
1Kansanhuoltoministerien päätös
ostokorttien varsinaisten kuponkien ohella vaatetustarvikkeita ja jalkineita luovu-

tettaessa vaadittavista erikoiskupongeista.

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1942.

Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 31 päivänä joulukuuta 1940 kutoma-
teollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen
käytettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä antaman päätöksen nojalla
määrännyt:

1 §• git että sitä luovutettaessa vaadittaviksi
määrätyt, jäljempänä 2 §:ssä mainitut
erikoiskupongit.

Tarvike, jonka luovuttamiseen vaaditaan
erikoiskuponki, saadaan luovuttaa ainoas-
taan samasta ostokortista irroitettavia var-
sinaisia kuponkeja ja erikoiskuponkeja vas-
taan.

Tämän päätöksen 2 §:ssä mainittuja
säännöstelynalaisia tarvikkeita kuluttajille
luovutettaessa 1 päivänä lokakuuta 1942
alkavana jakelukautena, on kutomateolli-
suustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jal-
kineiden ■ hankkimista varten annetusta
ostokortista irroitettava sekä luovutettavaa
tarvikemäärää vastaavat varsinaiset kupon-

2 §.

A. Miehen vaatetuskortti Xx ja K 2
Vaadittavien erikoiskupon-

kien numerot
Kortti Xi annetaan vuosina 1924—1937 syntyneille

ja kortti K 2 vuonna 1923 tai sitä ennen syntyneille
miespuolisille.

1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-
den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan .... 201

2) Arki- tai juhlapuvun takki, liiveineen tai ilman niitä,
vuorillinen tai vuoriton; tai housut, pitkät tai lyhyet,
myöskin polvi-, saapas- tai golfhousut, villaa sisältä-
västä kankaasta, sarasta, P-kankaasta tai tekokuidusta
sellaisenaan tai sitä sekoittamalla valmistetusta kan-
kaasta, jonka paino on leveydestä riippumatta 350
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grammaa tai enemmän juoksumetriltä, taikka päällis-
ja vuorikankaat edellämainitunlaiseen takkiin tai hou-
suihin; vuorikangas saadaan luovuttaa siitä eri eri-
koiskuponkia vaatimatta vain silloin kuin se ostetaan
samalla kertaa päälliskankaan kanssa 202

3) Housut, pitkät tai lyhyet, myös polvi-, saapas- tai golf-
housuit, villaa sisältävästä kankaasta, sarasta, P-kan-
kaasta tai tekokuidusta sellaisenaan tai sitä sekoitta-
malla valmistetuesta kankaasta, jonka paino on levey-
destä riippumatta 350 grammaa tai enemmän juoksu-
metriltä; taikka päällis- ja vuorikankaat edellämaini-
tunlaisiin housuihin; vuorikankaat saadaan luovuttaa
niistä erikoiskuponkia vaatimatta vain silloin kuin ne
ostetaan samalla kertaa päälliskankaan kanssa 203

4) Arki- tai juhlapuku, johon kuuluu yhdet housut, vil-
laa sisältävästä kankaasta, sarasta, P-kankaasta tai te-
kokuidusta sellaisenaan tai sitä sekoittamalla valmiste-
tusta kankaasta, jonka paino on leveydestä riippumatta
350 grammaa tai enemmän juoksumetriltä; taikka pääl-
lis- ja vuorikankaat edellämainitunlaiseen pukuun; .vuo-
rikankaat saadaan luovuttaa niistä eri erikoiskuponkia
vaatimatta vain silloin kuin ne ostetaan samalla ker-

5) Päällystakki, myös nahasta valmistettu, taikka pitkä
tai lyhyt turkki, taikka kankainen tai kuminen sade-
takki, lukuunottamatta öljyttyä sadetakkia sekä puu-
villakankaasta tai sitä vastaavasta kankaasta valmistet-
tua vuoritonta n. k. popliini- tai pölytakkia; taikka
päällis- ja vuorikankaat edellämainitunlaiseen päällys-
vaatteeseen; vuorikankaat saadaan luovuttaa niistä eri
erikoiskuponkia vaatimatta vain silloin kuin ne oste-
taan samalla kertaa päälliskankaan kanssa 204

6) Paita, kankenlaatuiset päivä-, yö- ja aluspaidat tai
pusero taikka verryttely- tai villapaita 205

Erikoiskupongin 205 sijasta on sallittua käyttää ku-
ponkia 206.

7) Paita, kaikenlaatuiset päivä-, yö- ja aluspaidat taikka
tuuli- tai urheilu- taikka yöpuvun takki 206

Erikoiskupongin 206 sijasta on sallittua käyttää ku-
ponkia 205.

8) Alushousut, kaikenlaatuiset, taikka verryttely- tai yö-
puvun housut 207

Erikoiskupongin 207 sijasta on sallittua käyttää ku-

9) Alushousut, kaikenlaatuiset, tai hiihtohousut taikka
ponkia 208.

muut ulkoilu- tai urheiluhousut, pitkät 208

taa päälliskankaan kanssa 202 ja 203 yhdessä



Erikoiskupongin 208 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 207.

10) Alusvaatekerrasta, kaikenlaatuinen 205 ja 207 yhdessä
Erikoiskupongin 205 sijasta on sallittua käyttää

kuponkia 206 jakupongin 207 sijasta kuponkia 208.
11) Yöpuku 206 ja 207 yhdessä

Erikoiskupongin 206 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 205 ja kupongin 207 sijasta kuponkia 208.

12) Verryttelypuku 205 ja 207 yhdessä
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Erikoiskupongin 205 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 206 jakupongin 207 sijasta kuponkia 208.

13) Hiihtopuku tai muu ulkoilu- tai urheilupuku 206 ja 208 yhdessä
Erikoiskupongin 206 sijasta on sallittua käyttää

kuponkia 205 ja kupongin 208 sijasta kuponkia 207.
14) Sukat, kaikenlaatuiset 209, 210 ja 211

Kukin erikoiskupongeista 209, 210 ja 211 oikeuttaa
hankkimiaan yhden parin sukkia taikka vaihtoehtoi-
sesti enintään 100 grammaa lankaa, ei kuitenkaan om-
pelu- eikä kalalankaa, joiden hankintaan nähden ovat
voimassa erikoiset määräykset.

15) Jalkineet, myös huopa- ja kumijalkineet, päällyskengät
sekä kumiterät, lukuunottamatta 7 §:ssä lueteltuja,
joistani vaadita erikoiskuponkia, sekä jäljempänä mai-
nittuja 216

Kansanhuoltoministeriön huhtikuun 1 päivänä 1942
vahvistamaan kenkätehtaitten hinnaston A ja B laadun
nahkajalkineista sekä metsästyskengistä vaaditaan eri-
koiskupongit 216 ja 236 yhdessä.

16) Kangas, kaikenlaatuinen, 'lukuamottamatta villaa si-
sältävää kangasta, ja sellaista tekokuidusta sellai-
senaan tai sitä sekoittamalla valmistettua kangasta,
jonka paino on leveydestä riippumatta 350 grammaa
tai enemmän juoksumetriltä 212, 213 ja 214

Kukin erikoiskupongeista 212, 213 ja 214 oikeuttaa
hankkimaan korkeintaan yhden metrin edellämainittuja
kankaita.

17) Lanka, kaikenlaatuinen, lukuunottamatta ompelu- ja
kalalankaa, joiden hankintaan nähden ovat voimassa
erikoiset määräykset ■ 215

B. Naisen vaatetuskortti N± ja N 2
Kortti Ni annetaan vuosina 1924—1937 syntyneille

ja kortti N 2 vuonna 1923 tai sitä ennen syntyneille
naispuolisille.
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1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-
Den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan .... 301

2) Pusero tai jakku, ulkoilutakki tai -pusero, kävelypuvun
takki, neuletakki, villapaita, pujopaita tai pujoliivi,
valmistettu villaa sisältävästä tai muusta raaka-ai-
neesta; taikka kaikenlaatuinen päälliskangas edellämai-
nitunlaiseen puseroon, jakkuun tai takkiin sekä vuori-
kankaat kävelypuvun takkiin, mikäli ne ostetaan sa-
Malla kertaa kuin vastaava päälliskangas 302 ja 304

Kumpikin erikoiskupongeista 302 ja 304 oikeuttaa
hankkimaan yhden mainituista vaatekappaleista tai sitä
vastaavan määrän kangasta.

3) Hame tai housuhame, valmistettu villaa sisältävästä tai
muusta raaka-aineesta; taikka kaikenlaatuiset päällys-
housut, paitsi verryttely- ja rantahousut; taikka kangas
edellämainitunlaatuiseen hameeseen tai housuihin .... 303 ja 305

Kumpikin erikoiskupongeista 303 ja 305 oikeuttaa
hankkimaan yhden edellä mainituista vaatekappaleista
tai sitä vastaavan määrän kaikenlaatuista kangasta.

4) Leninki, myös kansallispuku, housupuku, kävelypuku,
kaikenlaatuinen, valmistettu villaa sisältävästä tai
muusta raaka-aineesta; taikka päällis- ja vuorikankaat
edellämainitunlaatuiseen leninkiin tai pukuun; vuori-
kankaat saadaan luovuttaa eri erikoiskuponkia vaati-
matta, mikäli ne ostetaan samalla kertaa päälliskankaan

hankkimaan yhden edellämainituista pukimista tai sitä
vastaavat kankaat.

5) Päällystakki, myös nahasta valmistettu, complet- tai
sadetakki, kaikenlaatuinen, öljysilkistä ja tekokumista
valmistettua sadetakkia sekä puuvillakankaasta tai sitä
vastaavasta kankaasta valmistettua n. k. popliini- tai
pölytakkia lukuunottamatta, taikka pitkä ja lyhyt
turkki; taikka päällis- ja vuorikankaat edellämainitun-
laiseen päällysvaatteeseen; vuorikankaat saadaan luo-
vuttaa niistä erikoiskuponkia vaatimatta ainoastaan, mi-
kali ne ostetaan samalla kertaa päälliskankaan kanssa 306 ja 307

Kumpikin erikoiskupongeista 306 ja 307 oikeuttaa
hankkimaan edellämainitun päällysvaatteen tai sitä
vastaavat kankaat.

6) Paita, kaikenlaatuinen, myös yöpaita tai paita ja alus-
housut yhdessä, taikka alusvaatekerrasto tai alushame 308

Erikoiskupongin 308 sijasta voidaan käyttää ku-
ponkia 309.

kanssa 302 ja 303, tai 302 ja 305,
Kukin kahden erikoiskupongin yhdistelmä 302 ja tai 303 ja 304, taikka 304

303, 302 ja 305, 303 ja 304 tai 304 ja 305 oikeuttaa ja 305 yhdessä
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7) Paita, kaikenlaatuinen, myös yöpaita tai paita ja alus-
housut yhdessä, tai alusvaatekerrasto, tai yöpuku,
taikka verryttely- tai rantahousut 309

Erikoiskupongin 309 sijasta voidaan käyttää ku-
ponkia 308.

8) Verryttely- tai rantapuku 302 ja 309 yhdessä
Erikoiskupongin 309 sijasta voidaan käyttää ku-

ponkia 308.
9) Hiihtopuku 302 ja 305 yhdessä

10) Sukat, kaikenlaatuiset, myös luonnonsilkistä valmistetut 310, 311, 312 ja 313
Kukin erikoiskupongeista 310, 311, 312 ja 313 oi-

keuttaa hankkimaan yhden sukkaparin taikka enintään
100 grammaa lankaa ei kuitenkaan ompelu- eikä kala-
lankaa, joiden hankintaan nähden ovat voimassa eri-
koiset määräykset.

11) Jalkineet, myös huopa- ja kumijalkineet, päällyskengät
sekä kumiterät, lukuunottamatta 7 §:ssä lueteltuja,
joista ei vaadita erikoiskuponkia, sekä jäljempänä mai-
nittuja 319

Kansanhuoltoministeriön huhtikuun 1 päivänä 1942
vahvistaman kenkätehtaitten hinnaston A ja B laadun
nahkajalkineista sekä metsästyskengistä vaaditaan eri-
koiskupongit 319 ja 339 yhdessä.
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12) Kangas, kaikenlaatuinen, ei kuitenkaan villaa, sisältävä
eikä tekokuidusta sellaisenaan taikka sitä sekoitta-
malla valmistettu kangas, jonka paino on leveydestä
riippumatta 350 grammaa tai enemmän juoksumetriltä 314, 315 ja 316

Kukin erikoiskupongeista 314, 315 ja 316 oikeuttaa
hankkimaan korkeintaan yhden metrin edellämainittuja
kankaita.

13) Lanka, kaikenlaatuinen, 1 ukuunottamatta ompelu- ja
kalalankaa , 317 ja 318
Erikoiskupongit 317 ja 318 oikeuttavat hankkimaan
kumpikin 100 grammaa kaikenlaatuista lankaa, lukuun-
ottamatta ompelu- ja kalalankaa, joiden hankintaan
nähden ovat voimassa erikoiset määräykset.

G. Lapsen vaatetuskortti L.
Kortti L annetaan vuonna 1938 tai sen jälkeen syn-

tyneelle lapselle.
1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-

den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan .... 401

Erikoiskuponki 402 oikeuttaa hankkimaan enintään
1.5 metriä villaa sisältäviä kankaita, joiden leveys on

2) Kangas, villaa sisältävä ' 402
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yli 130 sm tai enintään 2 metriä edellämainitunlaisia
kankaita, joiden leveys on enintään 130 sm. Villakan-
kaaksi luetaan myös tekokuidusta joko sellaisenaan tai
sitä sekoittamalla valmistettu kangas, jonka paino on
leveydestä riippumatta 350 grammaa tai enemmän
juoksumetriltä.

3) Kangas, puuvilla-, pellava-, tekokuitu- myös tekosilkki- 403 ja 404
Kumpikin erikoiskupongeista 403 ja 404 oikeuttaa

hankkimaan enintään yhden metrin edellämainitunlai-
sia kankaita, joiden leveys on yli 115 sm, tai enintään
1.5 metriä samanlaatuisia kankaita, joiden leveys on
enintään 115 sm.

4) Lanka, kaikenlaatuinen, lukuunottamatta ompelu- ja

Kukin erikoiskupongeista. 405, 406, 407, 408, 409 ja ja 410
410 oikeuttaa hankkimaan enintään 100 grammaa kai-
kenlaatuista lankaa paitsi ompelu- ja kalalankaa, joi-
den hankintaan nähden ovat voimassa erikoiset mää-
räykset.

3 §•

Kansanhuoltolautakunta vahvistaa tar-
vittaessa kansanhuoltoministeriön antamien
ohjeiden mukaan sen kangasmäärän, jonka
katsotaan vastaavan kutakin tässä päätök-
sessä mainittua, kankaasta valmistettua val-
mista vaatekappaletta ja joka luovutetaan
erikoiskupongeilla 202, 203, 204, 302, 303,
304, 305, 306 tai 307 yksinään tai parittain.

6 §•

7 §.

4 §•

Pukimet, jotka ovat tehdyt tekokuidusta
sellaisenaan tai sitä sekoittamalla valmiste-
tusta kankaasta, jonka paino on leveydestä
riippumatta 350 grammaa tai enemmän
juoksumetriltä, rinnastetaan tässä päätök-

sessä villaisiin pukimiin ja vaaditaan niitä
luovutettaessa kyseeseentulevissa tapauk-
sissa villapukimien erikoiskupongit.

8 §•

5 §•

Verhoista ja lakanoista vaaditaan erikois-
kupongit niiden valmistukseen käytettyjen
kangasmäärien perusteella.

kalalankaa 405, 406, 407, 408, 40!)

Luonnonsilkkilankoja ja -kankaita sekä
silkkitylliä saadaan luovuttaa erikoiskupon-
keja vaatimatta.

Erikoiskuponkeja vaatimatta saadaan
luovuttaa seuraavia erikoisjalkineita: paini-,
nyrkkeily-, pyöräily-, jalkapallo-, voimis-
telu-, keilailu- ja piikkikenkiä sekä kangas-
päällyksisiä nahka-, kumi- ja korvikepoh-
jaisia kesäkenkiä, puukenkiä, tohveleita, ka-
losseja, miesten kiiltonahkakenkiä sekä luis-
timiin kiinnitettyjä kenkiä, joita sellaisi-
naan ei voida käyttää tavallisina jalkineina.

Luovutettaessa lankaa sellaisissa valmis-
tajan alkuperäisissä pakkauksissa, jotka si-
sältävät lankaa enintään 50 metriä ja joita
saadaan luovuttaa varsinaisia kuponkeja
vaatimatta, ei vaadita myöskään erikois-
kuponkia.

Puuvillasta, pellavasta, tekokuidusta ja
myös tekosilkistä valmistettua koruompelu-,
nimeily- ja virkkauslankaa valmistajan ai-
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kuperäispakkauksina, kerinä, puolina, kaar-
toina tai vyyhteinä, saadaan luovuttaa eri-
koiskuponkeja vaatimatta varsinaisia ku-
ponkeja vastaan, mikäli niitä ei edellisen
momentin mukaan saada luovuttaa myös
varsinaisia kuponkeja vaatimatta.

Kalalankaa saadaan myydä kuluttajille
ainoastaan ostolupaa vastaan.

9 §• 10 §.

Kangaspaloja, joita kansanhuoltoministe-
riön 28 päivänä maaliskuuta 1942 kutoma-
teol 1isuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden,
jalkineiden, nahan ja nahkavalmisteiden
jakelupistemääristä antaman päätöksen mu-
kaan on lupa luovuttaa sanotun päätöksen

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1942.

Ministeri S. Kantola.

Toimistopäällikkö Kaarlo Karhi.

mukaisia varsinaisia kuponkeja vastaan, sa-
moin kuin enintään 50 senttimetrin pituisia
jäännöspaloja ynnä paikkaus- ja koristelu-
tankoituksiin hankittavia pakasta leikatta-
via, enintään 50 senttimetrin pituisia kai-
kenlaatuisia kankaita saadaan luovuttaa
varsinaisia kuponkeja vastaan erikoiskupon-
keja vaatimatta.

Tällä päätöksellä, joka tulee voimaan 1
päivänä lokakuuta 1942, kumotaan kansan-
huoltoministeriön 23 päivänä maaliskuuta
1942 antama päätös ostokortin kuponkien
ohella vaatetustarvikkeita ja jalkineita luo-
vutettaessa vaadittavista erikoiskupongeista.



Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.


