
Suonien Matkailijayhdistyksen

Opaslehdistö

muodostaa uuden, käytännöllisen matkaoppaan. Siihen
kuuluu 288 irrallista tielehteä sekä paikallislehtiä. Ne
voidaan liittää sopivankokoiseksi lehtiöksi, joka tällöin
on yksityiskohtainen selostus kulloinkin valitsemastanne
matkareitistä.

Opaslehdet soveltuvat myös linja-automatkustajille.

Lehti jakokartta.
Merkkien selitys:

XOJKaavi yhdessä opaslehdessä selostettu tienosa pääte,

kohtineen
© paikkakunta, jonka nähtävyyksiä esittelee erillinen
paikallislehti.

Tilatkaa Opaslehtiö suunnittelemaanne matkaa var-
ten merkitsemällä kääntöpuolella olevaan karttaan matka-
reittinne ja lähettämällä tämä kartta Suomen Matkailija-
yhdistyksen keskustoimistoon, os. Helsinki, Aleksanterin-
katu 7 a.

Maksu jokaisesta opaslehdestä on 75 p, alin maksu on
6 mk. Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat

10 °/:on alennuksen. Ellei maksu seuraa tilausta, lähete-
tään opaslehtiö postiennakolla.

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
HELSINKI, ALEKSANTERINKATU 7 A



Ote
#ylcisestfi liikenne]ärjestyssäännöstä.

1 luku, 1 §.

Tämä asetus koskee kaikenlaatuista liikennettä yleisellä tiellä, kadulla ja muulla yleisellä
paikalla, niin myös jäällä ja yksityisellä tiellä, jolla yleisesti kuljetaan.

2 luku, 2 §.

Jokaisen tiellä kulkevan tulee noudattaa sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, joka vahingon estä-
miseksi on tarpeen. Hänen tulee ottaa huomioon muiden tiellä kulkevien ja tien varrella asuvien
tai oleskelevien turvallisuus ja teille asetetut liikennemerkit sekä noudattaa poliisimiehen anta-
mia ohjeita liikenteen järjestämiseksi ja heti poliisimiehen antamasta merkistä pysähtyä.

3 luku, 3 §.

Ajajan tulee toisen ajajan kohdatessaan väistyä oikealle ja samalla tarpeen mukaan hiljen-
tää vauhtia.

Missä ajoradan leveys ja laatu sallivat, on ajettava tien oikeanpuolisella osalla.

4 §.

Jos tie on hyvin kapea, että toisen vastaantulijoista välttämattömästi täytyy tieltä väistyä,
väistäköön, ratsumies ajoneuvoa, polkupyörä muuta ajoneuvoa, kärryt vaunuja, pienemmät
vaunut isompia, tyhjät ajoneuvot ja ajoneuvot, joissa on väkeä, kuormaa ja pienempi kuorma
isompaa.

5 §.

Milloin samaan suuntaan ajettaessa jäljempänä ajava haluaa ajaa edellä ajavan ohitse, anta-
koon siitä ääni-, valo- tai muun sopivan merkin, jolloinedellä ajajan tulee sopivalla merkillä tiedoit-
taa, että hän on käsittänyt merkin, sekä väistyä oikealle ja hiljentää vauhtia, niin että ohiajaja
haitatta pääsee ohitse.

Ohiajajan on noudatettava erikoista varovaisuutta ohiajaessaan.

6§.
Pysähdyttäessä yleiselle liikenneväylälle, on ajoneuvo sijoitettava mahdollisimman lähelle

tien oikeanpuolista reunaa. Ajoneuvon, joka pimeässä jätetään seisomaan tielle, tulee olla varus-
tettu valaistus- tai heijastuslaitteilla, jotka heittävät tai heijastavat valoa sekä eteen- että taaksepäin.

7 §.

Etuajo-oikeus on liikenneväylien risteyksissä sillä, joka kulkee kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön tai, milloin kaupunkialueesta on kysymys, asianomaisen maistraatin kau-
punginhallituksen esityksestä pääväyläksi julistamalla tiellä tai kadulla. Pääväylään johtavalla
tiellä tulee olla pääväylän risteystä osoittava varoitusmerkki sopivalla etäisyydellä risteyksestä.

Missä poliisimies ohjaa liikennettä, on hänen merkinantojaan noudatettava.

8 §.

Käyttämällä suuntaviittaa tai, jollei sellaista ole, ojentamalla oikea tai vasen kätensä sivulle
on kuljettajan kulkusuuntaa muuttaessaan hyvissä ajoin osoitettava, niihin suuntaan hän aikoo
kääntyä.

9 §.

Ajajien on ehdottomasti pysäytettävä ajoneuvonsa jaannettava kulkutilaa sairasta kuljettavalle
autolle sekä kiireellisellä virkamatkalla olevalle poliisiautolle ja palopaikalle kiirehtivälle autolle,
jota käytetään palolaitoksen tarpeisiin. Tällöin käytettäköön näissä ajoneuvoissa räikeä-äänistä
merkinantolaitetta.

Ajajien on myös annettava vapaa kulku ruumissaatolle ja marssivalle sotaväenosastolle.

4 luku, 10 §.

Polkupyörässä tulee olla soittokello tai muu sopiva äänimerkinantolaite, ja sen takapyörän
lokasuojan tulee ainakin alaosaltaan olla maalattu valkoiseksi.

Polkupyörän tulee sitä pimeässä käytettäessä olla varustettu edessä valkoista valoa heittä-
vällä lyhdyllä ja takana heijastuslaitteella, joka sitä valaistaessa heijastaa punaista valoa.

Häikäisevää valoa älköön käytettäkö polkupyörässä tiellä, joka on riittävästi valaistu,
tai kohdattaessa muuta tiellä kulkevaa kuin jalankulkijaa.

11 §.

Yhtä henkilöä varten tarkoitettua polkupyörää älköön käytettäkö kahden tai useamman henkilön
kuljettamiseen. Kuitenkin voi vähintään kuusitoista vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa mukanaan
enintään kymmenen vuoden vanhaa lasta, jos polkupyörä on varustettu erityisellä laitteella
sellaista kuljetusta varten.

Polkupyöräilijän tulee ajaessaan pitää molemmat jalat polkupyörän poikimilla ja ainakin
toinen käsi ohjaustangossa.

12 §.

Polkupyöräilijät älkööt ajako rinnakkain ajoradalla, missä tie on kapea tai liikenne vilkas
tahi näköala ei ole selvä taikka milloin muu ajoneuvo lähestyy.

Polkupyöräilijän tulee, missä pyörätie on, käyttää sitä.
Polkupyöräilijä ei saa liikenteessä tarttua toiseen ajoneuvoon tai muuten vedättää itseään.



Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenillä
on seuraavat edut:

■ 10 %in alennus asunnon ja ruoan hinnoista yhdistyksen matkailumajoissa,
hotelleissa ja ravintoloissa Suursaarella, Punkaharjulla, Olavinlinnassa ja
Nälkälinnassa, Kolilla, Vaalassa, Leppiniemessä, Rovaniemellä, Ivalossa,
Inarissa, Virtaniemellä, Yläluostarilla ja Lohilinnassa, Liinahamarissa,
Vaitolahdessa, Kolttakönkäällä, Pallastunturilla, Pallasjarvella ja Enon-
tekiöllä sekä Oulujoen koskiveneiden ja moottorivene »Ukko-Kolin» lippujen
hinnoista.

■ Kaikille jäsenille jaetaan ilmaiseksi runsaasti kuvitettu aikakauslehti
»Suomen Matkailu», joka ilmestyy 5 numerona vuodessa. Viides numero
on ainoastaan kuvia sisältävä kuvajulkaisu.

■ 10%:n alennus useilla autolinjoilla.

■ 10%sn alennus useissa sisävesien ja rannikkojen matkustajalaivoissa

■ 10 %:n alennus yhdistyksen kustantamien julkaisujen hinnoista ostettaessa
niitä suoraan yhdistyksen toimistosta tai asiamiehiltä.

■ Jokainen jäsen saa pyynnöstä Suomen Matkailijayhdistyksen keskustoi-
mistosta vaihtokorttina Ruotsin Matkailijayhdistyksen jäsenkortin, joka
oikeuttaa huomattaviin etuihin matkoilla Ruotsissa.

■ Niiden jäsenten kesken, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa ennen huhti-
kuun 30 p:ää, arvotaan 20 kotimaista vapaamatkaa, arvoltaan yhteensä
6.300 mk.

Jäsenmaksu 30 markkaa.

Liittykää jäseneksi!

Allekirjoittanut ilmoittautuu täten Suomen Matkailijayhdistyksen jäse-
neksi ja pyytää saada »Suomen Matkailun» v:ksi 193 ..... Vuosimaksu
Smk. 30: — (ulkomailla paitsi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa asuvilta
Smk. 60: —) peritään postiennakolla.

Nimi:

Arvo:

Osoite:



Täten tilataan:

kpl. opaslehtiötä karttaan piirretyistä matkareiteistä.

Ellette ole vielä selvillä matkareiteistänne, pyytäkää toimistoltamme ehdo-
tusta! Se ei maksa Teille mitään. Puh. 26 752.

Nimi:

Arvo:

Postiosoite:
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