskeHi- Pitkaranta under bygg
nad varandc bana vid verksthlld avsyning 
befunnits vam i trafikdugligt skick, har 
jarnvagsst;vrelsPn i ·tod av mini teriets for 
kommunikationsvi:i endet oc.h allmanna ar 
betena skrivelse av den 5 innevarande 
augusti N :o 4003 forordnat, att ifragava
rande bana fran och med den 1 september 
1932 skall oppnas for allman trafik med 
iakttagande av foljande : 

Li.iskela-Pitkaranta banan hanfores i 
administretivt och st&ti tiskt avseende till 
Karelska banan, horande till 

andra kassorsdistriktet, 
attonde t rafik.sektionen, 
tionde bansektionen, 
andra depotsektionen, och 
fjarde forradsscktionen. 
Angaende Hikarvarden meddelas sarskilt. 
Trafikplatserna a Lliskela-Pitkaranta 

banan samt de a avstand fran Helsing
fors och varandra avensom telegrafuppro
pen, namnforkortningama och trafikerings
sattet for dem aro foljande: 



I Helsingista EJ~Jiiselt!l. 1n- 1 Leun!l.tiu - Nimilyhen- Liikennllimis-
Liikennepaikka. km. 

k • nnepaikalta 
huuto. 

'l'ra.fikplsts Fd.n Reising-
fors km. 

Laskela { 1 V lk. asema. I 
·' kl. station · · · · 569 I 

v·T .. k. { laiturivaihde 
a rma I.· plattformvaxel .. 579 

Impilahti { laiturivaihde I 
586 . plattformvaxel .. 

L .. 'lta { pysakki I 
591 • eppasJ h·aUpla.ts · · · · · · · · 

Kitila 1 seisake 59-1 · · · · I haltpunkt · · · · · · · · 

Koi rinoja ( laituri vaihde 6Ul \ plattformvaxel · · j 
P"tk·· t ( IV lk. asema. 612 I 1 a.ra.n a \ kl. station · · · · 

Viilimaen laiturivaihde on Laskcliin ase
man, Impilahdc11 laiturivaihde ja KHilan 
seisake ~,eppasillan pysakin ja Koirinojan 
laiturivaihde PiUdirannan ascman alainen. 

Tama kaikkien asianomaislcn ticdoksi ja 
noudatcttavaksi tiiten ilmoHetaan. Hclsin
gissa, rautatiehallitukscssa, elokuun 22 pai
vana 1932. 

km. nys. taps. 

h'ran fore~!\- Telegrsf- Namnfllr- Trniikerings-
ende trttflk· up prop. kortning. s!ltt. 

plats l<m. 
I 

- Las - -

10 - Val Hlro & T. 

7 - lpl Hlm & T . 

5 Lpt - -

3 - Ktil H. 

7 - Koir Hlm & T. 

11 Pra - -

Valimiiki plattformvaxel underlyder Las
kela station, Impilahti plattformvaxel och 
Kitila haltpunkt Leppasilta hallplats, samt 
Koirinoja plattformvaxel Pitkiiranta station. 

Det alla dem som vederbor till kiinnedom 
och iakttagande harigenom meddelas. Hel 
singfors, a jiirnviigsstyrelsen, den 22 augu.sti 
1932. 

Jalmar Castren. 

Tuure B liissar . 

• 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
1 :o 14/ 1710 

elokuun 25 paiviilti.i 19il2 

merivartioviranomaisten lentoambulanssisahkosanomista. 

Rautatiehallitukselle antama aan kir
jeessa N:o 4205 kuluvan elokuun 1 pal
valta on kulkulaitosten ja ylei ten toiden 
ministerio ilmoittanut maaranneensa, etta 
meri vartiQviranom aist en len toambul anssi-
ahkooanomat on valtionrautateid~n lin

joilla rinna.stettava poliisiYiranomai ten 
vil"lka ahkosanomiin ja toimitettava perille 
samalla etuo ikeudella kuin viimemainitut 
ah kosanomat. 

Ti:i.rnan rautatiehallitu ', viitaten polii :ir 
viranomaisten virkasahkosanomista elokuun 
30 paiviina 1 98 annettuun rautatiehalli
tuksen kiertokirjeeseen :o 47/ 7355 kaik
kien asianomaisten tiedoksi ja noudatetta
vaksi taten ilmoittaa. Helsingissa rautatit'
hallituks a, eloknnn 25 paivana 1932. 

Jalmar Castren. 

Tuure Rlii.~.w1r. 

~0 I ll -'"-:!2 
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Virkamiehil/e. 

Kiertok_irje 
N:o 15/2467, 

Jwskeva 

shekkilakia. 

A.nnettu yyskuun 2il pi.i.i l'iinli. 19;)~. 

A ianomaisten ticdoksi ja noudatetta
vaksi s3a rautatichallitus tatcn toimittaa 
lyhenny otteen uudcsta shekk.ilaista seka 
rautatiehallituksen sen johdosta antamat 
li amaaraykset. 

Shekkilaki. 
Ailmettu Ilelsing+ssii 14 pii.iviina heinakuuta 1932. 

Eduslnmnan paatoksen mukaisesti saade
Hiiin t~.it en : 

I luk.u. 

Shekin asettarninen ja nwoto. 

1 §. 
Shekissa tulee olla: 
1) itse tekstiin merk.itty ja asiakirjan 

kielella ilmaistu nimitys shekki ; 
2) ehdoton kehoitns maaratyn rahaeriin 

ma~miseen; 
3) sen pankin mmi, jonka maksettava 

shckki on (ma~sava, mwksavapankki, 
tras aatti) ; 

4) merkinta paikasta, jossa ma•ksu on 
suoritettava; 

5) merkinta shekin a.settamispaivasta ja 
-paik.asta; seka 

6) shekin asettajan (trassentin) allekir
joitus. 

Mita pankilla tassa laissa tarkoitetaan, 
kay selville 54 § :sta. 
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2 §. 

A iakirjaa, josta pnuttuu jakin 1 §:ssii 
luetelluista merkinnoistii, ei pideta shck
kina, pait.si nii ~·a tapauksissa, jotka jiil
jcmpana tassa pykalas a mainitaan. 

Erikoismerkinuiin puut.tuessa pidetaan 
maksavanpankin nimen ohcen merkittya 
paik.kakuntaa maksupaikkana. Jos pankin 
nimen oheen on mcTkitty useita paikka
kuntia, shekki on maksetta va silla paikka
kunnalla, joka on ensinna mainittu . 

• T ollci shekis -a. ole maksupaikasta tal
laista eikii muutakaan merkintaii., se on 
ma-ksettava illa paikkakunnalla, missii 
·maksavanpankin paiikonttori on. 

Shekki, jonka asettami paikkaa ei ole 
ilmaistu, kat.sotaan allekirjoitetuksi asetta
jan nimen oheen merkitylHi paikkakun
nalla. 

3 §. 
A.siakirjaa, joka on asetcttu muun kuin 

pankin maksettavaksi, ei katsota shekiik.si, 
vaikka siina olisikin kaytetty tata nimi
ty ta. 

4 §. 
.Shekin asettajalla tul~e ma:ksavassapan

kissa olla kaytettavanaan varoja, joista 
hiinella joko nimenomaisen tai ihilja.isen 
:opimuksen perusteella on oikeus shekilli:i 
miHirata. Shekin asettamisesta tiillaisettn 
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kattcetta toi en vahingoksi ·aadctaan ran
gaistns rikoslaissa. 

5 §. 
Shekki voidaan asettaa maksettaYaksi: 
nimitetylle henkilOlle jolw nimenomaun 

merkitscmalla tai jii.W.imallii mcrkitsemattii 
sanan ,maaraamalle"; 

nimitetylle henkilolle lisaamalla anat 
,ei maariiamalle" tai muu vastaava lau
suma; tai 

haltijalle. 
Jos shekki on' asetettu mak eitavaksi n i

mitety lle henkilolle lisaiimiillii sana t , t a i 
haltijalle" tahi vastaava lau uma, katso
taan sen olevan haltijalle ma.ksettava. 

Shekki, jossa ei ole merkittyna, kenell<> 
maksu on suoritettava, on myos ma.ksettava 
haltijalle. 

6 §. 
Shekki voidaan asettaa maksettavaksi 

asettajalle itseUeen tai hanen maaraamal
leen. 

Se voidaan asettaa maksettavaksi kol
mannen henkilon lukuun. 

Shekkia iilkoon asetettaJko asettajan it
sensa maksettavaksi ; kuitelllkin pankinkon t
tori voi asettaa she.kin, joka ei ole 'halti
jalle maksettava, toisen saman pankin kont
torin maksettavaksi. 

8 §. 
Sh{:}kki voi olla maksettava muussa pan

kissa ikuin maksava sapankissa joko silW 
paikkakunnalla, missii maksavapankki har
joittaa liikettiHin, tai mnulla paikkakun
nalla. 

9 §. 
J os shekin maar a on mcrkitty sekii ltir

jaimin etta numeroin mutta erisuuruiseksi, 
kirjaimin tehty merkinta on pateva. 

Jos shekin maara on me.rkitty useita ker-' 
1oja joko kirjaimin tai numeroin ja mliii-

rat O\'at eri uuruisia, shekki on pateva nin 
pienimmiin miiaran osalta. 

12 §. 
A ·ettaja on vastuussa hckin mruksami

sesta . J okai ·ta maiiraysti-( jolla han varaa 
itsellecn vapauJ.en ti:illaisesta vastuusta, pi
dctiiiin mitattomiina. 

II luku. 

Shekin luovuttami11en. 

14 §. 

Shekki, joka on asetettu maksettav.wksi 
nimitetylle henkilolle joko nimenomaan 
merkit emiilla tai jattl:imalla merkitsetna.tta 
anan ,maaraamalle" , voidaan siirtomer

kinnii.lla luovuttaa toiselle. 
Shekki, joka on asetettu nimitctylle hc!!

kilOlle li aamalla sanat ,ei miiariiamalle'. 
tai vastaava lausuma, voidaan luovuttaa 
vain silla tavoin ja sellaisin vaikutuksin, 
!min tavallise.sta saatavan luovutukse ta ·111 

Yoimassa. 
Shelclti voidaan siirtaa· myos asettajalle 

tai edelli elle siirtaj~ille tahi jollekulle, jokn 
on shekkiin merkinnyt takauksen. Nama 
voivat siirtaa shekin edelleen. 

15 §. 
Siirron pitaa olla ehdoton. Jokaincn 

ehto, josta sen patevyys on tehty riippu
vaksi , katsotaan mitattJmaksi. 

0 ittainen siirto on mitawn. 
l\faksavanpankin merkit rna siirto on 

myos mitiitOn. 
Siirto haltijalle katsotaan avoimeksi siir

roksi. 
Siirto maksavallepa.nkille katsotaan vain 

lmittaukseksi, paitsi milloin pankilla on 
useita konttoreita ja siirto on tehty muulle · 



lmin sille konttorille, jonka maksettavaksi 
.'hekki on a etettu. 

16 §. 
iirto on merkittliva itse hekkiin tai ii

hen kiinnitettyyn lisakkec een (allonge). 
iirtiijiin on ·e allekirjoitcttava. 
, iirrossa voidaan jattiia mainitsematta , 

kenelle ·h<:kki siirretiiiin, taikka se yoi ka
·iW:i.ii vain iirtiijiin nimen (avoin siirto ) . 
Jiilkimmai e ~i tapauk e ·a tulee siirron, 
jotta e olisi piitevii, olla merkitty hekin 
selkapuolelle tai . hekk.iin kiinnitettyyn li
·akkee een. 

17 §, 

Shckin iirto aiheuttaa kaikkien hcki ti.i 
johtu vi en oikeuk i n· iirtymiscn. 

Jo iirto on avoin, hekin baltija voi: 
1) tayttaa avokohdan omalla · tai muun 

henkilon nimella; 
2) iirtiia she kin u.ude taau a voimesti tai 

muulle henkilolle; tahi 
3) luovuttaa . h kin kolmannellc henki

lolle Hiyttamiittli avokohtaa tai merk.itse
miitta uutta iirtoa. 

18 §. 
Siirtiija oll, ellei hiin o1e tehnyt erityista 

varausta, vastuussa shekin mak ami esta. 
llan voi kieltaii hekin ede1leen iirtiimi

en; talloin han ei ole va tuussa niille, 
joillc hckki en jalk en siirretaiin. 

19 §. 
e, jolla on hallussaan 14 §:n 1 momen

t in mukaan ,miiiiriiiimiillc ' ' mak ettava 
. hekki, on katsottava sen oikeaksi hal i
ja:ksi, jos han to<lista~ oikeuten. a shekkiin 
katkcamattomalla ·iirto arjalla, vaikka Yii
meincn siirto olisikin avoi11. Poispyyhityt 
iirrot katsotaan tii.lloin ol mattomik.,i. 

Milloin avointa sijrtoa senraa toinen 
sii1·to, jalkimmiii en alle.kirjoittajan on k<H
ottava saaneen hekin a"oimclla siirrolla. 

20 §, 

Milloin siirto on merkitty haltijalle mai\
setiavaan sh kkiin, siirUija on va tuussa 
takautusmi kannotta koskevain siiiinnoslen 

0 

mukaan, mutta hek•ki ei iirron johdosta 
muutu nimitetylle h nilolle tai ,maiiriHi
mall '' mak.settaYaksi 'heloksi. 

21 ~. 
Jos , h kki on joltakulta milUi tavoin hy-

van a joutu.nut hukkaan ja jo hekki .:m 
maksettava haltijalle tai jos , joka on 
saanui 'hek.in haltuWl~, 19 §:ssii maini
tuin tavoin todi taa oikeu-tensa siih n, han 
ei ole vel vollinen luopumaan hekistii, paitsi 
milloin han sen aade aan on ollut vilpilli
se · ·a miele a tai m netellyt torkean huoli
mattoma ti. 

23 §. 
::.\Iilloin ·iirto isaltiHi anat ,arvo perit

tiivak. i ' ', ,perittavak i ' tai muun lausu
man, joka o oittaa v~in toimeksiannon 
(prokurasiirron), haltija saa kiiyttaa 
kaikkia shekisHi johtuvia oik uksia, mutta 
ei luovuttaa hekkia muutoin knin uusin 
prokura iirroin. 

Shekkivelallinen ei UL a tapaukse. a voi 
haltijaa va taan esittiHi muita kuin sellai ia 
vi.iitteitii joita han voi i tehdii iirtajii.1. 
vastaan. 

Toim ksianto, joka isaltyy prokurasiir
toon ei raukea siirtiijan kuolle a tai me
nettae sa oikeudellisen toimikelpoisuuten ·a. _____ ....~,....- _______ _ 

I 

III Juku. 

• hekin vann ntaminen. 

25 §, 

l\iak a va pankki voi varmen.tamalla heki.11 
sitoutua lunastamaan en, jos se esitctiiiiil 
maksettavaksi 29 §: sa mainitu a ajassa. 

Varmentaminen on merkittava hck:din 
ja ilmai ·tava ·analla ,varmennetaan ", 
,,vahvi tetf!an ", ,merkitiiiin" tai muulla 
va taavalla lausnmalla ja . iihen liittyviilla 



mak ·uvanpankiu toiminimeu mcrkinnalla. 
Pankin toiminim n pelkkaa merkintaa.kin, 
kun ·e on hekin ctupuolella, pidetaan var
m ntamisena. 

Jollei varmenn ttua shekkiii, ktm se aa
detyssa ajassa e. itetaan, lunast ta, shekin 
haltija voi, myoskin milloin han on a:-E>t
taja, shekin nojalla velkoa mak ·avalta pan
kilta kaiken, mika on maksetta va 45 ja 
46 §:n mukaan. 

Jo maksavanpankin ioimc -ta tehdaan 
hekkiin merkintl:i, joka kasittaa velvoituk

sen sen }unastami. C D 2!) §: Sa saadetyn 
ajan paatyttyakin, ei me1•kinna.IHi kuit~n

kaan ole muuta vaikutu ta, !min mitii 1 
momentissa on sanotiu. 

IV luku. 

S hekkitakaus (a val). 

. 26 §. 

hekin koko rnaaran tai en osan mak-a
mi · ta voidaan asettaa vakuudeksi s1lekki
takaus (a val). Tallai en vakuuden voi an
taa niin shekkivelallinen kuin kolma hen
kili:ikin, ei kuitenkaan maksavapankki. 

hckki.takau on merkittava shclddin ta; 
siihcn kiinnitettyyn lisakkee een. Se ilmais
taan an alia ,taataan'' tai muu1la vastaa
valla lau 11malla. T.akaajan on e allekir
joitettava. Takauk ck i kat otaan shekin 
etupuolella oleva pclkka nimikirjoiht kin, 
paitsi milloin on ky ymy a etiajan nimi
kirjoituksc ta. Shekkitakauksessa pita~ 

ilmeta, <kenen hyva.k i e on annettu. Jos 
tata ei ole ilmaistu. pidctaan takausta 
a ·eLtajan byvalci annl'ttnna. 

27 §. 
hckin takaaja on va tun a amain kuin 

, e, jota han on taannut. 
Han en sitomnuk en. a on pat eva, vaikka 

hancn takaaman a velvoitus olisikin mita
t on tnuu ta syysta kuin muotovirheen 
takia. 

lHilloin takaaja on lunastannt hekin, han 
aa sheki ta johtuvat oikcnd t scka ·ita 

vast a an, jot a han on taannnt, Wi niitakiu 
va taan, jotka shekin nojalla ovat vii
m k imainitnlle va tun a. 

V luku. 

Shekin esittd:mi1ten ja maksaminen. 

28 §. 

Shekki on maksettava naytettiie ii. 
Kaikki taman •a tai. et miHiTliy'kset ovat mi
tattomia. 

Shektki, joka esitetaan maksettavaksi en
uen sheklriin merkittya a ettami paivaa, on 
makset ta va esittamispaivanii. 

29 §. 
Shekki on esitettiivii rnaksettavaksi kah

d s akymmenessii piiiviissii tai, milloin 
c::hcklri on asetettu jossa·kin Euroopan ulko
pnolella oleva a valti a, jonka rajat ':!i
-vat ulotu Viilimereen, seitsemii sal{ymme
ne a paiva a. 

Aika, jota 1 momentissa tarkoitetaan, 
lask taan shekkiin asettwmispi.ii1-•iiksi merki
tysta paiva tli. 

31 §. 
hek1n jattami ta elvittelytoimistoon 

( <'lcaTing house) pidetaan en maksetta
Yaksi esiLtamis<.'n veroisena. 

32 §. 
:M.illoin asettaja on ma.k avallepankille 

ilmoi ttanut pernutta vansa shekin, ei mak
savallapankilla ole oikeutta suorittaa mak
sua, jollei pankki, varmentamalla shokin, 
jo ol sitoutunut sen luna tami een. 

Maksava llapa:nki.lla on oikeu csittami -
ajan paat~rttyakin lunastaa shekki, jota ri 
ole per1mtettu. 

Shekin peruuttami esta tai katteen kiiyt
tami esta riittaviiWi aiheetta ennen eraan
tymisajan piiii.ttymista shekin haltijan va
hingoksi ·aiidctaan rangaistus riko laissa. 



33 §. 
Jos asettaja kuolee tai menettaa oikeu

dellisen toimi·kelpoisuutensa, tama ei vai
kuta shekin pi:itevyyteen. 

Milloin maksavapankki tieti.ia., etta aset
tajan omaisuus on luov 1tettu konkur siin 
tai etta vaatimus omai.suuden luovuttami
sesta on tehty, pankk.i ci saa malksaa 
shekkia, ellei se varmentamisen johdosta ole 
vclvollinen siti.i luna tamaan. Pelkastai.in 
eu perusteella, etta. konkutssista on an

ncttu julkinen ·lmulutus, alkoon pankilla 
katsottako olleen konkurs. ista tietoa. 

34 §. 

Kun ma:ksavapankki luna taa shekin, ::e 
on pankin vaatlmuksesta haltijan kuittaa
mana pankille annettava. 

Haltija. alkoon kicltaytyko vastaanotta
masta osamaksua. 

Jos osamaksu 'twritetaan, on siitii mak
savanpankin vaatimuksesta teMava shek
kiin merkinta ja annettava pankille kuitti. 

36 §. 
Milloin shekki on asctcttu maks.ettavaksi 

sellaisena rahalajina, joka ei ole kaypa 
maksupa.ikalla, maksun saa esittamisajan 
ke taessa suorittaa maan rahalla sen mabn
paivai en arvon mukaan . Jollci maksua 
uoriteta. hel\'kia esiietbessa, niin haltija 

voi vaatia hekin maksamista maan rahalla 
oman valintan a mukaan joko esitti.imis- tai 
maksupaivan kur in mukaan. 

Ulkomaru1 rahalajin arvo mai:irayt:vy 
maksupaikan kauppa tapojen mukaan, j"ollei 
a, ettaja ole maarannyt, etta mabm on suo
ritettava shekissii mainitun kurssin mukaan. 

Mita Hissa pykaliissa edellii on aadetty, 
ci ole sovellettava, jos a cttaja on maaran
nyt maksun suoritcttavaksi tiettynii ri!ha
lajina (varaus maksun todellisesta suorit
tamisesta nlkomaan rahana) . 

Jos ·hekin maara on ilmaistu rahalajina, 
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,jolla on sama nimi mutta eri al'Vo asctta
mis- ja maksumaassa, kat otaan tarkoltetun 
maksnpaikan ra!halajia. 

VII Juku. 

Takautusmi<;kanne (1·eyressi) shekin maksa
matta .iiittiimisen v1wk i. 

40 §. 
J\filloin oikeassa ajassa esitettya shekkHi 

ci ·lunasteta, haltijalla on oikeus nostaa ta
kautusmiskannc iirtajia, asettajaa ja 
muita shekkivclallisia vastaan, ittenkuin 
asianomaisen maksamisesta kieltiiytym.inen 
on sel vit.etty: 

1) ju}kisella toimituksella (protestilla) ; 
2) maksavanpanrrdn hekkiin merkitylUi 

ja paivatylla todistuksella, jossa esittamis
paiva on mainittuna; tai 

3) selvittclytoimiston antamalla paiva
tylla todistuksella, josta kay selville, etUi 
shckki on oikeassa aja a annettu toimis
toon, mutta jatett~' lunastamatta. 

41 §. 
Protesti tai siihcn verrattava toteami

nen on toimitcttava cnnen esittamisajan 
paattymista. 

Jo ·hekki on csitetty esittamisajan vii
meiseua piiivanii, protesti tai siihcn v.en·at
tava totcamincn toimitcttakoon euraavana 
arkipaivani:i. 

42 §. 
Jo maksn on jiitett? uorittamatta, she

kin ltaltijan ta -ta on ilmoitcttava sille, joka 
on shekkiin merkinnyt viimeisen siirron, 
seka asettajalle viimeistaan nelji.intena. 
arkipaivanii proto. tin tai siihen verrattavan 
toteami:.<en toimittamisesta tahi, milloin on 
tehty varaus kuluttomasta takautumisesta, 
esiWimi paiva.sta . Kunkin iirtajan tulee 
viimeistaan toisena arkipaivanii ilmoituksen 
saannista tiedottaa a1>ia sille, joka- lahinna 
ennen banta on siirUinyt shekin, maini-



ten sam alia 11 i idl•n u i met ja o:oitteet, jolka 
ovat antaneet eddli et ilmoituks('t, ja niin 
•ddlccn, lmnnes ascttajakin ou , a a nut il
moituksen. Sanottu kahul'll arkipaivlin 
m~Hiraaika la ·kelaan cudli.scn ilmoituk ·en 
, aami esta. 

Kun ilmoitus L•dellisen moment in muka i
sesti annetaau .hekkin•lalliselle, YastaaYa 
ilmoitu on saman ajan kulucssa cnllletta ::a 
m~·os ·illc, joka on hlinell h~·vakst'L' ll mrn
nyt ·hekkita:kaukseen . 

• J ollci siirtiija ole slwk kiin me~•kinn~i 

osoitettaan tai jo · osoitrtta on mahdoton 
lnkca, annett_a koon ilmoit us \ahinnii euelli
selle siirtiijalle. 

Se, jouka on umwtta\'a tiis'ia tarkoitettu 
ilmoitus, saa antaa sen missii muodossa h~·· 
viin a, jopa vain palauttamalla Hhel\in. 

IHineu on naytettiiv~i antanernsa i.lmoi
tuk, •n siHidcty ·a ajas,;a. Tiitii mii.iiraaikna 
on kat ottava Jloudatetrm, jos sen kesUie. s~ 
ihnoituk ·en sisiiltiiva kirjc on postitcttu. 

Joka jattaa ilmoitukswn antamatta edel
liimainitussa aja ·sa, ei kiirsi oi·kcudenmene
tysta, mutta jontun \"astaamaan vahingosta, 
jonka han en laiminlyon1 insa on aattannt. 
aih uttaa; talloin vahin~oukorvaus ei kui
teukaau saa yliWiii shekin miHiraiL 

43 §. 

A ettaja, iirhija tai takaaja v<li, merkit
-;cmalla shekkiin sanat ,.takautuu kuluitta ", 
,protestit1 a" tai muun \'a, taa van lau u
man seki:i allekirjoittamalla :en, \'apauttaa 
shekiu haltijau, saily1.tiiak!,;e('n oikeuten a 
1 akautnmi kaute.esecn, ott amasta protestia 
1ai toimituttama!'ta iihcn verrattavaa 
1 ot eamista. 

Tallainen varaus ei vapauLa .haltija.a 
esittamashi. hckkia maaraaJan kuluess<1 
rildi antamasta saadett:va ilmoitusta. Sen, 
joka hckin haltijaa vastaan vaittaa, ettei 
siiadettya miiioiraaikaa ole noudatettu, nn 
naytetti:iva vaitteensH tot en . 

J os tassa tarkoitct un varauksen on teh
nyt ascttaja, se on tehoisa kaikkiin shekki-

velallisiin nahJen; jos sen on met·kiunyt 
iirtaja tai takaaja, niin se on tehoisa vain 

hiinta kohtaan. Jo haHija on asettajan 
var\}uksesta huolimatta toimitut1.anut pro
testin tai siihen verrattavan toteami en, 
han it ·e vastatkoon kulnis1a. Milloin va
rauksen on merkinnyt siiTtajii tai takaaja, 
:::aa, jo protesti tai siihen verrattava totca
minen kummiukin on toimitettn siita joh
tune-et kulut vaatia takai . in knltakin 
shekki,·elalli elta. 

4-1 §, 

~hekl{inlalliset O\'at kukin omasta ja 
toi tensa. pnolr ta va. t.uu ·a h·ekin halti
jalle. 

Ilaltijalla on oiken · nostaa 1<anne niiitli 
hrnkilolta vastaan, joko erikseen kutakin 
tai yhteisesti u cita va. taan, olematta c;i
dott n iihen jtirje tyk een, mi a heidau "i-
1oumuksensa ovat syntyneet. 

ama oikeus on kullakin shekkivelalli
-;ella, joka on lunastanut hekin. 

,J os kannc on pantu vireillc jotal.:i11 
she-kkivelallista >astaan, c ei esta kanteen 
nostamista toisia shckkivelallisia vastaan, 
\'aikka namii oli ivatkin jiirje tyk essa sita 
jaljempanii, jota vastaau kannetla on en
sin ajettu. 

45 §. 

Shekin haltijalla on oikcus ·ilta, johon 
han kohdistaa takautumi kantcen, saada : 

1) ·hekin maksamatta jatetty maiira; 
2) korkoa kuusi sadalta vuodessa siWi

m ispaivii ta lukien ; ·eka 
3) korvaus protcstista tai iihen verrat

i avasta toteamisesta johtuueista kului ta, 
ilmoiiusten aiheuttami ta menoista ynnii 
muisia kustannuk i ta. 

46 §. 

Sillii, joka on lunastanut shckin, on oi
kcus niilta, jotka ovat shekista hanellr 
\'U tuussa, saaua: 

1) koko se maarii, jonka han on itse 
maksanut; 



2) korkou talle maar~ille kuusi sadalta 
vuodessa, lukicn siita paivastti, jona htin 
on maksun suorittanut; seka 

3) korvaus omista kuluistaan. 

47 §. 
J okaisella hekkivelallisella, jota vas-

taan takautumiskanne on. nostettu tai nos
tettavissa, on oikeu takautumis aatavan 
suorittaessaan saaJa haltunnsa shekld pro
te teineen tai siihen verrattavine toteamis
kirjoineen ja kuitattu lasku. 

Siirtiijii, joka on lunastanut shekin, voi 
pyyhkiii pois oman siiTtonsa ja siUi seu
raavat siirrot. 

XI luku. 

Yleisii:i rniiii1·(i;y ksici. 

54 §. 
Pankkina pidetiiiin taman lain mukaan, 

paitsi pankkilii'kkeen harjoittajaa, myoskin 
ellaista yhtiota tai laitosta, jolla sen mu

lman, kuin asetuk ella erittiiin siiadetaan, 
on oikeus pitiia shekkitilia. 

55 §. 
Shokin esittfuninen maksettavaksi ja 

protestoiminen toimitcttakoon vain arki
pa.iviinii. 

Milloin viimeinen paiva laissa saiidettya, 
shekkiii koskevien toimcnpiteiden, erittain
kin sen maksettavaksi £>Sitti:imi en tahi pro
te tinoton tai siilwn verrattavan toteami 
sen miiiiraaikaa on yleinen pyhiipaiva, 
miiariiaika pitenee lahinna semaavaksi ai'ki
paiviiksi. Maiiriiaikaa laskettaessa valil! a 
olevat pyhapiiivat on mukaan lucttava. 

M:ita edelUi tiissii pykalassa anotaan ylei
e ta pyhiipaiviista, on sovellettava myos 

itscnaisyydenpaivaan, joulukuun 6 pi.iivaan. 

56 §. 
Tiissa laissa saadettyihin miiariiaikoihin 

ei lucta sita paiviia, josta ajan laskeminen 
alkaa. 

7 

Li ·}ipiiiviii ci taman lain mukaan ole. 

Tamil laki tnlee Yoimaan 1 paJYana mar
ra kunta 1932, ja sillli knmotaan 11 pa i
v~ina kesiikuuta 1920 annettu shekkilaki. 

Rautatiehallitus on edelUi olevan shekki
lain johdosta antanut seuraavat lisi.imiHi
raykset: 

1) Val tiomautateiden kaikissa kassoissa 
saaJaan maksuja suoritettaessa maksuvali
neinii vastaanottaa pankkien seka valtion 
ja mniden jullristen yhdyskuntien viraJ1-
oma.isten pankin maksettavak:si ascttamia 
hekkeja. 

2) Valtionrautateiden kassoissa seUai
silla paikkakunnilla, joilla on pankki, saa
daan vastaanottaa myos vakavaraisiksi 
tnm1ettujen toiminirnien ja yksityistcn hen
kiloiden paikkakunnan pan'kin maksetta
vaksi asettamia hek.kcja, ollen 'kuitenldn 
shekinhaltijan, jos ka ·sanhoitaja sita Yaatii, 
shekkiin hankittava maksavanpankin var
mennus niin merkittynii kuin shekkilain 
2:5 § :s a saadetaan. 

Siita, saadaanko valtionrautateiden kas
sois. a sellaisillalon paikkakunnilla, joilla ri 
ole pankkia, maksuna vastaanottaa toimi
Jtimien ja yk ityisten asettamia shekkeja, 
pa.attiia rautatieh.allitus. 

3) Pankkiua pidetiiiin shekldlain ja eriii
den rahalaitosten oikeudcsta pitai:i shekki
tilia. heinakuun 14 paivana 1932 annetun 
asetuksen mukaan liike- ja siiiistopankkeja 
seka Fastighet banken i Finland aktiebo
lag - Suomen Kiinteistopankki osake
yhtiotii ja 0 uuska · ojen K€ kuslaina
rabasto Osakeyhtiota. 
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4) 1\llaiirafunal1e (ord r) asetcttu shekki 
on slirrettava valtiom·autateiden asianomai
selle kassalle. 

5) Ka.ssanhoitaji·en on tarkoin valvot
tava, ettei shekJkeja, joita todennakoi est i 
ei keritii esittaii pankin maksettavaksi en
nen saadetyn esitHimisajan loppuun kulu
mista, oteta vastaan maoksuna. 

6) Vastaanotetut shekit, joita ei esiteUi 
ma;ksettavaksi paikkakunnan pankcissa, on 
lahetettavii piirikasoorille, tarvittaessa vii
memainitulle siirrettyina, ollen taman huo
lehdittava niiden lunastettavaksi esittami-
estii. 

7) 1\llilloin oikeassa ajassa esitettya 
shekk.iii -ei lunast-eta, on kieltiiytyminen 
selvitettavii maksavanpanJrin shekkiin mcr
kityllii ja paivatylUi todistuksella, jossa 
esitUimispaiva 011 mainittuna, tai selvitys
toimiston antamalla piiivatyllii todistuksella. 
josta kay elville, -etta shekki on oiokeassa 
ajassa annettu toimistoon, mutta jatetty 
lunastamatta. 

8) Kun shekin asettajalle ilmoitetaan 
shekin maiksamatta jattami estii, on hanta 
vaadittava SUOl'ittamaan maksu, jolloin 
shekki palautetaan. 

Ellei shekin asettajalta saada. maksua, 
tulee asemaik:assanhoitajan ja piirikasoorin 
siitii viipymaWi ilmoittaa piirikamroorille 
ja paiikasoorin seka rautatierwkennuksen 
kasoorin kamreerikonttorille, oheenliitta
malla shdkki. Piirikamreerin ja kamreeri
konttorin tulee ryhtya. toimenpiteisiin ta
kautumi!Skanteen nostamiseksi. Asema'kas
san on toimitettava ilmoituksesta.an jaljen
nos kontrollitoimistolle. 

9) Jos valtionrautateita varten on av.attu 
tili paikkakunnalla olevassa pankissa, tulee 
kassanhoitaja.n, maksujen koskiessa suu
re'llkoja maariii, tarjota maksunsa.aji11e kii-

telsen rahan asemesta tasaisille maarille 
kirjoitettuja shekkeja. 

10) Rautatiehallituksen tyojiirje.stY'ksen 
22, 23, 54, 55 ja 61 §~:issa siiadetaa.n; 
kutka virkamiehet ovat oikeutettuja alle
kirjoiHa:maan shekkejii, joita kaytetaan ra
hojen nostamiseen rautatiehallituks~n, piiri; 
kassojen ja rautatiel'a.kennust~n pano- ja 
ottotililtii. hekit, joilla nostetaan rahoja 
a ema:kassan pano- ja ottotililtii, asettaa. ja 
allekirjoittaa asemakassanhoitaja. 

Allekirjoitu.sten ohella on shekkiin pai
nettava virkaleima. 

Shekkeja kirjoitettaessa on shekkikirjan 
kanta samalla tayteWiva ja ik::h·joittajan 
nimi siihen merkittavii. 

Vaarin kirjoitettuihin shekkeihin on mer
kittava ,mitaton " ja liimataan ne shekki
ki l'jan kantaan. 

Lahimman paally ton on kulloinkin vii
pymatta ilmoitcttava asianomaiselle pan
kille shekkien allekirjoitusoiik:euden siirty
mise ta. toisel1e virkamiehelle. 

11 ) J uok.sevan tilin vastaik:irj aan on, sa
malla kun shekk:i kirjoitetaan, merkittavii 
iJVltii otettu maara, shekin numero ja sen 
nimi, jolle shek.ki on asetettu malksett.avaiksi. 
Tilille pankkiin ma'ksetuista maaristii on 
va takirjaan otettava pankin kuittaus. 
V astakirja on · ma!hdollisimman usein esitet
Hiva pankissa verrattavaiksi. 

12) Shekkikirja ja vastakirja on siiily
tettiivii lukitussa kassakaapissa. 

Tamii kiertokirje kumoaa rautatiehalli
tuksen helmikuun 15 paivaUe 1929 piiiva
tyn kiertokirjeen N:o 7j 600. Kuitenkin jaii 
sanotun kiertokirjeen miiarays postilahetys
vekselien vastaanottamisesta maksuna rau
tatien kassoissa edelleen voimaan. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, syys
kuun 23 paiviina 1932. 

Vilhelm Jansson. 

K. A. Wahlstedt. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N :o 16/ 2467 

marra hnm 4" paivalta 1932. 

kosk eva osuuskassojen eli lainausliiketta harjoittavien osuuskuntien oikeutta 
pitaa shekkitilia. 

'l'aydennyksena tautatiehallituksen syys
kuun 23 paivalle 1932 paivatyn 'kiertokir
jeen N :o 15/ 2467, joka koskee shekkilakia, 
lisamaaraysten 3 kohtaan saa rautatiehalli
tus a ianomaisten tiedoksi ja noudatctta
Yaksi t~iten ilmoittaa, etta lokakmm 21 

paivana 1932 annetun asetuk en tnukaan 
myoskin o uuskassoilla eli lain a usliiketti:i 
harjoittavilla osuu kunnilla on oik us pitiia 
. hekkitilia. 

Hel ingi . ii, rautatiehallitukse a, marra . 
kuun 4 paiYana 1932. 

J almar Castren. 

K. A. W ahlstedt. 

4070-32 



Virkamiehille ja kondukto'oreille. 

Kiertokirje 
N:o 17/380 

marraskuun 17 piiivii.ltii. 1932. 

Saksan-Pohjoismaiden henkilo- ja matkatavaraliikenne 
Turun-Tukholman kautta. 

Matkustajain ja matkatavaran kuljetuksesta kansainvalisilla matkalipuilla ja 
kansainvalisilla matkatavaratodistuksilla Suomen ja Saksan valilHi. Turun-Tukholman 
kautta joulukuun 1 paivasta 1932 alkaen ovat voima sa: 

a. Kansainvalinen sopimus matkustajain ja matkatavaran kuljetuksesta rauta
teitse 23 paiviilta lokakuuta 1924 eka yhtei et lisamaaraykset; 

b. Internationaler Eisenbahntarif fiir die durchgehende Beforderung von Perso
nen und Reisegepack zwi chen Deutschland und dem Saargebiet ei.nerseits 
und Danemark, Schweden, Norwegen und Fi.nnland andersei.ts, vom l. Okto
ber 1932; 

c. Abfertigungsvorschriften. Anleitung fiir den Druck der Fahrausweise; 
d. Abrechmmgsbestimmungen und Anteilsiibersi.cht zu dem Tarif. 
Julkaisut a--con jaettu Suomen tariffiasemille Helsinki, Tampere, Turku ja Viipuri. 

1\latkalip ut. 

l. Valmiiksi painettuja (k i into-) lippuja myydaan yksinkertai ·ta matkaa 
varten seuraa vi en asemien valilla ( + ): 

A se mil ta 

Helsinki I . . . ... .. . . . . 
'I' ampere I ... . .. ... . .. 
'l.'Uiku .... . . .. . .... . 
VtipUii • •• 0 • • • •••••• • 

3966 - 32 

kautta Turku-Stockholm

Trillleborg- Sassnitz 

Asemille 

B r Stett Bf I Dresden Hbl odcr I I er Ill Dresden-Neustadt Hamburg-Altona 

Luokka 

1. I 2. I 3. I 1. I 2. I 3. I 1. I 2. I 3. I 
I 

+ + I + + + + + + + 
+ + + + 

+ + + + + + 
+ +' + + + + 

. 

Leipzig Ilbf I Miinchen Hbf 

--
I I I 1. 
I 

2. 3. 1. 2. 3. 

+ l +I + +I + + 
I 

I 
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kautta Ttn•ku-Stookholm-Kobenhavn

Gcdser- Warnemiinde 

A s cmill e 

Berlin tett Bf I JJambmg-Al tona 
Ase milta ·-

Luokk a 

1. 2. I 3. I 1. I 2. I 3. 
I 

I 
Helsinki ... . .. .. . . ... _ + + + + + + 
Tamp ere .... ........ + +- + I + 
Turku .... .. .... .... + + + + + + 
Yiipuri ••• 0 0 • •••• 0 ••• + + + + I + + 

2. Avo 1 i p p u j a myydaan yksinkertaista matkaa varten asemilta Helsinki, 
Tampere, Turku ja Viipuri kumpaaki.n kauttatieta kaikille niille tariffissa ss . 19-46 
mainituille Saban a emille (luvultaan yli 100), joita varten kiintolippuja ei ole pai
nettu. 

3. Py tysuora punainen viiva matkalipuis"'a osoittaa, etta ne ke}paavat seka 
matku taja- etta pikajuniin, siis myos Suomen pika juniin ilman paikkamaksua. L-, FD
ja FFD-juniin on Sak-·assa lisamaksu suoritettava. 

4. Matka aadaan ke keyttaa 
a. ilman muodollisuuksia Turus..;a, Tukbolmassa ja Kopenhaminas a eka kerran 

Saksa sa; 
b: ehdolla, etta matkalippu heti naytetaa11 keskeytysaseman paallystolle leimat

tavaksi: Suomes a ja Ruotsissa kaikilla valiasemilla, Tanskassa kerran. 
Ruot i sa 011 matkan ke, keyttami esta . uoritettava eri mak u; y k s i kes
keyty 011 kuite11lrin maksutta sallittu. 

5. Matkalippu on voima a 30 paivaa, leimaamispiiiva lukuunotettuna. 
6. Myytaessa Jrirjoitetaan matkalipun hinta lipun en immaiselle sivulle. En

simmainen kelpoisuu paiva leimataan seJdi. matkalippuun etta laivamatkan kontrolli
kuponlriin (Kan ainvalisten aantoj en mukaan ~ita ei saa merkita kirjoittamalla). 
Puolta matkalippua lapselle myytaessa lrirjoitetaan tai leimataan lippuun ja laiva-

. LaP/Ii. 
matkan kontrollikuponlriin sanat Barn. Vinoviivaa myoten talloin irtileikattavat 

K ind. 

kontrolliosat jaavat lippukas:saan tilin todi teiksi. Avo 1 i p p u i hi n kirjoitetaan 
kulkutie tariffin hintataulukkojen 2: essa arekkeessa olevan ohjeen mukaisesti, huo
mioonottaen etta siina mainitut valia emat on liikentee sa Suome ta merkittava pain
vastai essa jarje tyJ~ essa. Vaarin tai epaselva ti leimattuja ja vaarin kirjoitettuja 
lippuja ei saa muuttaa eika antaa matkustajille, vaan on ne tehtava mitattomiksi ja 
liitettava tiliin. 

7. Maksut Suomen tariffia emilta (Helsinki, Tampere, Turku ja Viipuri) Sas ·nitz 
-Tralleborg Mitte See'hen .,eka Warnemiinde-Ged er Mitte See'hen . esiintyvat ta
riffi sa ss. 80-83. Mak ut maariiasemalle Saksa ·.,a Sas nitz- Triilleborg Mitte See'sta 
esiintyvat tariffissa ss . 19- 31 ja Warnemiinde-Gedser Mitte See'sta ss . 32-46. Kruu
nuissa ja Saksan rahassa ilmoitetut maksut muunnetaan Suomen rahak i rautatiehalli-
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tuksen vahvistaman kurssin mukaan (toistaiseksi l.oo Ruotsin ja Tanskan kruunu 
= 12.50 Smk; l.oo RM = 17.oo Smk). Lipun hinta saadaan yhteenlaskemalia Suo
men valtionrautateiden Tariffi'liiannon 5 §:n mukaisesti tasoitetut osamaksut . 

LapsenJipun hinta on puolet tariffi sa olevista maksuista. 

Laivapaikka. 

l. l rautatieluokan lippu kelpaa 1luokkaan laivassa ja 1-2 luokkaan lautalla. 
2 >} >} >> 1 >> >} >> 1-2 >> >} 

3 >> )} >> 2 )} )} )} 3 >} >> 

2. Matkustaja voi myyntiaseman valityksella varata itselleen laivapaikan linjalle 
Turull. atama-Tukholman satama. Tampereen ja Viipurin asemat liihettavat vastaan
ottamansa tilauksen Helsingin asemalle. Vastauksen aatuaan myyntiasema merkitsee 
laivamatkan kontrollikuponlriin laivan nimen, Hi.htopaivan ja -ajan seka hyttipaikan 
numeron. Jos matkustaja tilaa yhden hengen hytin, kannetaan siita 150 Suomen mar
kan ylimaarainen maksu, joka lisataan lipunhintaan. Talloin merkitaan laivamatkan 
kontrollikuponlriin hyttipaikan numeron aile sanat: Yhden hengen hytti maksettu 
(Enkelhytt betald). 

3. Myyntia eman valityksella matkustaja voi myo kin peruuttaa tilaamansa 
laivapaikan . Edellisessa kohdassa mainituilla asemilla tama voi tapahtua ainoastaan 
jos matkustaja esittaa pyynti.in a niin hyvissa ajoin, etta peruuttamista koskeva sahko
sanoma ennattaa saapua Helsingin aseman kaatta asianomaisen laivan asioimistoon 
ennen ldo 11 laivan lahtopaivana. Vastaanotettu peruutus merkitaan laivamatkan 
kontrollikuponkiin. 

4. Laivapaikkojen tilaukset, vastaukset niihin seka peruutul~et lahetetaan virka
ahkosanomina. 

5. Tilauksesta samoin kuin peruutuksesta kannetaan 5 Suomen markan maksu, 
josta matkustajalle annetaan kuitti kirja ·ta B. N:o 158. 

Matkatavara. 

l. Matkatavaraa kirjataan 
a) esitettiies a matkatavaran maaraa emalle aakka kelpaava uoranainen 

matkalippu tai matkatoimiston laatima kuponkivihko (kts. 2. kohtaa); 
b) ilman matkalipun tai kuponkivihon esittamista (kts. 3. kohtaa). 
2. Matkalipun tai kuponkivihon nojalla kirjataan matkatavara sita tieta kulje

tettavakfli, jolla matkalippu tai kuponkivihko on voimassa, joko Tralleborg-Sassnitzin 
tai Gedser-Warnemiinden kautta kaikille tariffin hintataulukoissa ss. 19-46 
mainituille Saksan a emilie. Kuljetu. maksu lasketaan alkavalta kilojen 10-lu
vulta, huomioonottaen etta matkatavaramaksujen ensimmaisessa sarekkee sa olevat 
maksut lasketaan kokonaispainosta ja toise sa sarekkeessa olevat maksut ylipainosta, 
jolloin maksusta vapaa paino on 25 kg jokaista kokolippua ja 12 kg jokaista puoli
lippua kohti. KrumlUissa ja Saksan rahassa lasketut maksut muunnetaan Suomen 
rahaksi, niinkuin edella (kt ·. Matkaliput 7) on anottu, ja o. amaksut lasketaan yhteen . 

Polkupyorien ja moottoripyorien kuljetusmaksu lasketaan kappaleelta matkalta 
Suomen tariffiasemilta Tdi.lleborg-Sassnitz Mitte See'hen tai Gedser-Warnemiinde 
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Mitte ee'hen aakka (tariffi ss. 80-83) . Viim.emainituilta kohdilta maariiasemalle 
Saksassa la ketaan mak u painon mukaan kuten tavallisesta matkatavarasta. 

3. Jolle1 matkalippua tai kuponkivihkoa esiteta, kirjataan matkatavara kulje
tettavaksi ainoa taan Tralleborg--Sassnitzin kautta ja vain niille tariffissa ss. 19-31 
mainituille Saksan asemille, joiden kohdalla on tullitoimi toa osoittava merkki. Kul
jetusmaksu lasketaan matkatavaramaksujen kolmannessa sarekkeessa olevien koro
tettujen maksujen mukaan Hihetyksen kultakin alkavalta kilojen 10-luvulta, ilman 
vapaapainoa. 0 amaksut muunnetaan Suomen rahaksi ja la ketaan yhteen (kts. 
Matkaliput 7). Matkatavaratodistukseen merkitaan talloin sana: U n beg 1 e it e t. 

4. Kirjattaessa annetaan matkustajalle kansainvalinen matkatavaratodistus. 
Kun matkatavara kirjataan matkalipun tai kuponkivihon nojalla, on matkalipun taka
sivu tai kuponkivihon paallyksen viimeinen sivu leimattava matkatavaraleimalla. 
Jollekin valiasemalle matkatavaraa kirjattaes a (vert. Kansainval. sopimus matkust. 
ja matkatav. kuljetukse ta 20 art., 6 §, lisam. I) on matkatavaran leiman lisaksi kir-
joitettava sanat: Gepack bis ................ (asemalle). 

5. Maaraasema ja kuljetustie kirjoitetaan ei ainoastaan matkatavaratodi tukseen 
vaan my6skin kolleihin k:ii,nnitettaviin numerolappuihin. Kuljetustie kirjoitetaan mer
kitsemalla asemanimet, jotka tariffin 2:sessa sarekkeessa esiintyvat lihavin kirjaimin 
painettuina, mutta painvastaisessa jarjestyksessa. 

6. Matkatavaraa kirjattaes a Dresdeniin, Hamburgiin tai Altonaan on jokaiseen 
kolliin kiinnitettava varillinen osoitelappu, johon on painettu maariiaseman nimi (Dres
den Hbf, Dre. den-Neustadt; Hamburg Hbf, Hamburg Dammtor, Hamburg Stern
schanze; Altona Holstenstrasse, Altona Hbf). 

Kirjattaessa matkatavaraa Berlinin k aut t ~ kuljetettavaksi (esim. osoitettuna 
Leipzig Hbf) on numerolappujen lisaksi kaytettava seuraavanlaista ohjelappua: 

• 
Oberfuhrung in Berlin mit Fuhrwerk. 

OberfUhrung 
in 

Berlin mit Fuhrwerk 

YUio a kilimitetaan matkatavaran kuljetusseteliin, alao a matkatavarakolliin. 
Jos samalla paikkakunnalla (esim. Koln) on useita rautatieasemia (lmten Koln 

Hbf, Koln-Deutz), tulee matkustajan ilmoittaar, mille maaraasemalle hanen matka
tavaransa on kil·jattava. Ellei han siihen kykene, merkitaan sen osoitteeksi aseman 
nimi Tariffissa s. 101 olevan ohjeen mukaan (tassa tapauk e sa: Koln Hbf), matkus
tajalle siita nimenomaan huomauttaen. 

7. Koiria ja muita elavia elaimia ei kuljeteta Suomea koskevassa yhdysliikentees a. 
8. Jos hankintaetu on ilmoitettu (kt . Kansainval. sopimus matkust . ja matka

tav. kuljetuksesta, 35 art.), kirjoitetaan ilmoitetun bankintaedun maara Suomen ra
hassa kirjaimilla ja numeroilla matkatavaratodistukseen, johon myoskin merltitaan 
hankintaedun ilmoittami esta kannettava maksu, joka on 0.25 pennia kultakin allca
valta 10 Suom'en markalta ja 10 kilometriltiL Vahin maksu on 5.oo Smk koko kul
jetusmatkalta . 
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Tilitys. 

Tulot tililruukauden aikana myydyista matkalipuista tilitetaan lomakkeella B. 
N:o 266, johon liit~taan avolippujen kannat, vaarinleimatut liput ja lapsenlippujen 
kontrolliosat. Tulot kirjatusta matkatavarasta tilitetaan lomakkeella B. N:o 267, 
johon liitetaan niatkatavaratodistuston kannat seka peruutetut todistukset kantoineen 
ja kuljetussetelineen. Tilien loppuerat siirretaan matlrustajaliikennetulojen yhdistel
maan B. N:o 126 a. 

Tilit B. N:o 266 ja B. N:o 267 liitteineen seka asemilla vastaanotetut kansain
valiset matkatavaratodistukset lahetetaan tilikuukautta lahinna seuraavan kuukau · 
den 10 paiviina Tariffitoimistoon, Helsinki. 

Junissa keratyt, Sa,ksassa myydyt suoranaiset matkaliput Hihetetaiin muiden 
keriittyjen matkalippujen ohella Kontrollitoimistoon II, Helsinki. 

Tama kiertokirje kumoaa rautatiehallituksen kiertokirjeen N:o 25/19 syyskuun 
21 paivalta 1929. 

Helsingissa, rautatiehallitukses a, marraskuun 17 paivanii 1932. 

Vilbelm J ansson. 
T'ilho Annala. 

Esimerkkeja. 

l.oo Ruotsin ja. Tanskan kruunu = 12.50 mk. 

1.oo RM = 17.oo Smk. 

111 a t k a l i p u n h i n t a. 

Nykoping 
I. Helsinki- Berlin Stett Bf ka.utta. SaJo- 'rurku-Stockholm----- -

Katrineholm 

N eubra.nden burg 
TriUleborg- Sassnitz- p , 2 luokka. 

renzlau 
Toukok. 1 p.- yysk. 30 p. 1 

Smk 
1. Ilelsinki- Sassnitz/ Tralleborg M1ttc See (Tarilli s. 80): 

435:oo 
43.25 Ruotsin knmnua = ...... . ........ . ....... . Ml.oo I 

2. a.ssnitzjTralleborg l'llitte SE-e- Berlin Stott Bf (Tatiffi s. 20): 
29.2o RM = .. . ................................ . 

Lokak. 1 p.
Huhtik. 30 p. 

Smk 

535.oo 
541.oo 

497.00 
~I~lin~ro~S~m~k~~~~------~~--

497.00 I 
1473.oo 1573.oo 

Helsinki 
II. Viipuri--llamburg-Altona kautta La.hti- - -- --Turli"u- tockl10lm-

Toijala. 

Nyk~pin~ - l\Ialmti--Kobenhavn--Gedser--Warnemii.nde--Liibeck, 3 luokka. 
Katrine holm 

1. Viipuri- Warnemii.ndejGedser Mitte See (Tariffi s. 83): 

23.so Ruotsin kruunua = ......... . ......... . . . ..... . 
13.60 Tanskan knmnua = ......... . ................ . 

2. Warnemiindc/ Gedser Mitte See--Hamburg-Altona (Tariffi s. 38): 

380.ool 480.oo 
298.oo 298.oo 
169.oo 169.oo 

235.oo 13.so R~f = . . ... . ..... . ... . ................... .. .. . 
~r~Im-t~a-=smk~~~~+-----~~--

235.ool 

1 082.ooj 1182.oo 
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1\1 a t k a t a v a r a m a k s u. 

I. Helsinki-Dresden Ilbf kantta Turku-Stockbolm-Trhlleborg- assnitz-Berlin, 35 kg matkatavaraa 
yhdellii matkalipulla. 

1. Helsinki-SassnitzjTriilleborg Mitte See (Tariffi s. 80); 35 kg kokonaispainoa, 
10 kg ylipainoa: 

4 X 4.22 Sm.k = (16. s ) ....................................... . 
1 X 10.oo >> ••• •••• •••• •••••••••• ••• • ••••• • • •• •• •• •• •••• ••• ••••• 

4 X 0. ao Ruotsin knumua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 20 R. Ia'. 
1 X 3.45 

2. Sassnitz/Triilleborg Mitte See-Dresden I-Ibf (Tariffi s. 22); 40 kg kokonais
painoa: 

3.45 >) 

4.05 R. kr. 

4 X 2.75 RM = ll.oo RM = ••••••••••••••••••••• 0 •• •• •••••••••• 

Maksu Smk 

Smk 

17.oo 
10.oo 

59.oo 

187.00 

273.oo 

II. Tampere-Essen kautta 'l\nkn-Stocld10lm-'friilleborg-Sas nitz-Hamburg, 20 kg matkatavaraa i 1m an 
m a t k a I i p p u a. · 

1. Tamperc-SassnitzjTriilleborg Mitte ec (Tariffi s. 80, sareke 10), ilman 
vapaapainoa: 

2 X 15.61 Smk = (31. 22=) ....................... . 32.oo 
ll!J.oo 2 X 4.75 Ruotsin kmunua = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 60 R. b. 

2. Sassn.itz/Trhlleborg M.itte See-Essen (Tarilli s. 23, sareke 11), 
2 X 3.40 RM: = 6.80 Ri\f = ..................................... . 116.oo 

Maksu Smk 267.oo 

( l:uen sivu) 
Pw1ainen vilva 

lUatkalipun ma1li. (2:nen sin•) 

I 
aksan·Pobjoism. liikenne. 

Tysk-nordisk trailk. 
Deutscb-nordiscber Verkehr. 

1?iiiviileima 
Dn.tmnstii.mpel 
'rages tempel 

Kelpaa kaikldin juniln. L-, FD- ja FFD-inulin aksassa 
lisiimaksu. 

Alla tAg, fOr J,. , FD· och FFD·t> g i Tyskland ti!Higg avgift. 
Fiir aile Zlige. J!'lir L-, FD- und FFD·Zlige in Deutschland 

Zuscblug. 
K e 1 p a a 

30 
p a i v a a 

Galler dagar 
Giiltig 'rage 

Holsinki: Holsingfors-Borlin U~tt. Bf. 
via Salo-'rurku : Abo- tockbolm- :y~op~~ 

atnne1o m 
Triilleborg- as nitz-- Neu~raudeuburg 

renzJau 

2 
Luokka ( L>tivllru•tknlla Turk11: Ab >-~lockhulm Luokka) 
Klass P!\ b!\tstriicka J Klass 

• Klasse Auf der Scbiffsstrecke • Kla~se 

Smk. 
Fmk. 

Lapsenlipun 
kontrolliosa. 

Kontrolldel for barnbiljctt 
Abschn.itt flir Klndcrfn.hrkarte. 

Helsinki : Hclsingfors- Hcrlin Stott. Hf. 

Matka sMdMn keskeyttiiii 
a) i!man muodollisuuksia 

Turussa ja 'l' ukholmassa sekii kerran SukSassa,; 
b) ebdolla etta maikustaja junasta poistuttuaan beti 

nayttaa matkalippunsa asemavirkamiebelle lippuun 
tebtiiviia merkintaa varten 

• uomessa ja ltuotsissa kaikilla asemilla. Ruot
sissa on ma.Lkan keskeyttiimisestii suoritettava 
erityinen maksu; yksi kcskeytys on kuitenkin 
a ina maksutta sail ittu. 

U ppeh.U l 1\ mellanstntlon fAr goras: 
a) utan formalitet 

i bo ocb tockholm samt en gAng i Tyskland; 
b) mot pateckning av siationstjansteman omedelbari 

efter t~gets anl< omsi 
i Fiuland och Sverige pA alia stationer. I verige 
ediigges en siir kild avgift vid reseavhrott; ett 
uppeh\ll ar emellertid alltid n.vgiftsfrit t . 

Fahrbunterbreclmng lst gestattet: 
a) obne Formlichkeit 

in Turku: Abo und tookholm sowie einmal in 
Deutschland; 

b) gegen Bescbeinigung des Stationsbeamten sofort nacb 
dem Verlassen des Zuges 

in Finnlancl und Schweden beliebig oft. In Sclme· 
den ist bei l!'ahrtunterbrechung eine besooclere 
Gebiihr zu entrichten; eine Fahrtunterbrechung 
ist immer geblihrenfrei. 



(3:s sivu} 

Helsinki : Helsingfors
Berlin Stett. BI. 

,·ia Turku : bo-Stockholm
Sa.ssnitz. 

1 Lk. laivaUa 
• Kl. ~~h~~~· 

Piiiviileirm~ 
Datumstiimpel 
'l'ngesstempel 

Kontrollikuponki 
laivamatkalle 

. Kontrollkupong 
for batstrackan 

PriiiLmgsabschnitt fiir die ... chiif~strccke 

Turun satama ! { Tukhofman satama 
i b hamn J-~ Stockholms hamn 
A 

0 Hafen l Hafen 

Hoyryla.iva ~~~~~~~~~~~~~~ ngfartyget 2: 
Dampfer 

na 
.. ............ dagen den I 19 .... 

Lahtoaika klo ~~~ IIyttipaildm u ==----= 
A vgA n<(Stl\1 k I "" c B yttt>fats 1 vQ ---=-
Abfalut nm Uhr. l\ajuterrplatz = 
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· J,aivamatkulht Tnl\ID satama- Tukholman Ratn1na 
voidaan varmuu<lella Slutda hyttjpnikka, ainoa~tnnn jos 
sellai.nen eunakolt.u on tlintlu. 

Paikka tllnttakoon hy\i&'<il a.ioin Vnltionrautateiden 
asemieu kautta tai suoraan htiyrylajvojen a iamfehiltii. 

P>\ bll.tstrikknu Abo hamu- tockholms hamn knn 
hyttplatll med sii.kerhet pfu'iiknas enda t under forutsiitt· 
ninp: ntt sll.<lnn bestalles pa ftirhand. 

B~tiillning "'' plats bor i god tid guras genom tats· 
iilrn '' ilgarnas sttttioner eller hos ll.ngbi\tarnas kommls~io
niirer. 

~uf der Schiifsstrerke Turku: Abo Hafen- tockbolm 
Hafen kann mlt einem Kaiilteuplatz nur d.ann getechnet 
wertleu, wcun ein solcher im voraus bestellt worden ist. 

Der Platz i~ t frlU1zeitig bei den Bahnhofen der l<'inni· 
schen Staatsbnhnen oder bei den Dampf chift"-"tgenten zu 
be.stellen. 



Virkamiehil/e. 

Kiertokirje 
N:o 18/ 2942 

tutkimusten toimittamisesta. 

Annettu marraskuun 18 paivanii. 1932. 

Rautatiehallitus on tanaiin valwistanut 
seuraavat maariiyk. ct tutkimusten toimit
tamisesta. 

1 §. 

Tutkittaessa valtiourautateitlen palveluk
sessa olevien henJkiloiden tekemia rikkorouk-
ia tai rikok ia, tulipalou syyta, tapaturroia 

tahi rautatieliikenteessa sattuneita hai
rioita noudateta.an mita Uissa ji:ile.mpana 
mai:iratiian. 

2 §. 

Tutk:imuksen tai'Ikoituksena on saada to
tuudenmukainen ja seikkaperainen selvitys 
tutkittavasta asiasta sekii koota ja jarjestaa 
myohempaii kasittelya varten tarpeellinen 
todistusaineisto. 

3 §. 

Tutkimuksen toimittajaksi maarattiikoon 
viranha:ltija, joka valtionrautateiden palve
lukse a on saavuttanut huomattavan koke
muksen ja. joka luonteenominaisuuksilrtaan 
on ovelias tutkimusta johtaroaan. 

Tutkimuksen toimittajalksi ei saa maiirati.i 
henkiloii, jolla on asias a osaa tai jolla Llll 

IDUU sellainen ()SteeJlisyys, josta saadetaan 
oikeudenkayroiskaaren 13 luvun 1 § :ssa. 

4 §. 

'rntkimus on pideW.iva mahdollisimman 
pian silli:i paikka.kunnalla, jossa tutkimuk-

421~-32 

sen aiheu:ttanut tapahtuma on sattunut tai 
aihe tutkimlllksen pitiimiseen muuten on 
syntynyt. Viihiiisissa asioissa tai asian 
muuten niin vaatiessa voidaan tutkirous pi
ti:ia muullakin iihen opivalla pai'kalla. 

5 §. 
Kuulustelun ajasta ja paikasta on tutki

jan hyvissi:i ajoin ilmoitet:ta va kuulustel ta
vien piihllikoille, jotta nama voivat mi:ii:i
ditii tutkijan pyytamat henkilot saapumaan 
kuulustelutilaisuuteen. 

6 §. 

Kuulustelu on ainakin ti.irkeimmiss~i 

asioissa pidettiiva jaavittoman todistajan 
Hi naollessa, joka aiheen sattue a voi to
distaa kuulustelun tosiasiallisen kulun. 

7 §. 

Tutkijan on johdetta va kuulustelua ja 
saa:tava totuus selville paktkokeinoja kiiytta
matta. 

Kunlusteltavia on kuitenkin aina muis
tutetta va pysymaiin totnudessa ja anta
maan lausuntonsa sen mukaan. Viran tai 
toimen haltijaan, joka on antanut valheal
lisia tietoja, sovelletaan virantoimitusohje
saiinnon 24 §: aa. 

8 §. 

Kuulustelus a on ensin kuultava asian-
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omistajaa, virallisen ilmoituksen tekijaa ta i 
ilmiantajaa, mikiili sellaisia asiassa esiintyy 
ja heidiin kuulemisensa on mahdollista. 
sitten ilmiannettua tai asiassa ilmeisesti 
syyllista seka sen jiilkeen todistajia. 

Asianomistajan, ilmiantajan, ilmiannetun 
tai asiassa ilmeisesti syy llisen on sallitta va 
olla saapuvilla todistajia kuulusteltaessa, 
mikali siitii ei ole haittaa kuulustelun ku
lulle tai estettli asian sel ville saamiselle. 

KutaJkin kuulusteltavaa on kuulusteltava 
erikseen, jotta toisen kertomus ei voisi vai
kuttaa toiseen. 

Kuulusteltavan on totuudenmukaisesti 
kerrotiava kaikesta mitii hiin asiassa tieHia. 
Hiinen tulce en in, mikali han siihen ky
kenee, esittaa kertonmksensa asiasta yhtii
jaksoisesti, minldi jalkeen tutkijan on tar
peellisilk:si katsomillaan kysymyksilli:i tiiy
dennettava kertomusta. Myos ilmiannetun 
tai syylliseksi katsotun hyviil.Gi vai!kuttav'lt 
seikat on kuulustelussa otettava huomioon. 
,Tos kuulusteltavien kertomukset ovat risLi
riitaiset, on kuulusieltavat totuuden selville 
saamiseksi · otettava vastatu ten kuultaviksi. 
Lopuksi on ilmianncttua tai syylli eksi kat
sottua kuultava unnettujen todistusten joh
dosta. 

9 §. 

Tutkijan on Jmulustelutilaisuudessa pi
dettava poytiikirjaa, johon hanen on mer
kittavii kunkin 'lmulusteltavan kertomus 
tarkalleen. Kel'tomus on joko toistettava 
sitii poytakirjaan merkittaessii tai luettava 
poytakirjasta ai.ineen, jotta lkuulusteltavalla 
olisi tilaisuus heti ilmoittaa onko hanen lau
suntonsa ymmarretty ja merkitty oikein. 
Sellaista, joka ei ole tai ei saata olla 
tutkittavaan asiaan vai'kuttavaa, alkoon 
poytakirjaan otettako, ollen tiissa suhteessu 
ilmaantuvissa erimielisyyksissa tutkijalla 
ratkaisuvalta . Kuulu teltavalla on oikeus 
csittaa k<ertomwksensa myoskin kirjallisesti. 
Jos sellainen annetaan, on siita tehtavii 
merkintii poytakirjaan ja so sellaioonaan 

liitettava siihen, muita on kuulusteltavan 
sen lisal\:si vastattava tutkijan te-kemiin ky
ymyksiin suulliscsti, mikiili tutkija katsoo 

asian sellaista selvitysHi kaipaavan. 

10 §. 

Kuulustelupoytakirjan alussa on mmmt
ta \'a kuulustelun aika ja pailkka sekii ly
hyesti se asia, joka kuulustelun ou aihcut
tanut. Sitten kirjoitetaan poytakirjaan 
kuulusteltavien kertomukset siinii jiirjes
tyksessi:i kuin heita kuulustellaan. Kustakin 
kuulustelt.avasta on merkittava ·uku- ja 
ristimiinimet tiiydellisinii, vwkinainen ja vi
ransijaisena ·hoitamansa virka tai toimi, 
\' irantoimituspaikka ja paik'kakunta, nus->a 
hiin on kiDkonkirjoissa tai sivilirekisterissi.i., 
seka ilmiannetusta ja ilmeisesti syyllisesiii 
lisaksi perheolot, vanhempain nimet ja ai
kaisemma:t rangaistu:ks<'t. Vahaisissa asioissa 
on kuitenkin merkittavii ainoastaan kuu
lusteltavien taydelliset nimet, virka tai 
toim i ja virantoimituspaikka. Poytakirjan 
loppuun tehdaan mc1"1k:inW siitii, ovatko 
kuulustellut henkili.it myontaneet kertomuk
sensa tulleen oikein ymmarrettyina poytii
kirjaan merkityiksi . Viela on mel'kiWivii, 
kuka on ollut jaiivittOmana todistajana ja 
ketka muut henkilot sen mulman kuin 
8 §:ssii liihemmin sanotaan ovat olleet 'ktm
lustelussa saapuvilla. Jos kuulustelua 
asiassa toimitetaan eri paikoissa tai eri pai
vma, taytyy sekiu ilmctii poytii.kirjasta. 
T;opuksi alle'kirjoittaa tutkija pi.iytakirjan. 
vahvistaen sen sitRn oi.kraksi. 

11 §. 

Yhteentormayksia, junavaurioita y. m. s. 
koskevissa asioissa. on tutkijan laadittava 
tai han:kHtava tapaht..umapaikasta oikein 
miitasuhtcin Larkka, selityksin varustettu 
piirros, josta selvasti havaitaan h:uulusteln
pi:iytakirjassa mainittavat raiicet, vaihte~t. 

rakennukset, liikkuva kalusto y. m. sit!:'n 
kuin ne ovat tapaht.umaheikella olleet, ~llen 



tntkijan tallaisis.sa asJOISSa, mikiili mahdol
lista jo enneu knulustelun alkua. henkilii
kohtaisesti tntustuttava tapahtnmapaikkaa11. 

12 §. 

Vahingon arvioimisesta on voimassa, miti:i 
siitii on erikseen maariitty (Rh:n kierto
kirje N:o 1 ja kirje N:o 3971 vuodelta 
1930; ks. :\LK I Tutkimukset). 

13 §. 

Tutkija <'i saa kuulusteluasteella tiedn.,;
tella syylliseksi katsomaltaan hcnkiloW.i ha
luaako hima korvata asiassa mahdollisesti 
syntync-en vahin~on . .Jo. kuitenkiu joku 
kuulusteltavista haluaa omasta vapaasta 
tahdostaau poytakirjassa lausuttavaksi, etta 
hi:in on halukas vahingon korvaamaan, <.Hl 

lausunto mrrkiWiva pi.iytakirjaan. 

14 §. 

Kuulustelupoyii:ikirjan liitteineen jatta
koon tnt kija mahdollisimman pian tutki
muksen pai:ityttya oman cri papcrille kir
joittamansa tapahtuman syita koskev·an pc
mstellun lausurmon ohella tutkimusmaa
rayks('n antall('l'lle viranomaiselle. 

15 §. 

Tutkija alkoon antako tutkimuksesta tai 
kuulustelusta tietoja julkisuntePll, alkoonka 
myi.iskiHin antako kenellekiiiin otetta tai jal
jennosta kuulu telupoyUikirjasta. Asian
o. ailH'n, joka haluaa sellaisen saada, kaan-
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tykoon en viranornaisen puoleen, jonka 
ratkaistaviin tutkittu asia kunlun. Sitten
lmin tutkimus on paiittynyt ja tarvittavai 
naytokset on otcttu talteen, on sanottu vi
ranomaineu csleeton antamaan jaljennoksia 
tutkimuskirjoista. 

16 §. 

Ellei a, ian lopnllinen ka.sittely kuu ln 
t utkimusmiiaraj">ksen antajallc, on hanen 
toimitettava asiakirjat oman eri paperille 
kirjoitetun lausuntonsa ohella virkateit e 
sine Yiranomaiselle, jolle enempiin toiml'n
piteisiiu ryhtyminen asia a kuuluu. 

Tutkimuskirjoihin ou myos liitetta \'a 
syyllisiksi katsotuista viran tai toimen hal
tijoista nimikirjanote. 

17 §. 

Tutkimuskirjat on rautatiehallitukse~n 

li:ihetettiie sa ommeltava langalla asiakirja
vihok. i. 

18 §. 

Tuman kautta kumotaan rautatiehallituk
sen ki<'rtokirj('(:'t N : o 64 vuodelta 1890 ja 
.N: o 5 ja 30 vuodelta 1901, rautatiehalli
tukseu kirjeet :o 125 vuodelta 1918 ja 
~:o II. 878 vuodelta 1919, rautatiepaalli
kiin kirjc N :o 31 YU01lelta 1875 ja liikenne
tirehtOorin kirjeet ~:o 69 vnodelia 1 98 ja 
~:o 65H vuodPlla 1902. 

Tama kaikkicn a. ianomaisten tiedoksi ja 
noudatPttavaksi 1aten i1moitetaan. Helsin
gissa. rantatiPhallituksessa . marraskuuu 1;-. 
pii iva na 1932. 

Jalmar Castren. 

Ossian Hellman. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 19;3005 

marraskuun 25 paivalta 1932. 

Kirjatun matkatavaran kuljetus Helsingin ja Turun asemilta LONDON St. 

PANCRAS asemalle Stockholm-Goteborg- Tilbury asemien kautta. 

Yllamainitussa matkatavaran kirjaamisessa ja kuljetuksessa noudatetaan seu
raa vaa tariffia: 

International tariff for the registration and conveyance of passengers' 
luggage between Great Britain on one hand and Sweden, · Norway and 
Finland on t he other via Tilbury-Gothenburg. 

Suomessa kirja.taan matkatavaraa taman tariffin mukaisesti vain Helsingin ja 
Ttuun asemilla ja ainoastaan esitettaessa London St. Pancras asemalle saakka ylla
mainittua tieta kelpaava matkatoimiston laatima kuponkivihko. 

Kirjattaessa annetaan matkustajalle matkatavaratodistus erityisesta, Helsingin 
ja Tm·m1 asemilla kaytettiivasta lomakekirjasta Lontooseen kuljetettavaa matka
tavaraa varten. Maaraasema (London St. Pancras) ja kuljetustie (Turun satama
' tockholm-Goteborg-Tilbury) kirjoitetaan ei ainoastaan matkatavaratodistukseen 
vaan myoskin kolleihin kiinnitettaviin numerolappuihin. Kuponkivihon viimeiseen si
vuun painetaan matkatavaraleima. 

Hankintaetua matkatavaralahetykselle ei tassa liikenteessa saa ilmoittaa. 
Asemalle London St. Pancras osoitettu matkatavara tullataan aina Tilburyssa, 

josta matkustajalle on huomautettava. 
Kuljetusmaksu lasketaan alkavalta kilojen 10-]uvulta tariffissa siv. 29 olevien 

yksikkohintojen perusteella, huomioonottaen etta 

l :sen hintasarekkeen maksu lasketaan 
2:. en )) )) )) 

3:nnen )) )) )) 

4{) 81- :~2 

kokonaispainosta, 
ylipainosta, maksusta vapaa paino: 45 kiloa 

kokolippua ja 25 kiloa puolilippua kohti, 
ylipainosta, maksusta vapaa paino: 25 kiloa 

kokolippua ja 12 kiloa puoliliJ>pua kohti. 



KuljetuRmaksu koko matkalta Raadaan laskemalla kaikki kolme oRamakR1H1 
yhteen. 

Tulojen tilittamisestii noudatetaan matkatavaraa koskevia miiiirayksia rautatie
hallituksen kiertok.irjee::;Rii N:o 17/RSO marraskuu.n 17 paivaltii 1932, siv. fi. 

HolsingiRRii, rautatiehallitnkseAsa, marraRkuun 25 piiivana 1 !l!l2 . 

Vilhelm Jansson. 

V ilho A nnala. 

Esimerkliejii . 

'J'ariffi, siv. 29. 

I. oO kg matkatavnran H ch;ingista a. em all!.' London Rt. Pan eras. kaul ta Turnn Rat am a 
- Rtockholm-Gi:itphorg ·Tilbury, yhdella kuponkiviholla. 

TT. 

l. Ilr.nan vapaapainoa: 6 x 7. ;2 Smk = (45. 12 =) ............ . .... . ........ . 
2. ylipainoa (60-45 = ) 15 kg; 2 x 21. oo Sml{ .......... . ... . ............ . 
:1. (60 - 25 = ) ~fi kg; 4 x ~6. & o Smk = (ln.2o =) ................ . 

Hmk 
46.00 
42.oo 

148. 00 

:\Iaksu Rmk 2~6. on 

105 kg matkatavaraa 'J'urusta ascmalle Lonrlon St. Pan!'ras. kautta Tnrun satamn 
- -l''ltockholm -Gi:itehorg- Tilbury, kahdella kuponkiviholla. 
l. Ilman vapMpainoa: ll x 5. ao Smk = (58. &o =) ......... . ............... . 
2. ylipainoR. (105- 90 = ) l1i kg; 2 x 2l.oo Smk ...... . .................. . 
~. (IOfi - fiO = ) Fiii kg: 6 x 36.Ro Hmk = (220.ao =) .... . .......... . 

.)!J. no 

42.oo 
221. 0 0 

l\'[aksu Rmk 322. o u 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 20/3146 

jqulukuun 9 piiivaltii 1932, 

sisliltava valtionrautateiden tilinpitoa koskevia ohjeita. 

Sen johdosta, eWi tileja tarkastettaessa 
on havaittu tilintekijain eraissa suhteissa 
menetelleen virheellisesti, on rautatiehalli
tus taniian tapahtuneessa esittelyssa katso
nut tarpeelliseksi antaa tilinpidon suhteeu 
seuraavat ohjeet : 

Valtionrautateiden tulot ja menot ovat 
merkitta.vat oikeille tileille sen vuoden kir
janpidossa, johon tulot ja menot 'kohdis
tuvat, momenteille merkittavat tulot ja me
not bruttomaiiri"!l eli viihentiimiittii menoja 
tuloista ja tuloja menoista. Varainhoito
vuoteen kohdistuvia menoja ei siis ole lupa 
maksaa seuraavan vuoden miiararahoista 
eikii varainhoitovuonna kayteWivana olevia 
maariiraili.oja kiiyttaii seuraavan vuoden me
nojen ma'ksamiseen. 

Varainhoitovuodelle kuuluvat tulot, joita 
ei ole voitu periii sanotun vuoden aikana. 
siirtyviit tulorasteina seuraavaan vuoteen. 

Suuruutensa puolesta tarkoin miiiiratty 
meno, joka on maksettava kiinteiistii tai 
arviomiiiiriirahasta, mutta jota ei ole voitn 
maksaa ennen varain:hoitovuoden piiiitty
mistii, siirretiiiin tilinpiiiitoksessa menoras
tina seuraavaan vuoteen. J os meno on suo
ritettava siirtomiiararalhasta, ei menoriistina 
siirtiiminen tule kysymykseen. 

Osama:ksua suoritettaessa on meno mer-

kittava asianomaiselle menotilille eikii en
nakikomaksnna. Ennakkomaksuna voidaan 
meno pitaii tileissa silloin, kun menon suo
rittamista varten on osotettu maariiraha, 
mutta maksua tilityksen puuttuessa tai 
muusta piitevasta syystii ei voida heti mer
'kitii lopulliseksi menoksi. Ennakkoma:ksu 
on merlrittiiva lopulliseksi menoksi tai ta
kaisin perittava niin pian IJ.ruin mahdollista 
ennen tilinpaatostii ja viimeistiiiin vuoden 
kuluessa siita, kun se on suoritettu, ellei 
ennakkomaksua lain tai asetuksen taikka 
valtiovarainministerion paiitoksen nojalla 
ole lupa pitiiii tileissa pitempiiii aikaa. 

J otta menot saataisiin merkityksi varain
hoitovuoden tileilb.in, on valvottava, etta 
asiakkaa.t antavat laskunsa ja niima tarkas
tetaan sekii rriaiirataiin maksettavaksi ennen 
varainhoitovuoden piiiittymistii. 

Tulo- ja menorasteistii niin myos siirret
tiivistii miiiiriirahoista on hyvissii ajoin en
nen vuoden tilinpiiatostii ja viimeistalin en
nen varainhoitovuotta lahinnii seuraavan 
vuoden tammikuun loppua liihetettiivii ·kam
reerikonttorille yksityiskohtaiset luettelot. 

Tiimii kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi tiiten ilmoitetaan. 

Helsingissii, rautatiehallituksessa, joulu
kuun 9 piiiviinii 1932. 

J aim ar Castren. 

K. A. Wahlstedt. 



Viran ja toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
r':o 21 ; 32 3 

joulukuun 23 piiivi.ilti:i 1932. 

koskeva vaunuluetteloa, kaav. B. N :o 110. 

Rautatiehallitus on tehdysta e ityk estii 
piiiiWinyt, eWi matkatavaravaunut (Ge) 
ovat liikkuvan kaluston kiiytti:iii koskevassa 
tilastossa y hdistetta vat kond u ktooriva unu
jen kanssa yhdek i ryhmiiksi : ,Konduk
toori- ja matkatavaravaunut." 

J unaajohtavien konduktoorien on l'D

vuoksi vaunuluetteloita, kaav. B. N:o 11 0, 
laatiessaan ensitulevan tammikuun 1 piii
viistii. alkaen merkittava matkatavaravau
nujen akseliluvut amaan sar ekkee een 6, 
mihin konduktoi:iri- ja vankivaunujen a k
seliluvut merkitaiin (kaikki yhtenii lukuna), 
cikii eniiii sarekkeisiin 8 tai 9. Matkatavara
vaunujen nnmeroita ~i merkita arekkei
siin 19-24. 

Kun kaav. B. :o 110 nyk~-incn painos 
on loppuunkulutettu, tullaan sarekkeiden 
oisikot uutta painosta siita otettaessa muut
tamaan Uimanmukaisesti. 

Tiimii kaikkien a ianomai ten tiedok i ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. He! in
gissa rautatiehallitukse ·a, joulukuun 23 
paivana 1932. 

Till innehavare av tjdnst eller hefattning. 

Cirkular . 
~ :o 21 / 32 3 

av drn 23 clrcember 1932, 

angaende vagnsuppgift, form. B. N :o 110. 

Pa gjord framsHillning har jarn viigs
styrelsen beslutat, att resgodsvagnarna (Ge) 
i statistiken over rullande materieleoo an
vandning skola sammanfi:iras med konduk
ti:irsvagnarna till en och amma grupp: 
,Kondukti:irs- och resgodsvagnar. '' 

Vid uppgi:iramlet av vagn uppgift, form. 
B. N :o 110, bora fi:iljakt ligen tagfi:irande 
konduktorerna fran och med den 1 instun
dande januari anteckna resgodsvagnarna 
axe ltal i samma kolumn 6, dar kondukti:ir s
och f§.ngvagnarna. axeltal infi:iras (alit i 
en summa), icke vi dare i kolumn 8 eller 9. 
Resgods,·agnarna nummer utskrivas icke 

kol. 19-24. 

Da den nu forcfintliga upplagan av 
form. B. N:o 110 slutkonsumerats, komma 
kolumnrubrikerna i den nya upplagan att 
rattas i enlighet harmed . 

Det alle dem, om vederbi:ir, till kanne
dom och iakttagande harigenom meddela . 
Helsingfors, a jiirnva"' tyrelsen, den 23 
decemher Hl32. 

Jalmar Castren. 

Jl.. A. W altlstedt. 
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Virkamiehille. 

·. 

Kiertokirje 
N:o 22/1184 

joulukuun 22 piiivaltii 1932 

juna-a~ataulujen laatimisesta. 

Rautatiehallitus on taniian tapahtunee a 
e ittelys a, kumoamalla . kiertokirjeen N:o 
128/ 3751 joulukuun 12 piiivalta 1919 ja 
peruuttamalla k:irjees a N:o 11 4/ 2201 huh
tikuun 21 paiviilta 1932 antaman ·a maa
raykset, vahvistanut seuraavat miiaraykset 
tasta lahti.en noudatettaviksi juna-aikatau
lujen laatimisessa: 

1. Varikkojaksojen esimiesten, ratajakso
jen esimiesten, a ·emapaallikkojen ja pysa
k:inhoitajien tulee vuosi.ttain elokuun alku
puoliskolla antaa asianomaiselle liikenne
jakson e imiehelle lausuntonsa voimassa 
oleva ta aikataulusta. Lausunnois a on eri
tyinen huomio kiinniteWiva niihin puut
teellisuuksi.in, jotka pitaisi seuraavassa ai
kataulussa saada kQI'jatuiksi. 

Lausunnoista Jii.kennejakson esimiehen 
tulee laatia yhteenveto, johon han eri sa
rakkeeseen merkitsee oman miclipiteensii 
joka eri ehdotuksesta. Tama yhteenveto ja 
alkuperaiset lausunnot hanen on elokuun 
kuluessa lahetettava knljetustoimistolle. 

2. Jos liikennejakson esimies saamiensa 
lausnntojcn perusteella tahi omasta alot
teestaan tahtoo saada aikaan huomattavam
pia muutoksia aikatauluun, tulee hanen eri 
k:irjeella viimeistaan syyskuun alkupuolis
kolla tehcla kuljetustoimistolle perusteltu 
ehclotus a iassa. 

.Jo kuljetustoimisto suunnittelee huomat
tavampia muutoksia aikatauluun, sen tulee 
syrskuun alkupuoliskolla vaatia a ianomai-
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en liikennejakson esimiehen lausunto, mikii 
saman kuun kulue a on annettava. 

Jos liikennejakson esimiehen ta:hi kulje
tustoimiston suunni.ttelema muutos huomat
tavassa maiirassa muuttaa yleison matkus
tamismahdolli uuksia, liikennejakson esi
miehen tulee, paivista kuljetustoimiston 
ka.nssa sovittuaan, opi.villa jaksonsa ase
milla pitaa aikataulukokous seka hyvissa 
ajoin paikallisissa sanomalehdissa uutisten 
muodo a yleisolle ilmoittaa, missa ja mil
loin kokous pidetaiin ja mitii muutoksia on 
suunniteltu. Tallaisia kokouksia on pidet
t~va, jos mahdollista lokakuun, viimeistaan 
marraskuun kuluessa. 

.Jos uunnitellut muutokset koskevat pos
tia kuljettavia junia, kuljetustoimiston on 
asiasta ilmoitettava postivaunupiirin posti
tarkastajalle. 

3. Aikataulukokouksessa on picleWiva 
poytak:irjaa, joka liikennejakson esimiehen 
tulee omine lausuntoineen viimeistaan 7 pai
vaa kokouksen jlilkeen lahettaa kuljetustoi
mistolle. Kuljetustoimisto esittelee sen vii
pymiittii rautatiehallitukselle, joka paattaii 
a iassa. 

4. Rautatiehallituksen paiitosten mukai
sesti kuljetustoimisto valmistaa ehdotuksen 
pika-, henkilo-, seka- ja pikatavarajunien 
ai.katauluksi ja Hihettaa otteet siita graafil
lisessa muoclossa asianomaisille liikenne
jakson esimiehille. 



5. Liikennejakson esimiehen tulee tar
kastaa saamansa ote ja tehda siihen tar
peellisiksi katsomansa korjaukset sekii sen 
jalkeen piirtaa siihen tavarajunien aika
taulut. Nain valmistamansa ehdotus hiinen 
tulee Hi.hettaa kuljetustoimistolle viimeis
taan 2 viikkoa sen jiilkeen kuin han on saa
nut otteen kuljetustoimistolta. 

6. Tarkastettuaan ja tarpeen vaatiessa 
korjattuaan liikennejakson esimiehen ehdo
tuksen, kuljetustoimisto alistaa sen rauta
tiehallituksen lopullisesti vahvistettava.ksi. 

7. Edelliimainituista toimenpiteista riip
pumatta liikennejakson esimiehen tulee en
nen tammikuun 15 piiivaa kuljetustoimis
tolle Uihettaa perusteltu ehdotuksensa sel
laisiksi tarkeammiksi muutoksiksi aikatau
luun, esim. uusien junien kulkuun asetta
miseksi, kulussa olevien veturijunien kor
vaamiseksi moottorivaunulla y. m., jotka 

han katsoo voivansa ehdottaa voimaan tule
viksi seuraavan vuoden toukokuussa. Ehdo
tukseen on liitettava selonteko toimenpi
teiden aiheuttamista lisiimenoista tahi siHis
toista, ja on hiinen siinii suhteessa neuvo
teltava asianomaisen varikkojakson esimie
hen kanssa ja ilmoitettava kuljetustoimis
tolle myos koneosaston osalle lankeavat li
samenot tai siiastot. 

Kuljetu toimiston tulee helmikuussa esi
tellii nama ja mahdollisesti tekemansa omat 
ehdotukset , etta rautatiehallitus voi seuraa
vaa vuotta varten tehtavaan menoarvioon 
merkita hyvaksyrnansii uusien junien ai
heuttamat menot tai saastot. 

Taman rautatiehallitus kaikkien asian
omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi tiiten 
ilmoittaa. Helsingissii, rautatiehallituksessa, 
jouluknun 22 paivana 1932. 

Vilhelm Jansson. 

T11u1·e Bliissar. 



Lko:n ja Tko:n virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 201/154 

tammikuun 22 paivalta 11.132 

rahtitasoituksista ja vientialennuksista. 

Ku1knlaitosten ja yleisten toiden minis
terio on kuluvan tammillruun 14 piiiviina 
mi:i.iiriinnyt, 

etta kuljetusmaksut Riihimaen a.seman 
ita- ja pohjoispuolella olevilta rataosilta 
e.ka Helsingin-Riihimiien rataosalta vau

nukuormin Hangon sat a maan liil1etettavasta 
vientitavarasta on kuluvan tammikuun 15 
paivan alusta 'euraavan huhtikuun 15 pai
vii.n loppuun aakka laskcttava samansuu
ruisiksi kuin Helsingin satamaan; 

etta kuljetusmaksut Hangon satamasta 
sekii kappalc- etta vaunukuormatavarana 
edellisessii kohdassa mainituille rataosille 
liihetetta,·ii.sta tuontitavarasta, joka laivasta, 
tullilaitoksen vara tosuojasta tai sen val
vonnan alai esta vara topaikasta kuorma
taan rautatievannuun, on edelli es.sa koh
dassa mainittnna aikana laskettava saman-
unruisi~ i kuin Helsingin satama ta; 

etta edellisis a kohdi. sa mainitut rahti
ta oi1:ukset eivat kuit,enkaan ole voiroa a 
sina aikana, jolloin Helsingin satama on 
jiiaesteiden takia suljett una; scka 

etta rautatie:fuallitus on oikcutettu anta
maan tarkemmat maaraykset siten myon
nettyjen raht.itasoitusten soveltamisesta. 

Edellcen on .kul:kulaitooten ja yleisten toi
den ministerio viime joulukuun 21 paivanii 
mi:i.iirannyt, 

etta kuluvana ta.lvikautena maan jonkin 
sataman kautta maasta vietavan ja koko 
vaunukuorm in valtionrautatrilla ku Jjetetta-
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van paperin, pahvin, kartongin, lankarul
licn ja faneerin kuljetusmaksuista on las
kettava ellainen alennu.s, etta se, paljous
alennus mnkaanluett.una, nousee 30 %:iin; 

etta edelUimainittu alennu on voimassa 
iita paiva ta alkaen, jolloin laivaliikenne 

Helsingin satama a pai:i.ttyy, siihen asti 
kuin e jalleen alkaa; se.ka 

eWi rautatichallitus on oikeutettu anta
maan tal'Vittavat lisamiiari:i.ykset myonnetyn 
alennuksen soveltamisesta. 

EdclHiolevan jo.hdosta raurtatiehallitus on 
antanut seuraavat lisamai:i.ri:i.ykset: 

1. Lahettiijan, jok:a jattaa kuljctctta
vaksi tavaraa, jonka rahdista myonnetiiiin 
rahtitasoitusta tai vientialennu ta, tulee lii
betysasemalle jaWia valaehtoinen itoumus 
siitii, ettii han suorit.taa tavarasta, joka ei 
tule laivatuksi, tayden rahdin . 

2. Pohjoisesta pain Hangon s.atamaan 
HiheteW:ivi.iiin tavaraan sovelletaan rahtita
soitusta, mikali tavara lahetetiHin Riihimaen 
a.seman kamtta. 

3. Vaunukuormaksi katsotaan tariffi
saannon 34 §:n 8. lisamaaraykscssa roainitut 
Hi.hetykset. 

4. Vatmunpeitemaksu laskctaan ama11a 
viilimat.kalta kuin rahtikin. 

5. Jos lahetys jonkin sataman laivalii
kentecn paiittymisen johdosta on vali- tai 
maaraasemalta lahet.ettiivii toiseen vienti
satamaan, on ral1ti laskettava ja maksettava 



liikennesaannon 77 §:n 10. c-kohdan ja vir
kamaiiraysten 77 § :n 3-kohdan mukaisesti. 

6. Rahtikirjoihin on t.ehtava merkinta 
,Vientitavaraa" tai ,Tuontitavaraa". Rah
tikirjoi<hin, jotka on kirjoitettu vienti- tai 
tuontitavaralle, ei ole merkittava muun
laista tavaraa. 

7. Tulla.amatonta tuontitavaraa kuljetet
tavak.si jatettaes.sa tullipassi on liitettava 
rahtilkirjaan. 

8. Vientialennus on voimassa myoo 
yhdysliiltenteessa yk&ityisten ra.utateiden 
ka;nssa. 

9. Tavaroista, joiden rahdist.a myonne
taan vientialennusta, tulee lii'hetysasemien 

laatia tilastollinen luettelo, j.ossa mainitaan 
maiiriipaikka, tavaran laatu. paino ja rahti
maksu sekii alenta:mattomast.a rahdista las
kettu 10 % :n alennus ( varsinainen vienti
alennus). Ituettelo ynnii liihetHijain ase
mille jattiimat .sitoumukset lli,hetetaan alen
nusajan paatyttya tariffitoimistoon. 

10. Tariffi- ja kontrolliosaston johtaja 
ilmoittaa s3ihkoteitoo, milloin laivali.ikenne 
Helsingin satamassa paattyy ja jalleen 
aLkaa. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, tammi
kuun 22 paivana 1932. 

Vilhelm Jansson. 

Vilho Annale£. 



Lko:n ja Tko:n virkamiehille. 

Kierto·kirje 
~ :o 202/ 23nfi 

_jou.Jukuun pii.ivaltii J 93:! 

rahtitasoituksista, vientialennuksista ja sahatukeille myonnetysta rahti
alennuksesta. 

Rautatiehallitus on maariinn~·t, 

Ptta kuljetu. mak ut Riihimaen aseman 
ita- ja pohjoispuolella oleviltn rataosilta 
st>ka. Kcravan itapuolella olevalta rataosalta 
Yaunukuormin Hangon atamaan liiJ1 tcttii
viista vientitavarasta on . tulevan tammi
kuun 1 paiviin alusta seuraavan huhtikuun 
30 piiivan loppuun laskettaYa saman suu
ruisiksi kuin IIelsingin satamaan; 

eWi edelHi mainittn rahtitasoitus ri kui
tenkaan ole voimassa sinii aikana, jolloin 
Ilelsingin satama on jtiiirsteiden tnkia sul
jettuna; 

Pttii alka,·ana tah·ikautena maan jonkin 
sataman kautta, Hclsingin satamaa lnkuun
ottamatta, maa ta Yietadin ja koko vaunu
lmormin knljetettavan paperin, kartongin, 
lankarnlliC'n ja faneerin rahtimak. uista on 

laskettava scllainC'n alL' nnus, etLi 'lL', pal
jousnlennns mukaan lnettuna, nousee 
:10% :iin; 

Pttii C'uelliimainittu vientialennus on Yoi
massa siita piiidistii alkaen, jolloin laiva
liihnne IIcl. ingin satamassa piiiitty~' sii
hC'11 asti, kuin se jiilleC'n alkaa ; 

etta pohjoisesta pain Hangon satamaan 
lii hctrttiivii~in ta varaan sovPlletaan rahti
tasoitnsta. mikali ta\·ara lahetetaiin Riihi
miien ast·man kautta; 

l'ttii W hl'ttajan. joka ja t taa knljet etta
vn ksi t a val'na. jon ka rfl hclista m~ronnetiiiin 

rahtitasoitusta tai vientialcnnusta, tulec 
Uihetysasemalle jiittiia valaehtoinC'n sitou
mns siita, etta han suorittaa tavarasta, joka 
ei tule laivatuksi, tayden rahdin. Sitou
mukset liihetetaiin toukokuun alu ·sa tariffi
toimistoon; 

etta vaunukuormaksi katsotaan tariffi
xiiiinnon 3-1 §:n 8. lisiimiiiirayksessa maini
tut liilwt~·ksrt: 

etta vannunpeitemaksu laskf'taan samalta 
valimatkalta kuin rahtikin; 

etta Hihetykscstii, joka jonkin sataman 
laivaliikentcen paiittymisen johdosta on 
viili- tai miiiiriiaRemalta Hihetettavii toiseen 
vientisatamaan, rahti on lasketta,·a ja mak
settava liihnnesaanni:in 77 §: n 10 e-koh
llan ja virkamiiiiri:irstE'n 77 §:n 3-kohclan 
mukaisesti ; 

l'ttii rahtikirjoihin on teht~ivii mE>rkinta 
.. Vientitavaraa'' ja rttii rahtikirjoihin, 
jotka on kirjoitettu ,·icnt itavaralle, ei ole 
mE>rkitUiva munnlaista tavaraa; 

etta rahtitnsoitus ja vientialennus on voi
mas a myos yhdysliikent<'<:'ssa yksityi ten 
rautateiden kans. a : seka 

etta tariffi- ja kontrolliosaxton johtaja 
ilmoittaa siihkoteitse. milloin lai\·aliikennC'
Helsingin satama. ~a pai:ittyy ja jiillrC'n 
alkaa. 

Kulkulaitosten ja yleisten Widen mmts
terio on m~·ontanyt kntimaassn o]eyilJe 



sahalaitok. ille Hihct<>ttiiviiin :aha1ukki n 
kuljctnsmak ui:ta tulCYan 1ammikmm 1 
paiv~in aln ta lul<ien seuraaYan huhtlkunn 
15 paivan loppuun voimas 'a olCYan 20 o/o :n 

alennuk n ehdolla, eWi tavara lahrtctaan 
vahintaan 9,000 kilon lahetyksin vaunua 
kohden iaikka etta knljetusmaksu la. ketaan 
vahinHHin sanotun painomaariin tai vau-

nun kantanmden mukaan. .Alennn on 
voimassa myos yhdy.liikcntee. a muid n 
yk:ityi ten rautateiden paitsi .Jokioisten 
rautatien kanssa . 

Tamii ilmoitetaan· taten kaikkien a, ian
omai ten ticdok i ja noudatcttavak, i. 

Ilelsingis a, rautatiehallituk cssa, joulu
kuun , piiiviinii Ul32. 

Jalmar Castren. 

Vilho Amwla. 

Routotiehallituksen klrjasto 


