
Kansanhuoltoministerien päätös
vaatetuskortin pistekuponkien ohella vaatetustarvikkeita ja jalkineita luovu-

tettaessa vaadittavista erikoiskupongeista.

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1943.

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

I§. Tarvike, jonka luovuttamiseen vaaditaan
erikoiskuponki, saadaan luovuttaa ainoas-
taan samasta ostokortista irroitettavia pis-
tekuponkeja ja erikoiskuponkeja vastaan.

Ostolupaa tai ostolupakorttia (P) vas-
taan tarvikkeita luovutettaessa ei vaadita
erikoiskuponkeja. Ompelulankaa ja jalki-
neita ei ostolupakorttia vastaan saa luo-
vuttaa.

Tämän päätöksen 2 §.:ssä mainittuja
säännöstelynalaisia tarvikkeita kuluttajille
luovutettaessa 1 päivänä huhtikuuta 1943
alkavana jakelukautena on kutomateolli-
suustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jal-
kineiden hankkimista varten annetusta
ostokortista irroitettava sekä luovutettavaa
tarvikemäärää vastaavat pistekupongit että
sitä luovutettaessa vaadittamiksi määrätyt,
jäljempänä 2 §:ssä mainitut erikoisku-
pongit.

2,§.
A. Miehen vaatetuskortti K 1 ja K 2

Vaatetuskortti K ± annetaan vuosina 1924—1937
syntyneille ja K 2 vuonna 1923 tai sitä ennen synty-
neille miespuolisille henkilöille.

Vaadittavien erikoiskupon-
kien numerot

1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-
den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan .... 221

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 tai tekokuidusta sellaisenaan tai
sekoittamalla valmistetusta .kankaasta, jonka paino
on leveydestä riippumatta, 350 grammaa tai enemmän
juoksumetriltä, taikka päällis- ja vuorikankaat edel-
lämainitunlaiseen takkiin tai housuihin; vuorikankaat
saadaan luovuttaa niistä eri erikoiskupenkia vaatimatta
vain silloin kuin ne ostetaan samalla kertaa päällis-
kankaan kanssa 222
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3) Housut, pitkät tai lyhyet, myös polvi-, saapas- tai
golfhousut, villaa sisältävästä kankaasta tai tekokui-
dusta sellaisenaan tai sitä sekoittamalla valmiste-
tusta kankaasta, jonka paino on leveydestä riippu-
matta 350 grammaa tai enemmän juoksumetriltä;taikka
päMlis- ja vuorikankaat edellämainitunlaisiin housui-
hin; vuorikankaat saadaan luovuttaa niistä eri erikois-
kuponkia vaatimatta vain silloin kuin ne ostetaan sa-
malla kertaa päälliskankaan kanssa

4) Arki- tai juhlapuku, johon kuuluu yhdet housut, vil-
laa sisältävästä kankaasta tai tekokuidusta sellaise-
naan tai sitä sekoittamalla valmistetusta kankaasta,
jonka paino on leveydestä riippumatta 350 grammaa
tai enemmän juoksumetriltä; taikka päällis- ja vuori-
kankaat edellämainitunlaiseen pukuun; vuorikankaat
saadaan luovuttaa niistä eri erikoiskuponkia vaatimatta
vain silloin kuin ne ostetaan samalla kertaa päällis-

223'

5) Päällystakki, myös nahasta valmistettu; pitkä tai lyhyt
turkki; kankainen tai kuminen sadetakki; lukuunotta-
matta öljyttyä sadetakkia sekä puuvillakankaasta tai
sitä vastaavasta kankaasta valmistettua ainoastaan osit-
tain vuoritettua n. & 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 224

6) Paita, kaikenlaatuiset päivä-, yö- ja aluspaidat tai
pusero taikka verryttely- tai villapaita 225

Erikoiskupongin 225 sijasta on sallittua käyttää ku-
ponkia 226.

7) Paita, kaikenlaatuiset päivä-, yö- ja aluspaidat, taikka
tuuli- tai urheilu- tai yöpuvun takki 226

Erikoiskupongin 226 sijasta on sallittua käyttää ku-
ponkia 225.

8) Alushousut, kaikenlaatuiset, taikka verryttely- tai yö-
puvun housut 227

Erikoiskupongin 227 sijasta on sallittua käyttää ku-
ponkia 228.

9) Alushousut, kaikenlaatuiset, tai hiihtohousut taikka
muut ulkoilu- tai urheiluhousut, pitkät 228

Erikoiskupongin 228 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 227.

Erikoiskupongin 225 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 226 ja kupongin 227 sijasta kuponkia 228.

Erikoiskupongin 226 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 225 ja kupongin 227 sijasta kuponkia 228.

Erikoiskupongin 225 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 226 ja kupongin 227 sijasta kuponkia 228.

kankaan kanssa 222 ja 223 yhdessä

10) Alusvaatekerrasto, kaikenlaatuinen :.
.

225 ja 227 yhdessä

11) Yöpuku 226 ja 227 yhdessä

12) Verryitelupuku 225 ja 227 yhdessä

13) Hiihtopuku tai muu ulkoilu- tai urheilupuku 226 ja 228 yhdessä

/
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Erikoiskupongin 226 sijasta on sallittua käyttää
kuponkia 225 ja kupongin 228 sijasta kuponkia 227.

14) Sukat, kaikenlaatuiset 229, 230 tai 231
Kukin erikoiskupongeista 229, 230 ja 231 oikeuttaa

hankkimaan 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 kaikenlaiset kumijalkineet,
sekä C-luokan sannikkaat, lukuunottamatta 6 §:ssä lue-
teltuja, joista, ei vaadita erikoiskuponkia, sekä seuraa-
vassa momentissa mainittuja 236

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

16) Kangas, kaikenlaatuinen, lukuunottamatta villaa si-
sältävää kangasta ja tekokuidusta sellaisenaan tai sitä
sekoittamalla- valmistettua kangasta, jonka paino on
leveydestä riippumatta 350 grammaa tai enemmän
juoksumetriltä 232, 233 tai 234

Kukin erikoiskupongeista 232, 233 ja 234 oikeuttaa
hankkimaan enintään yhden metrin edellämainitun-
laista kangasta.

17) Lanka, kaikenlaatuinen, lukuunottamatta ompelu- ja
kalalankaa. k

Erikoiskuponki 235 oikeuttaa hankkimaan enintään
100 gr. lankaa. 235

B. Naisen vaatetuskortti N 1 ja N 2
Vaatetuskortti Nj annetaan vuosina 1924—1937

syntyneille ja N 2 vuonna 1923 tai sitä ennen synty-
neille naispuolisille henkilöille.

1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-
den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan .... 32i

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 322 tai 324

Kumpikin erikoiskupongeista 322 ja 324 oikeuttaa
hankkimaan yhden mainituista vaatekappaleista tai sitä
vastaavan määrän kangasta.

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

....
323 tai 325

Kumpikin erikoiskupongeista 323 ja 325 oikeuttaa
hankkimaan yhden edellä mainituista vaatekappaleista
tai sitä vastaavan määrän kangasta.
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4) Leninki, kansallispuku, housupuku tai 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

5) Päällystakki, myös nahasta valmistettu, complet- tai
sadetakki, kaikenlaatuinen, öljysilkistä ja tekokumista
valmistettua sadetakkia sekä puuvillakankaasta tai sitä
vastaavasta kankaasta valmistettua ainoastaan osittain
vuoritettua n. s. popliini- tai pölytakkia lukuunotta-
matta; taikka pitkä tai lyhyt turkki;, taikka päällis- ja
vuorikankaat edellämainitunlaiseen päällysvaatteeseen;
vuorikankaat saadaan luovuttaa niistä erikoiskuponkia
vaatimatta ainoastaan, mikäli ne ostetaan samalla ker-
taa päälliskankaan kanssa 326 tai 327

Kumpikin erikoiskupongeista 326 ja 327 oikeuttaa
hankkimaan edellämainitun päällysvaatteen tai sitä
vastaavat kankaat.

6) Paita tai alushousut, kaikenlaatuiset, myös yöpaita tai
paita ja alushousut yhdessä, taikka alusvaatekerrasto
tai alushame I 328

Erikoiskupongin 328 sijasta voidaan käyttää ku-
ponkia 329.

7) Paita tai alushousut, kaikenlaatuiset, myös yöpaita tai
paita ja alushousut yhdessä, tai alusvaatekerrasto, tai
yöpuku, taikka verryttely- tai rantahousut 329

Erikoiskupongin 329 sijasta voidaan käyttää ku-
ponkia 328.

Erikoiskupongin 329 sijasta voidaan käyttää ku-
ponkia 328.

100 grammaa lankaa-, ei kuitenkaan ompelu- eikä kala-
lankaa.

11) Jalkineet, myös huopa- ja kaikenlaiset kumi jalkineet,
sekä C-luokan sannikkaat, lukuunottamatta 6 §: ssä lue-
teltuja, joista ei vaadita erikoiskuponkia, sekä seuraa-
vassa momentissa mainittuja 339

Kansanhuoltoministeriön huhtikuun 1 päivänä 1942
vahvistaman kenkätehtaitten hinnaston A- ja B-laadun
nahkajalkineista sekä metsästyskengistä vaaditaan eri-
koiskupongit 319 ja 339 yhdessä.

12) Kangas, kaikenlaatuinen, ei kuitenkaan villaa sisältävä
eikä tekokuidusta sellaisenaan taikka sitä sekoitta-

8) Verryttely- tai rantapuku 322 ja 329 yhdessä

9) Hiihtopuku 322 ja 325 yhdessä
10). Sukat, kaikenlaatuiset, myös luonnonsilkistä valmistetut 330, 331. 332 tai 333

Kukin erikoiskupongeista 330, 331, 332 ja 333 oi-
keuttaa hankkimaan yhden sukkaparin taikka enintään

maila 1 valmistettu kangas, jonka paino on leveydestä
riippumatta 350 grammaa tai enemmän juoksumetriltä 334, 335 tai 336

kanssa ; 322 ja 323, tai 322 ja 325
Kukin kahden erikoiskupongin yhdistelmä 322 ja tai ja 324 taikka 324

323, 322 ja 325, 323 ja 324 tai 324 ja 325 oikeuttaa ja 325 yhdessä
hankkimaan yhden edellämainituista pukimista tai sitä
vastaavat kankaat.



Kukin erikoiskupongeista 334, 335 ja 336 oikeuttaa
hankkimaan korkeintaan yhden metrin edellämaini-
tunlaista kangasta.

13) Lanka, kaikenlaatuinen, lukuunottamatta ompelu- ja
kalalankaa 337 tai 338

Erikoiskupongit 337 ja 338 oikeuttavat hankkimaan
kumpikin 100 grammaa kaikenlaatuista lankaa, lukuun-
ottamatta ompelu- ja kalalankaa.

C. Lapsen vaatetuskortti L.
Vaatetuskortti L annetaan vuonna 1938 tai sen jäl-

keen syntyneille lapsille.
1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa, hankkimaan yh-

den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan .... 421
2) Kangas, villaa sisältävä 422

Erikoiskuponki 422 oikeuttaa hankkimaan enintään
1.5 metriä villaa sisältäviä kankaita, joiden leveys on
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.

o

3) Kangas, puuvilla-, pellava-, tekokuitu- myös tekosilkki- 423 tai 424
Kumpikin erikoiskupongeista 423 ja 424 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
kalalankaa 425, 426, 427, 428, 429

Kukin erikoiskupongeista 425, 426, 427, 428, 429 ja tai 430
430 oikeuttaa hankkimaan.enintään 100 grammaa kai-
kenlaatuista lankaa paitsi ompelu- ja kalalankaa.

5) Jalkineet, myös kangas- ja kaikenlaiset kumijalkineet
sekä C-luokan sannikkaat, lukuunottamatta 6 §:ssä lue-
teltuja, joista ei vaadita erikoiskuponkia 431

3 §. juoksumetriltä, rinnastetaan tässä päätök-
sessä villaisiin pukimiin ja vaaditaan niitä
luovutettaessa kyseeseentulevissa tapauk-
sissa villapukimien erikoiskupongit.

Kansanhuoltolautakunta vahvistaa tar-
vittaessa kansanhuoltoministeriön antamien
ohjeiden mukaan sen kangasmäärän, jonka
katsotaan vastaavan kutakin tässä päätök-
sessä mainittua, kankaasta valmistettua val-
mista vaatekappaletta, josta on luovutet-
taessa määrätty otettavaksi joko yksi tai
kaksi yhdessä seuraavista ' erikoiskupon-
geista 222, 223, 224, 322, 323, 324, 325.
326 tai 327.

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

6 §.

5 §.

4 §•
Pukimet, jotka ovat tehdyt tekokuidusta

sellaisenaan tai sitä sekoittamalla valmiste-
tusta kankaasta, jonka paino on leveydestä
riippumatta 350 grammaa tai enemmän

Erikoiskuponkeja vaatimatta saadaan
luovuttaa seuraavia erikoisjalkineita: paini-,
nyrkkeily-, pyöräily-, jalkapallo-, voimis-
telu-, keilailu- ja piikkikenkiä sekä kangas-
päällyksisiä nahka-, kumi- ja korvikepoh-
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jaisia kesäkenkiä, puukenkiä, tohveleita, ka-
losseja sekä luistimiin kiinnitettyjä kenkiä,
joita sellaisinaan ei voida käyttää tavalli-
sina jalkineina.

7 §.
Luovutettaessa lankaa sellaisissa valmis-

tajan alkuperäisissä pakkauksissa, jotka si-
sältävät lankaa enintään 50 metriä, ei vaa-
dita erikoiskuponkia, mikäli niitä saadaan
luovuttaa ilman pistekuponkeja.

Puuvillasta, pellavasta, tekokuidusta ja
myös tekosilkistä valmistettua koruompelu-,
nimeily- ja virkkauslankaa valmistajan ai- 9 §■

* kuperäispakkauksina, kerinä, puolina, kaar-
toina taivyyhteinä, saadaan luovuttaa eri-
koiskuponkeja vaatimatta.

Kalalankaa saadaan myydä kuluttajille
ainoastaan ostolupaa vastaan.

8 §•

Kangaspaloja, joita kansanhuoltoministe-
riön kutomateollisuustuotteiden, vaatetus-

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1943.

Kansanhuoltoministeri K. J. Ellilä.

tarvikkeiden, jalkineiden, nalian ja nahka-
valmisteiden jakelupistemääristä antaman,
päätöksen mukaan on lupa luovuttaa sano-
tun päätöksen mukaisia pistekuponkimääriä
vastaan, samoin kuin enintään 50 sentti-
metrin pituisia jäännöspaloja ynnä paik-
kaus- ja koristelutarkoituksiin hankittavia
pakasta leikattavia, enintään 50 senttimet-
rin pituisia kaikenlaatuisia kangaspaloja
saadaan luovuttaa pistekuponkeja vastaai?
erikoiskuponkeja vaatimatta.

Tällä päätöksellä, joka tulee voimaan 1
päivänä huhtikuuta 1943,kumotaan kansan -

huoltoministeriön 23 päivänä syyskuuta
1942 antama päätös ostokortin kuponkien
ohella vaatetustarvikkeita ja jalkineita luo-
vutettaessa vaadittavista erikoiskupongeista.

Tämän päätöksen voimaan tullessa lak-
kaa erikoiskuponkien 201—215, 301—318
ja 401—411 voimassaoloaika.

Toimistopäällikkö Kaarlo Karhi.


