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Helsingin kaupungin 
Säädöskokoelmaesa ilmestyneiden säädösten aakkosellinen 

hakemlsto on painettuna kirjan viimeisillä sivuilla. 



1957 

1. Päätoimisen huoneenvuokralautakunnan lakkauttaminen. 

Kaupunginvaltuuston päätös tammikuun 9 Plltä 1957. 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä: 
lakkauttaa päätoimisen huoneenvuokralautakunnan 30.4.1957, 
asettaa 1.5.1957 lukien luottamusmiehistä kokoonpannun uuden 

huoneenvuokralautakunnan sekä 
oikeuttaa huoneenvuokralautakunnat käyttämään uuden luotta

musmieslautakunnan kokouspalkkioihin, sikäli kuin se osoittau
tuu välttämättömäksi, lakkautetun päätoimisen lautakunnan jä~ 
senten säästyvää palkkamäärärahaa. 

2. Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, 
muuttamisesta tai lakkauttamisesta. 

Annettu tammikuun 18 p:nä 1957. (Lyhennysote) 
(Suomen as.-kok. 36/57) 

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perus
tetaan, muutetaan tai lakkautetaan sisäasiainministerin esit
telystä seuraavat peruspalkkaiset toimet: 

Per u s t eta a n: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
Kaupunkien poliisilaitoksiin: 
Helsingin poliisilaitokseen kahdeksantoista ylikonstaapelin 

tointa, kaksikymmentä vanhemman konstaapelin tointa, kaksikym
mentä nuoremman konstaapelin tointa, neljä alemman palkkaus luo
kan 1 luokan kanslistin tointa ja neljä 1 luokan kirjurin (ko
nekirjoittajana) tointa; 



3. Työllisyysasetus. 

Annettu ta.mmikuun 18 Plnä 1957. 
(Suomen aa.-kok. 44/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:188) 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimialaan 
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä 
säädetään 29 päivänä Joulukuuta 1956. annetun työllisyyslain 
(672/56) 13 §:n 1 momentin nojalla seuraavaa: 

1 L u k u. 
Yletst~ s~~nnökst~. 

1 §. Työtä vaille jääneet on ensisijaisesti pyrittävä, tar
jolla olevat mahdollisuudet hyväksi käyttäen, ohjaamaan työhön 
vapaille työmarkkinoille. 

2 §. Työhön sijoitettavalIe on pyrittävä varaamaan sellais
ta työtä, jota hänen ammattitaitonsa edellyttää, tai, mikäli se 
ei ole mahdollista, muuta hänelle soveltuvaa ja hänen työkyky
ään vastaavaa työtä, joka turvaa hänelle ja hänen huollettavil
leen toimeentulon. 

3 §. Tarvittavan ammattitaidon puutteesta johtuvan ja nuor
ten henkilöiden keskuudessa esiintyvän työttömyyden torjumisek
si ja lieventämiseksi järjestetään valtion toimesta, sen mukaan 
kuin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö päättää, tila
päisiä emmattikursseja ja nuorisolle soveltuvia työmaita. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu kurssi tai työmaa järjestetään 
kunnan toimesta, voidaan kunnalle siitä aiheutuvia kus'tannuksia 
varten myöntää valtion varoista avustusta kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön harkinnan mukaan ja sen määräämillä 
ehdoilla. 

4 §. Jos 'l,,·öntekijä on jäänyt tai ilmeisesti on vaarassa 
jäädä vaille ·työtä tahi jos hänelle voidaan hänen saatavissaan 
olevan tilapäisen työn sijaan osoittaa muulla paikkakunnalla 
pysyväisempää työtä taikka jos työllisyyden turvaamisen kannal
ta muutoin on katsottava tarkoituksenmukaiseksi, työntekijälle 
voidaan anomuksestaan antaa valtion kustannuksella kokonaan tai 
osaksi maksuton kuljetus toiselle paikkakunnalle, missä hänen 
on selvitetty saavan soveliasta työtä, mikäli on todennäköistä, 
ettei hänellä ole käytettävissään matkaan tarvittav~a varoja. 

Edellä 1 momentissa mainitun vapaan kuljetuksen antamisesta 
johtuvista tehtävistä huolehtivat kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön määräysten mukaisesti työvoimapiirien toi-
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mistot ja niiden alaiset työvoimaviranomaiset sekä työllisyys
lautakunnat. 

5 §. Valtioneuvosto antaa määräykset siitä, mitä valtion 
toimesta muutoin kuin työllisyyden turvaamiseksi myönnetyin va
roin suor~tettavia töitä suunniteltaessa, käyntiin pantaessa 
ja teetettäessä on työllisyysnäkökohtia silmällä pitäen nouda
tettava. 

Valtion työvoimaviranomaisilla on oikeus saada kunnilta ja 
kuntainliitoilta tietoja sellaisista näiden suunnittelemista 
ja käynnissäolevista töistä, joilla saattaa olla merkitystä· 
työllisyyden turvaamisen kannalta. 

6 §. Valtion työvoimaviranomaisten ja kuntien on sen varal
ta, että työllisyys- tai työttömyystöiden järjestäminen osoit
tautuu tarpeelliseksi, riittävän ajoissa ennakolta tehtävä suun
nitelmat tällaisista töistä ja varauduttava niiden· järjestämi
seen niin, että työt tarvittaessa voidaan viivytyksettä panna, 
käyntiin. 

7 §. Lainojen myöntämisestä valtion varoista työllisyyden 
turvaamiseksi antaa tarkemmat määräykset valtioneuvosto. 

2 L u k u. 
Työll is yys t yö t 0 

8 §. Työllisyystöihin sijoitetut työntekijät otetaan huomi
oon valtion ja kunnan työhönsijoitusosuuksia laskettaessa sen 
mukaan ja niillä ehdoilla kuin siitä on kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeriön ja kunnan kesken tehdyssä sopimuksessa 
määrätty. 

Mitä jäljempänä ,23 ja 25-27 §:ssä on säädetty työttömyystöis
tä, on vastaavasti voimassa myös työllisyystöistä. 

3 L u k u. 
Työhöns ijo iotusvel voll isuus t.l/Ö t tömyys tö issä 0 

9 §. Työllisyyslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun kuntien 
luokituksen vahvistaa kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teriö. 

10 §. Valtion osuutena työttömien sijoittamisessa työttömyys
töihin otetaan huomioon kunnan työttömYYSkortistoon hyväksytyt 
työntekijät, jotka on sijoitettu valtion toimesta järjestettyi
hin työttömyystöihin. Jos 2 momentissa mainittuja töitä varten 
on työllisyyden turvaamiseksi osoitetuista valtion varoista 
myönnetty avustusta, luetaan sanottuihin töihin sijoitetuista 
työttömistä valtion työhönsijoitusosuuteen se osa, minkä työ-
palkkakustannukset 'avustus peittää. . 

Kunnan työhönsijoitusosuuteen luetaan työttömyyskortistoon 
otetut, kunnan työttömyystöiksi hyväksyttyihin töihin sijoite
tut työntekijät, niitä lukuunottamatta, jotka 1 momentin mukaan 
kuuluvat valtion työhönsijoitusosuuteen. 

Sellaisiin muun kuin kunnan toimesta suoritettaviin tÖihin, 
joita työllisyyden turvaamiseksi myönnetyin valtion varoin avus
tetaan, sijoitetut työttömyyskortistoon hyväksytyt työntekijät 
luetaan valtion työhönsijoitusosuuteen siltä osalta, minkä/työ
palkkakustannukset avustus peittää. Jos työtä varten myönnetään 
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avustusta myös kunnan varoista, kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeriö voi päättää, että sanotuista työntekijöistä lue
taan kunnan työhönsij~itusosuuteen enintään se määrä, minkä 
työpalkkakustannukset kunnan avustus peittää. 

Työttömyyskortistoon hyväksytyistä työttömistä työtupiin tai 
ammattikursseille sijoitettuja työntekijöitä ei oteta huomioon 
valtion eikä kunnan työhönsijoitusosuutena. Sama koskee valtion 
varoista työllisyyden turvaamiseksi myönnettyjen avustuslaino
jen turvin suoritettaviin tÖihin, joita varten ei ole myönnet
ty 3 momentissa mainittua avustusta, sijoitettuja työntekijöi
tä. 

11 §. Työllisyyslain 4 §:n 4 momentissa tarkoitetun helpotuk
sen tai vapautuksen myöntämisestä päättää kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö. 

12 §. Työllisyyslain 4 §:n 6 momentissa tarkoitetun sopimuk
sen tekemisestä valtion puolesta päättää kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö. Sopimus on tehtävä ennen kuin kun
ta sijoittaa työttömyystöihinsä valtion työhönsijoitusosuuteen 
kuuluvia työntekijöitä, mikäli ministeriö ei sen johdosta, että 
asia ei ole sietänyt viivytystä, harkitse kohtuulliseksi sopi
muksen tekoa myöhemminkin. 

Sopimuksessa voidaan sitoutua valtion varoista kunnalle kor
vaamaan enintään se määrä, mihin valtiolle työttömyystöiden 
järjestämisestä 1 momentissa tarkoitetuille työntekijöille ai
heutuvat kustannukset palkkausmenojen ja niihin liittyvien so
siaalis~en kulujen osalta ilmeisesti olisivat saattaneet nousta. 

4 L u k u. 
Työttömyyskorttstoon hyväksymfnen ja stttä potstamtnen. 

13 §. Työttömän, joka haluaa tulla otetuksi työttömyyskortis
toon, on tehtävä siitä kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teriön vahvistamalIe lomakkeelle laadittu hakemus sen kunnan 
työllisyyslautakunnalle, missä hänellä on varsinainen asuntonsa 
ja kotinsa, ja tällöin esitettävä selvitys ammatistaan, viimei
sestä työpaikastaan ja työttömäksi joutumisensa syystä sekä, 
jos se katsot~ tarpeelliseksi, rekisteriviranomaisen antama 
virkatodistus ja verokirjansa. Hänen on myös osoitettava, ettei 
hänelle ilmoittauduttuaan paikalliselle työnvälitystoimistolle 
tai työasiamiehelle, missä sellainen on, ole voitu osoittaa työ
tä 15 §:n 1 momentissa mainitussa ajassa. 

14 §. Jos työllisyys lautakunnan määräämä tOimihenkilö, jonka 
tehtävänä on tarkastaa hakemukset työttömyyskortistoon ottami
sesta, ehkä tarvittavat lisäselvitykset saatuaan katsoo ilmoit
tautuneen sen. mukaan, kuin jäljempänä säädetään, täyttävän työt
tömyyskortistoon hyväksymisen edellytykset, on hänet alustavas
ti siihen merkittävä ja ryhdyttävä hänen suhteensa sen mukaisiin 
toimenpiteisiin. Työllisyyslautakunnan on kuitenkin seuraavassa 
kokouksessaan tehtävä lopullinen päätös hänen hyväksymisestään 
työttöm~,kortistoon. 

15 §. Työttömyyskortistoon ilmoittautunut työtön voidaan sii
hen hyväksyä, ellei hänelle työnsaantia varten ilmoittauduttu
aan ole voitu kuuden päivän kuluessa tYÖDvälitystoimiston tai 
työasiamiehen eikä työllisyyslautakunnankaan toimesta osoittaa 
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työtä työmarkkinoilla, työllisyystyöt mukaan luettuina. 
Työttömyyskortistoon älköön kuitenkaan hyväksyttäkö henki

löä, joka 
1. on 17 vuotta nuorempi; 
2. vanhuuden, sairauden, ruumiinvian tai muun syyn vuoksi 

on työttömYystöihin kykenemätön; 
3. työstä ilman pätevää aihetta erottuaan tai muuto~~ omas

ta syystään on työttömänä; 
4. välittömästi työlakon tai työsulun johdosta sen aikana 

on työttömänä; 
5. välillisesti työ lakon tai työsulun takia sen aikana on 

työttömänä, jos asianhaaroista voidaan päättää,' että työriidan 
tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös hänen työ- tai palk
kasuhteisiinsa; 

6. pätevättä syyttä kieltäytyy vastaanottamasta saatavissa 
olevaa, hänen työkykyään vastaavaa ja hänelle muutoin soveltu
vaa, työlakosta tai työsulusta vapaata työtä, josta maksetaan 
paikkakunnalla sellaisessa työssä käypä palkka, tai työllisyy
den turvaamiseksi järjestettyä työtä, tahi jos hän muutoin vie
roksuu työtä; 

7. itseään varten jatkuvasti saa huoltoapua. 
Henkilöä, joka ilmeisesti ei ole julkisin toimenpitein jär

jestettävän ansiotyön tarpeessa, älköön myöskään hyväksyttäkö 
työttömyyskortistoon. 

16 §. Työttömyyskortistossa oleva työtön on sikSi, kunnes 
hänelle on voitu osoittaa työtä, velvollinen määräajoin ilmoit
tautumaan työllisyyslautakunnalle. 

17 §. Työttömyyskortistoon hyväksytty on siitä poistettava, 
1. jos olosuhteissa ta~ahtuu sellainen muutos, ettei hän 

enää sen mukaan, mitä 15 ~:ssä on säädetty, täytä työttömyys
kortistoon hyväksymisen edellytyksiä; 

2. jos hän laiminlyö 16 §:ssä säädetyn velvollisuuden; 
3. jos hänet työsuoritustensa laiminlyöntien tai rikkomus

tensa takia taikka muutoin omasta syystään on poistettu työttö-
myystyömaalta. . 

Jos työllisyyslautakunta katsoo työntekijän tulleen aiheet
tomasti poistetuksi työttömyystyömaalta, sen on heti saatetta
va hänen työttömyyskortistosta poistamisensa kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön ratkaistavaksi. 

Työttömyyskortistosta poistettu on poistettava välittömästi 
myös työttömyystyömaalta. 

18 §. Työtöntä, joka on 15 §:n 2 momentin 3 tai 6 kohdan no
jalla jätetty työttömyyskortistoon hyväksymättä tahi 17 §:n 1 
momentin 1 kohdan, verrattuna sanottuihin 15 §:n säännöksiin, 
tai 3 kohdan nojalla työttömyyskortistosta poistettu, ei sen 
jälkeen voida ottaa työttömyyskortistoon ennen kuin kolme kuu
kautta tai, jos työllisyyslautakunta harkitsee lyhyemmän ajan 
kohtuulliseksi, vähintään yksi kuukausi on kulunut siitä, kun 
hän on työnsä jättänyt tai kieltäytynyt hänelle osoitetusta 
työstä tahi poistettu työttömyystyömaalta. 
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5 L u k u. 

Työttömyystyöt ja ni !h!n sijoi ttaminen. 

19 §. Työllisyyslautakunta nimeää työttömyystöihin sijoitet
tavat työttömyyskortistoon hyväksytyistä työttömistä, joilla 
on edellytykset kysymyksessä olevan työn tekemiseen. Mikäli 
erityiset syyt eivät muuta vaadi, on. töihin sijoittamisessa an
nettava etusija niille työttömille, joiden työnsaantitarve on 
suurin, ottaen huomioon heidän huoltovelvollisuutensa ja mah
dollisuutensa tilallaan taikka muutoin käytettävissään olevil
la varoilla tai tuloilla työttömyydestään huolimatta elättää 
itsensä ja perheensä. 

20 §. Työvoimapiirin toimisto määrää kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeriön antamien ohjeiden mukaan, ~istä kunnas
ta ja kuinka monta työtöntä valtion toimesta järjestettäville 
työttömyystyömaille sijoitetaan, samoin kuin, työllisyyslauta
kuntien lausuntojen perusteella, valtion toimesta järjestettä-

. ville ammattikursseille otettavat työttömät. 
21 §. Jos työttömyystyömaalla välttämättä tarvittavia ammat

timiehiä, autonkuljettajia tai hevosmiehiä ei ole työttömyys
kortistoon hyväksyttyjen joukossa, saadaan heitä ottaa työttö
myystyömaalle työhön ilman työllisyyslautakunnan välitystä, nou
dattaen niitä ohjeita, mitkä työvoimaviranomaiset asiasta anta
vat. 

22 §. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö voi oi
keuttaa erityisten syiden niin vaatiessa osoittamaan työttömyys
töihin työtä vaille jääneen työntekijäryhmän, jota ei muutoin 
voida sijoittaa työmarkkinoille, vaikka heitä ei olekaan vielä 
otettu työttömyyskortistoon. Työllisyyslautakunnan on, asiasta 
tiedon saatuaan, heti otettava käsiteltäväksi heidän kortistoon 
hyväksymisensä. 

23 §. Työtön voidaan osoittaa työttömyystyöhön muualla saman 
kunnan alueella tai toisessa kunnassa sijaitsevalle työmaalle. 

TyöttömälIe, joka on osoitettu työttömyystyömaalle niin 
etäältä, ettei kohtuudella voida vaatia hänen käyvän siellä 
työss~ asunnostaan käsin, on järjestettävä vapaa kuljetus työ
maalle ja työn siellä päätyttyä tai hänen muutoin hyväksyttä
västä syystä työnsä siellä lopetettua kotipaikkakunnalleen. Hä
nelle on niin ikään työn kestäessä annettava joko maksuton yh
teismajoitus tai päivittäinen vapaa kuljetus työmaalle ja siel
tä takaisin. 

Edellä 2 momentissa mainitusta päivittäisestä kuljetuksesta 
aiheutuvista kustannuksista vastaavat valtio ja kunta sen mu
kaan, kumman työhönsijoitusosuuteen työmaalle sijoitetut työn
tekijät kuuluvat. 

24 §. Milloin perheen huoltaja on osoitettu työttömyystyö
maalle asuinpaikkakuntansa ulkopuolelle ja palkkataso työpai
kalla on alhaisempi kuin hänen asuinpaikkakunnallaan, suorite
taan hänen huollettavilleen palkaneroavustusta, joka vastaa ky
symyksessä olevilla paikkakunnilla sekatyöntekijälle valtion' 
töissä säännölliseltä työajalta maksettavien tuntipalkkojen ero
tusta. 
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Työntekijäin huollettaviin luetaan puoliso, mikäli hän ei 
välien rikkoutumisen vuoksi asu tästä erillään, sekä työnteki
jäin elätettävänä olevat omat, puolison tai ottolapset tahi kas
vattilapset, joista hän on korvauksetta huolehtinut, samoin 
kuin työkyvyttömät vanhemmat ja 16 vuotta nuoremmat sisarukset, 
jos näiden toimeentulo on hänen ansioittensa varassa. 

Avustus maksetaan puolisplle tai, jos hän ei kuulu työnteki
jäin huollettaviin, sosiaalilautakunnan osoittamalle henkilölle. 

25 §. Milloin kuljetus määrätystä kokoontumispaikasta työt
tömyystyömaalle ja takaisin yleensä kestää yhteensä enemmän 
kuin tunnin, suoritetaan työntekijälle tunnin ylittävältä ajal
ta korvaus yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. 

26 §. Työttömyystyöhön sijoitetun työsuhde alkaa hänen il
moittauduttuaan työmaalla työhön ja päättyy ilman irtisanomis
aikaa. 

27 §. Työttömyystyöt on järjestettävä niin, etteivät ne ai
heuta kilpailua työvoimasta, eivätkä ehkäise tai vaikeuta työ-
voiman saantia vapaille työmaille. . 

Milloin valtion toimesta järjestetty työttömyystyö jouduttai
siin vapaiden työtilaisuuksien ilmaantumisen johdosta kesken
eräisenä lopettamaan niin äkkiä, ettei sitä ennätettäisi saada 
tarkoituksenmukaiseen keskeyttämisvaiheeseen tai valmiiksi, ta
hi jos työn lopettaminen työllisyyden jatkuvan turvaamisen kan
nalta muutoin olisi epätarkoituksenmukaista, voidaan työtä su
pistettuna jatkaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
päätöksellä vapaana työnä työtä varten jo myönnettyjen määrära
hojen puitteissa niin kauan kuin on tarpeellista. 

6 L u k u. 
Työlltsyysvtranomaiset. 

28 §. Työllisyyden turvaamista tarkoittavien toimenpiteiden 
johto ja valvonta kuuluvat kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriölle. 

Työvoimapiirien toimistojen ja niiden alaisten työvoimavi
ranomaisten tehtävistä työllisyyden turvaamisessa antaa määräyk
set kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. 

Ministeriön asiana on valvoa, että sen alaiset työvoimaviran
omaiset sekä kunnat täyttävät velvollisuutensa työllisyysasiain 
hoidossa ja antaa kunnille tarpeelliset ohjeet niille kuuluvien 
tehtävien suorittamisesta. 

29 §. Valtion työvoima-asiain hallinnon asianomaisilla vi
ran- ja toimenhal·tijoilla on oikeus olla saapuvilla työllisyys
lautakunnan kokouksessa ja siellä ottaa osaa keskusteluun. 

Työllisyyslautakunnan kokouksesta on tehtävä ilmoitus työvoi
mapiirin toimistolle riittävän ajoissa ennen kokousta. 

30 §. Jos kunnalle on .myönnetty vapaus työllisyyslautakunnan 
asettamisesta, on kunnallishallitukseen tai siihen kunnalliseen 
lautakuntaan, jonka hoidettavina työllisyyslautakunnalle kuulu
vat tehtävät ovat, vastaavasti sovellettava, mitä työllisyyslain 
11 §:ssä ja tässä asetuksessa on työllisyyslautakunnan tehtävis
tä säädetty. 
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7 L u k u. 
Erinäisiä säännäkstä. 

31 §. Työllisyyslain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta järjes
telystä antaa määräykset kulkulaitosten ja yleisten töiden mi
nisteriö asianomaista kuntaa kuultuaan. 

32 §. Työllisyysvuosi alkaa heinäkuun 1 päivänä ja päättyy 
seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä. 

33 §. Työllisyyslain 12 §:ssä mainitun kertomuksen valmiste
lua varten valtioneuvosto asettaa toimikunnan, jossa ovat edus
tettuina kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, valtio
varainministeriö, Suom.en Pankki ja kunnat. 

34 §. Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta an
taa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. 



4. Kaupungille tulevien valtionapujen bakeminen. 

Kaupunginhallituksen päätös tammikuun 24 p,lti 1951. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:49) 
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Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä määrätä, että 
lauta- ja johtokuntien, rakennustoimikuntien ja komiteoiden 
sekä laitosten on vuosittain tammikuun 15 päivään mennessä toi
mitettava kaupunginhallitukselle määräaikaisluettelo vuoden ai
kana haettavista valtionavuista, minkä lisäksi kaupunginhalli
tukselle on ilmoitettava viip~ttä uusien valtionapujen saa
mismahdollisuudesta. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että 
avustusanomukset on toimitettava kaupunginhallitukselle 4 päi
vää ennen määräajan päättymistä sekä että muilta osin on edel
leen noudatettava 28.4.1955 annetun kiertokirjeen sisältämiä 
ohjeita. 
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5. Helsingin kaupungin satamajäänsärkijäin miehistöä 
koskeva työehtosopimus. 

Palkkalautakunnan ja Suomen Merimies-Unioni r.Yln allekirjoittama 
tammikuun 25 PiDä 1951. 

(Kaupunginval tuuston hyväksymä tammikuun 9 Plnå 1951) 

Helsingin kaupungin ja Suomen Merimies-Unioni r.y:n kesken 
on sovittu siitä, että kaupungin satamajäänmurtajana käyttämään 
aluksen väkeen sovelletaan seuraaviä. palkka- ja työehtoja-: 

1 §. P a 1 k a t. Rahapa-lkka on sama kuin valtion jiiänmur
tajissa, joissa laivaväelle annetaan vapaasti ruoka aluksesta 
ja ovat peruspalkat seuraavat: 

Pursimies, kirvesmies, donkeymies •••••••••••••• 
Moottorimie~, rasvaaja ••••••••••••••••••..••••• 
Vanhempi kansimies, lämmittäjä ••••••••••••••••• 
Nuorempi kans1m1es - alle 12 kk kokemus •••••••• 

" " yli 12 kk n •••••••• 

Sähkömies ••••..••••....••.•.•.••••...•...••.... 
Koneenho1 tBja •.•••••••••••••••••••..•.••••.•••. 
Emännöitsijä, keittäjä-emännöitsijä .••••••••••• 
Kai ttäjä ..••••••••••••..•.....••••..........•.. 

Kuukaudessa 

25 740 mk 
22 550 " 
22 050 A 

15 760 II 

16 500 II 

29 960 A 

26 610 II 

22 550 II 

21 110 II 

Näiden palkkojen lisäksi maksetaan yleislakon lopettamisen 
ehtoja koskevan yleissopimuksen perusteella nuoremmalle kansi
miehelle, mikäli hän on alle 18 vuotias, erikoiskorotusta 1 000 
mk ja muille. 2 000 mk kuukaudessa. Ellei aluksessa palvelevilla 
ole vapaata ruokaa, ovat edellä mainitut erikoiskorotukset 1 200 
mk ja 2 400 mk kuukaudessa. 

Ellei aluksessa voida antaa vapaata ruokaa, vaan laivaväki 
joutuu kustantamaan sen itse ja alukseen palkattu keittäjä tai 
keittäjä-emännöitsijä valmistaa ruoan, maksetaan vapaan ruoan 
korvauksena 280 mk päivää kohden. Ellei alukseen ole palkattu 
eri henkilöä ruoan valmistamista varten, maksetaan vapaan ruoan 
korvauksena 400 mk päivää kohden. 

Mikäli valtion jäänmurtajain miehistön palkkoja korotetaan, 
korotetaan myös tämän sopimuksen alaisia palkkoja vastaavasti. 

Päällikölle on maksettava palkkaa Suomen Laivanpäällystölii
ton tariffin mukaisesti ja joka tapauksessa niin paljon, että 
päällikön ansio kunakin kuukautena vähintään 5 %:lla ylittää 
suurimman ansion aluksessa. 

2 §. Ikä 1 isä t. Kukin- laivaväkeen kuuluva on oikeu
tettu ikälisään, joka vastaa 5 % peruspalkasta, 3, 5, 10, 15 ja 
18 vuoden palveluksen jälkeen ja pursimies, kirvesmies, donkey-
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mies ja emännöitsijä tai keittäjä-emännöitsijä lisäksi 20 vuo
den palveluksen jälkeen. 

Mikäli palvelussuhde on katkennut laivaväkeen kuuluvasta 
riippumattomasta syystä tai milloin palvelussuhteen'katkeami
nen ei kerrallaan ole kestänyt 9 kuukautta kauemmin, palvelus
suhde katsotaan keskeytymättömäksi. Palvelusajaksi luetaan myös 
loma-aika ja sellainen aika, jona laivaväkeen kuuluva on ollut 
ammattikoulussa, ammattinsa aiheuttamalla komennuksella tai sai
raana, mikäli sairaus tai tapaturma on alkanut työsuhteen kes
täessä. 

Valtion tai jonkun muun kunnan palveluksessa oloajat otetaan 
huomioon ikälisiä laskettaessa. 

? ö y t ä k i r j a m e r k i n t ä: 2 §:n 2 moment
ti on käsitettävä siten, että vaikka momentin ensim
mäisessä lauseessa tarkoitetuissa 9 kuukautta tai vä
hemmänkestäneissä palvelussuhteen katkeamistapauksis
sa palvelussuhde katsotaan keskeytymättömäksi, palve
luskausien väliaikoja ei lueta mukaan ikälisiin oikeut
tavaan palvelusaikaan. 

3 §. Työ a i k a. Varsinainen työaika on 8 tuntia vuoro
kaudessa sekä satamassa että kulussa oltaessa. Jos työ on jaet
tu vartiovuoroihin, on vartiovuoron pituus vähintään ~ tuntia 
ja luetaan koko vartiovuoro työajaksi, vaikka laivamies ~en ai
kana saisikin tilapäisesti poistua työstään. Vartiovuorot voi
daan lopettaa vain satamassa oltaessa. 

Milloin työ ei ole jaettu vartiovuoroihin, on työaika sijoi
tettava klo 06-18.00 väliselle ajalle, paitsi taloushenkilökun
taan kuuluvan klo 06-19.00 väliselle ajalle. 

Varsinaisen työajan lisäksi s~daan aluksessa teettää myös 
välttämättömäksi katsottavaa yli työtä , josta suoritetaan kor
vausta merimiehen työajasta annetun lain säännösten mukaisesti. 

4 §. P yhä työ. Kaikesta pyhäpäivänä-vuorokautena suo
ritetUsta työstä annetaan satamassa oltaessa vastaavasti vapau
tusta laivat yöstä, mikäli kysymyksessä on aluksen kulussa olt&
essa suoritettu työ. Tällainen vap~a1ka voidaan myös yhdistää 
vuosilomaan. Milloin pyhät yöstä suoritetaan korvaus rahassa, on 
merimiesten vuosilomalain 6 §:n mukaisen palkan ohella annetta
va rahavastike myös asunnosta ja ravinnosta, tai maksettava py
hätyöstä ylityökorvaus merimiehen työajasta annetun lain sään- . 
nösten mukaisesti. 

P ö y t ä k i r j a m e r k i n t ä: Pyhätyökorva
uksen suorittamisen joko vuosi Loman yhteydessä tai ra
hakorvauksena harkitsee aluksen päällikkö. 

5 §. Työ s u h d e. Laivaväkeen kuuluville on mahdolli
suuksien mukaan varattava muuta työtä ajaksi, jona alus ei ole 
toiminnassa. Mikäli laivaväkeä joudutaan päästökatselmoimaan 
aluksen toiminnan estymisen vuokSi, on sen'toiminnan uudelleen 
alkaessa ensisijaisesti otettava palvelukseen viimeksi vapautu
neita. Kaikki miehistöön kuuluvat otetaan merimiesvälitystoimis
ton kautta siirto-oikeuksin, s~oin sellainen henkilö, jolla ei 
ole siirto-Qikeutta. Merimies-Unionin asiamiehelle on varattava 
tilaisuus olla mukana sekä otto- että päästökatselmuksessa. 

P ö y t ä k i r j a m e r k i n t ä: 5 § on käsi
tettävä siten, että aluksen päällikkö tosin ottaa mie
histön satamajäänsärkijöihin merimiesvälitystoimiston 
kautta, mutta oman valintansa mukaan ja vuorolistasta 
riippumatta. 
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6 §. L 0 m a t j a elä k k e et. Vuosiloma määräy
tyy merimiesten vuosilomalain mukaan. Eläkke1siin nähden so
velletaan Helsingin kaupungin kulloinkin voimassa olevaa työn
tekijäin eläkesääntöä. Työsuhteen jatkuva1suus mä~r1tellään ku
ten tämän sopimuksen 2 §:ssä on säädetty ikälisistä. 

p ö Y t ä k i r j a m e r k 1 n t ä: Eläkesäännön 
sovellutuksessa on palvelusaikaa laskettaessa menetel
tävä samalla tavalla kuin edellä 2 §:n kohdalla oleva 
pöytäkirjamerkintä ikä11siin oikeuttavasta palvelus
ajasta edellyttää. 

7 §. Sai r aan hoi t o. La1vaväkeen kuuluville taa
taan työtapaturman sattuessa samat 01keudet ja edut kuin meri
mieslain mukaan sa1raustapauksissa. Sairausapuun ja -korvauk
siin nähden sovelletaan mer1m1eslain säännöksiä, ku1tenkin niin 
että yli 5 vuotta palvelleis11n nähden noudatetaan kaupungin 
sairaus- ja hau'tausapusäännöksiä. 

8 §. Asu n t 0 suo j a t j a r u 0 kai 1 u. Lai
vaväkeen kuuluvien asu1nsuojassa tulee olla kunnol11set makuu
paikat ja on kullekin laivaväkeen kuuluvalle varattava pat ja, 
tyYDY, vuodepeite, patjansuojus ja tyynynpäällinen, jotka on 
vaihdettava puhtaisiin kahdesti kuukaudessa ja pyyheliinat ker
ran viikossa. Liinavaatteet on vaihdettava puhtaisiin myös ai
na, kun tapahtuu vaihdoksia miehistössä. 
, Jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle on varattava tarpeelliset 
ja sopivat ruokailuast1at ja -välineet. Ne on puhdistettava jo
ka1sen käytön jälkeen työaikana. Makuu- ja ruokailusuojat on 
puhdistettava joka pä1vä työaikana sekä kerran viikossa perus
teel11sesti. Ellei tässä main1ttuja tehtäviä voida suorittaa 
työ 1kana, on ne suoritettava y11työnä. 

9 §. S 0 P 1 m u k sen voi m a s sao 1 0 a 1 k a. 
Tämä sopimus on voimassa joulukuun 31 pä1vään 1957 saakka. Jos 
sopimus halutaan purkaa ta1 saada sitä muutetuksi, on irtisano
minen suor1tettava ja muutosehdotukset esitettävä vastapuolel
le viimeistään marraskuun 1 pä1vänä 1957. Ellei sopimusta irt1-
sanota, jatkuu se edelleen yhden vuoden kerrallaan. 



6. Kokouspalkkion suorittaminen kaupungin määräämänä 
edustajana toimineelle viranhaltijalle. 

Kaupunginhallituksen yleisjaoston päätös helmikuun 6 p,ltä 1957. 
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Kaupunginhallituksen yleisjaosto päätti mainittuna päivänä, 
että kaupungin viranhaltijalle,· joka kaupungin määräämänä edus
tajana on ottanut osaa yhtiön, osuuskunnan, säätiön ja muun yh
teisön hallituksen tahi johtokunnan kokoukseen jäsenenä, vara
jäsenenä tai muutoin kaupunginhallituksen tai sen yleisjaoston 
määräyksestä suoritetaan, mikäli asianomainen yhteisö ~aksaa 
tästä palkkion, joka on pienempi kuin kaupungin luottamusmies
ten palkkiosäännön mukaan kulloinkin maksamat kokouspalkkiot, 
yhteisön maksaman ja kaupungin vahvistaman kokouspalkkion väli
nen erotus kustakin tällaisesta kokouksesta. Nämä kokouspalkki
ot suoritetaan puolivuosittain kokouspalkkion saajan hakemukses
ta, jolloin asianomaisen yhteisön antama selvitys kokousten lu
kumäärästä ja palkkioiden suuruudesta on esitettävä. 
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7. Teurastuspalkkiotja teurastustyön palkkioehdot 
Helsingin kaupungin teurastamossa. 

Kaupunginvaltuuston vahvistamat helmikuun 6 PIDä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1953 :42) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä: 
a) että kaupungin teurastamon teurastajien teurastuspalkki

ot määrätään seuraaviksi: 
Raavas, ruhopaino yli •••••••••••••••• 350 kg 350 mk 

" "..................... 250-350" 220 " 
" " •••••••••••••••••••• 150-250 n 140 " 
" ".................... 80-150 II 120 " 
" n. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30- 80 n 96" 
", " alle •••••••••••.••• 30" 52" 

Lammas ja vuohi .......•......................•.• 52 II 

Sika, ruhopalno yli ......... 1_' • • • • • • • 180 kg 187 tI 

" II • • • • • • • •• • • •• •• • • • • • • • 130-180 " 137 " 
n " . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50-130" 111 II 

", II alle ................. 50" 87 II 

Hevonen . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300" 
b) että teurastamon teurastajien teurastustyön palkkioehtoi

hin nähden määrätään seuraavaa: 
1) Urakan laskeminen suoritetaan päivittäin peruspalkasta 

ilman ikälisiä ja päivittäin jäljelle jäänyt urakkahyvitys suo
ritetaan kahden viikon väliajoin. 

2} Juutalaismenojen mukaan teurastettaessa makSu on kaksin~ 
kertainen, paitsi yli 250 kg painavien ruhoj~n osalta, joista 
maksu on kolminkertainen. Sairasosastossa teurastettaessa se
kä raatoja nyljettäessä ja aukaistaessa korotetaan teurastus
maksut 50 %:lla. Keskosten nylkemisestä maksetaan 100 %:lla 
korotettu maksu. 

·3) Teurastamo ottaa teurastajien sijoittelussa eri ryhmiin 
huomioon periaatteen, että yhtäläisen ammattitaidon omaavat 
teurastajat sijoitetaan, mikäli mahdollista, samo.ihin ryhmiin. 

4) Vuosilomakorvaukset lasketaan kolmen·edellisen kuukauden 
keskiansion mukaan, mutta sairauslomakorvaukset kuukausipalkan 
mukaan. -

5) Teurastushallissa on aina määrätyllä paikalla saatavissa 
tarpeellinen määrä juoksukissoja ja koukkuja, jos niitä on va-
paana laitoksessa. . 

6) Kalttauskoneen siivous kuuluu sitä hoitavan teurastajan 
tehtäviin; muut siivoustyöt suoritetaan teurastamon siivous
ym. työvoiman avulla. 
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7) Teurastamo huolehtii teurastusvuorossa olevien eläinten 
siirtämisestä lasteittain navetan päässä oleviin karsinoihin 
ja sikojen kuljettamisesta niille teurastamon yhteydessä va
rattuihin karsinoihin. Suuret sonnit ja hevoset on teurasta
jien kuitenkin noudettava-navetasta. 

8) Mikäli sairaat eläimet eivät itse pysty kulkemaan, huo
lehtii teurastamo niiden kuljetuksesta teurastushalliin. 

9) Teurastushallin esimiehen laatima teurastusselostus pi
detään teurastajien nähtävänä. 

10) Mikäli teurastajilla ei ole muuta kiireellistä työtä, 
voi teurastamon yliesimies antaa teurastajalle oikeuden käyt
tää puoli tuntia päivässä työvälineiden kunnostamiseen. 

11) Mikäli teurastajia-käytetään työssä syväjäädyttämössä, 
on heille annettava lämpimät päällysvaatteet. 

12) Henkilökohtainen korkein sallittu työvirheprosentti on 
3 %. Tarkistus suoritetaan kuUkausittain. -

c) että uusi palkkiotaksa palkkioehtoineen määrätään astu
maan voimaan 1.10.1956 alkaen sekä 

d) että edellä a) kohdassa oleviin teurastuspalkkioihin li
sätään seuraavat maksut korvaukseksi teurastamon yleismenpis
ta, mitkä maksut lankeavat kaupungille itse teurastuspalkkioi
den jäädessä teurastajille, nimittäin: 

Raavas, ruhopaino yli •••••••••••••••••• 350 kg 
250-350 " 
150-250 n 
80-150 II 

30- 80 II 

30 n 

" n 
n 

II 

_II 

II 

II 

n 
n 
n 

Lammas' ja vuohi 
Sika, ruhopaino 

n " 

" ,. 
" 

n 

II 

....................... 
alle ................ . · ................................ . 

y11 •.••••••••••••.•••... 180 kg 
· . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 130-180 n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50-130 " 
alle ................... . 50" , 

Hevonen .......................... . '.' ............. . 

87 mk 
55 
35 
30 
24 
:;'3 
13 
47 
34 
28 
22 
75 
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8. Työllisyysasetuksen soveltaminen. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös 
helmikuun 11 p,ltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 97/57) 

1 §. Valtion toimesta työllisyyden turvaamiseksi järjestet
tävät työt ovat: 

1. varsinaisia työllisyys- ja työttömyystöitä, joiden kus
tannukset kokonaisuudessaan suoritetaan työllisyyden turvaami
seksi osoitetuista varoista, tai 

2. töitä, joiden kustannuksia varten määräraha on valtion 
tulo- ja menoarviossa osoitettu muista varoista ja jotka on 
edellytetty suoritettaviksi pääasiassa kesäaikana, mutta jotka 
työllisyyden turvaamiseksi järjestetään tehtäviksi muuna vuo
denaikana, jolloin työttömyyttä etupäässä esiintyy, myöntämällä 
niitä varten työllisyyden turvaamiseksi osoi t etui'sta varoista 
määräraha, joka vastaa töiden teettämisestä sellaisena vuoden
aikana aiheutuvia lisäkustannuksia. 

2 §. Tehtäessä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe
riölle esitys valtion toimesta työllisyyden turvaamiseksi jär
jestettävästä työstä on selvitettävä: 

1. työn tarpeellisuus yleisen edun kannalta; 
2. kuinka suuren osan työpalkat muodostavat työn kokonais

kustannuksista; 
3. kuinka monta työntekijää työhön voidaan sijoittaa sekä 

mikä määrä ja minkälaisia ammattimiehiä työmaalla tarvitaan; 
4. miten pian ja missä laajuudessa työ voidaan aloittaa sen 

jälkeen kun määräraha työtä varten on myönnetty; 
5. voidaanko työtä laajentaa tai supistaa tahi suuremmitta 

vaikeuksitta ja tappioitta keskeyttää se työllisyystilanteessa 
tapahtuvien vaihtelujen ja muutosten niin vaatiessa; ja 

6. muut sen kysymyksen arvosteluun vaikuttavat seikat, onko 
työn suorittamista työllisyys- tai työttömyystyönä pidettävä 
tarkoituksenmukaisena. 

3 §. Kun työttömyyttä kunnassa on syntynyt tai todennäköi
sesti on muodostumassa siinä määrin, että valtion toimesta on 
järjestettävä töitä työllisyyden "turvaamiseksi, kunnan on ajois
sa tehtävä siitä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöl
le esitys, johon on liitettävä selvitys työttömyydestä tai sen 
uhasta kunnassa sekä sen syistä ja työllisyystilanteen odotet
tavissa olevasta kehityksestä. Esitys on toimitettava työvoima
piirin toimistolle, jonka on, annettua~ asiasta lausuntonsa, 
lähetettävä esitys kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe
riölle sen toimenpiteitä varten. 
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4 §. Esitys .kunnan toimesta työllisyyden turvaamiseksi jär
jestettävän työn hyväksymisestä kunnan työttömyystyöksi on 
osoitettava kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle ja 
toimitettava työvoimapiirin toimistolle, jonka on lähetettävä 
se lausuntonsa ohella ministeriön ratkaistavaksi. 

Esitykseen. on liitettävä työstä sellainen selvitys, kuin 2 
§:ssä on määrätty, ja ilmoitus siitä, onko työtä varten kunnan 
talousarviossa myönnetty määräraha muistakin kuin työllisyyden 
turvaamiseksi osoitetuista varoista. 

5 §. Mitä 4 §:ssä on määrätty, on vastaavasti sovellettava 
kunnan anoessa työllisyyden turvaamiseksi osoitetuista valtion 
varoista avustusta kunnan toimesta työllisyyden turvaamiseksi 
järjestettävän työn kustannuksia varten. 

Anomukseen on lisäksi liitettävä: 
1. ammattimiehen laatima suunnitelma työstä kustannusarvioi

neen ja piirustuksineen; 
2. arvio työpalkkakustannusten kokonaismäärästä, työnjohto

kustannuksia lukuun ottamatta; 
3. arvio työstä välittömästi aiheutuvien kuljetus- ja kone

työkustannusten kokonaismäärästä; 
4. selvitys Siitä, kuinka monelle työntekijälle ja miten pit

käksi ajaksi työtä voidaan työmaalla järjestää; ja 
5. ilmoitus siitä, milloin· työ voidaan aloittaa. 
6 §. Edellä 5 §:ssä mainittu avustus myönnetään, ellei eri

tyisistä syistä muuta johdu, määräosuutena työstä aiheutuvista 
kustannuksista tai kustannuseristä, kuitenkin niin, että avus
tuksen enimmäis.määrä on rajoitettu. Jollei nimenomaan ole toi
sin.määrätty, luetaan niiksi kustannuksiksi, joita varten avus
tus edellä sanotun mUkaisesti saadaan käyttää, vain avustuksen 
myöntämispäivän jälkeiset kustannukset. 

7 §. Anomus työllisyysasetuksen (44/57) 3 §:n 2 momentissa 
mainitun avustuksen saamisesta tahi 11 §:ssä tarkoitetun helpo
tuksen tahi vapautuksen myöntämisestä samoin kuin esitys sano
tun asetuksen 8 §:n 1 momentissa tai 12 §:ssä mainitun sopimuk
sen tekemisestä on, tarvittavan selvityksen oheen liittäen, 
osoitettava kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle ja 
toimitettava työvoimapiirin toimistolle, jonka on asiasta lau
suntonsa annettuaan lähetettävä se ministeriön ratkaistavaksi. 

8 §. Työllisyysasetuksen 16 §:ssä mainitun ilmoittautumi
sen on tapahduttava, ellei kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö erityisistä syistä jonkin kunnan osalta toisin mää
rää, kaupungissa ja kauppalassa kerran viikossa sekä maalais
kunnassa kaksi kertaa kuukaudessa, sen alku- ja jälkipuoliskol
la. Ilmoittautumisen on oltava henkilökohtainen ja se voidaan 
tehdä, paitsi työllisyys lautakunnan toimistossa, lautakunnan 
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalIe tai jäsenelle tahi työl
lisyyslautakunnan osoittamalIe muulle henkilölle. 

9 §. Työntekijälle, joka osoitetaan työhön työllisyyden 
turvaamiseksi järjestetylle työmaalle, on työllisyyslautakun
nan toimesta annettava työhönosoituskortti, ei k~itenkaan en
nen kuin työmaan johto on ilmoittanut, että työntekijöitä voi
daan työmaalle ottaa työhön, eikä useammalle kuin heitä voi
daan sinne työhön sijoittaa. Työllisyyslautakunnan on työmaan 
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johdolle kirjallisesti ilmoitettava työmaalle osoitettujen työn· 
tekijäin nimet. 

10 §. Jos työllisyyden turvaamiseksi järjestetylle työmaalle 
työhön osoitettu ei ole sinne määräajassa saapunut tai jos hän 
on jättänyt työnsä siellä tahi jos hänet on poistettu työmaal
ta, työmaan johdon on viipymättä ilmoitettava asiasta kirjalli
sesti työllisyyslautakunnalle. 

11 §. Työllisyysasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
työttömän uudelleen sijoittamiseen työllisyyden turvaamiseksi 
järjestettyyn työhön ei ole ryhdyttävä ennen kuin kulkulaitos
ten ja ~leisten töiden ministeriö on ratkaissut, onko hänet 
poistettava työttömyyskortistosta. 

12 §. Työttömyystyömaan johdon on, ennen kuin työmaalle ote
taan työllisyysasetuksen 21 §:n nojalla siinä tarkoitettuja am
mattimiehiä työhön, otettava ohjeiden saamiseksi asiasta yhteys 
työvoimapiirin toimistoon tai, jos kysymys on kunnan työttömyys
työksi hyväksytystä työstä, työllisyislautakunt~. 

13 §. Jos työllisyyden turvaamiseksi järjestettyyn työhön 
osoitettu voidaan ohjata työhön vapaille työmarkkinoille tai' 
jos hänet valtion ja kunnan työhönsijoitusosuuksien suhteen 
järjestämiseksi annettujen säännösten tai valtion ja kunnan 
kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti tai muusta työllisyyden 
turvaamistoimenpiteisiin liittyvästä syystä on siirrettävä muul
le työmaalle tahi jos hänet on työllisyysasetuksen 17 §:n 1 mo
mentin 1 kohdan nojalla poistettu työttömyyskortistosta, työ
maan johdon on, saatuaan asiasta kirjallisen ilmoituksen työl
lisyyslautakunnalta tai työvoimapiirip toimistolta, viipymättä 
tai ehkä asetetussa määräajassa poistettava hänet työstä työ
maalla. 

14 §. Työllisyysasetuksen 27 §:n 2 momentissa mainitun työ
maan työntekijöitä ei sen jälkeen, kun työ olisi vapaiden työ
tilaisuuksien ilmaantumisen johdosta ollut lopetettava, enää 
lueta valtion työhönsijoitusosuuteen. 

15 §. Työllisyyden turvaamiseksi järjestetyissä töissä on 
mikäli mahdollista käytettävä urakkatyöjärjestelmää. 

16.§. Muonitus ja huolto sekä mahdollisuudet vapaa-ajan viet
toon on työllisyysasetuksen 23 §:n 1 momentissa mainitulla siir
totyömaalla järjestettävä tarkOituksenmukaisesti, niitä ohjei-' 
ta noudattaen, mitkä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe
riö asiasta antaa. Muonitus on pyrittävä järjestämään siten, 
ettei siitä huolehtivalla ole mahdollisuuksia kohtuuttoman an
sion saantiin. 

17 §. Työllisyysasetuksen 24 §:ssä mainittu palkaneroavustus 
maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijä saa palkkaa. 

Palkaneroavustus suoritetaan valtion toimesta järjestettyä 
työttömyystyömaata varten työllisyyden turvaamiseksi osoitetuis
ta varoista myönnetystä määrärahasta. 

18 §. Palkaneroavustuksen maksamista varten työntekijän on 
esitettävä sosiaalilautakunnan antama tai muu luotettava selvi-
tys huollettavistaan. ' 

Palkaneroavustus suoritetaan työmaan johdon toimesta työlli
syys~ain 24 §:n 3 momentissa tarkoitetulIe henkilölle ainakin 
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kerran kuukaudessa. Työntekijälle on annettava todistus, josta 
ilmenee viranomainen, jonka alainen työmaa on, sekä aika, mil
tä palkaneroavustus on suoritettu. Työmaan johdon on toimitet. 
tava jäljennös todistuksesta työllisyyslautakunnalle, jonka on, 
tarkistettuaan palkaneroavustuksen saajan oikeuden siihen, teh
tävä mahdollisesti tarpeellisista oikaisutoimenpiteistä ilmoi
tus työmaan johdolle. 

19 §. Milloin työllisyyden turvaamiseksi järjestetty työ an
netaan urakoitsijan suoritettavaksi, urakkasopimlikseen on otet
tava määräys siitä, että työllisyyslain nojalla annettuja sään
nöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Mikäli työ järjestetään val
tion toimesta, on urakkasopimukseen otettavå määräys myös sii
tä, että urakoitsijan on noudatettava työvoiman ottamisessa. 
työvoimapiirin toimiston antamia ohjeita. 

20 §. Työvoimapiirin toimiston tehtävänä työllisyyden tur
vaamisessa on kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön apu
na piirissään, sen lisäksi mitä erikseen on työllisyysasetuk
sessa säädetty ja tässä päätöksessä määrätty: 

1. ohjata ja valvoa työllisyyden turvaamista tarkoittavien 
toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa sekä alaistensa 
työvoimaviranomaisten toimintaa ja kunnille työllisyyden tur
vaamisessa kuuluvien tehtävien asianmukaista suorittamista; 

2. seurata työmarkkinain ja työvoimatilanteen kehitystä, 
tiedoittaa ilmenneistä tai odotettavissa olevista muutoksista 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle ja tehdä tälle 
esityksiä tarpeellisiksi katsottavista toimenpiteistä; 

3. pyrkiä edistämään sellaisten vapaiden töiden järjestämis
tä talvikautena suoritettaviksi, joilla on merkitystä työlli
syyden turvaamisen kannalta;· 

4. pyrkiä ohjaamaan työvoimaa alueilta, joilla esiintyy työt
tömyyttä, sellaisille alueille, joilla työnsaantimahdollisuudet 
ovat paremmat, ja muutoinkin huolehtimaan työ"\1'oiman kysynnän ja 
tarjonnan tasapainon saavuttamisesta; 

5. pitää yhteyttä alaislinsa työvoimaviranomaisiin sekä kun
nallishallituksiin ja työllisyyslautakuntiin samoin kuin työ
markkinain osapuoliin; ja 

6. huolehtia muista kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teriön määräämistä tehtävistä. 

21 §. Työasiamiehen tehtävänä työllisyyden turvaamisessa on 
toimialueellaan: 

1. työvoimapiirin toimiston apuna sen määräysten mukaisesti 
ohjata ja valvoa kuntien toimenpiteitä työllisyysasiain hoidos
sa; 

2. tehdä työvoimapiirin toimistolle esityksiä tarpeellisist~ 
toimenpiteistä; 

3. toimia osaltaan 20 §:n 3 ja 4 kohdissa mainittujen tarkoi
tusperien hyväksi; ja 

4 •. suorittaa muut kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe
riön sekä työvoimapiirin toimiston määräämät tehtävät. 

22 §. Työllisyyslautakunnan on, sen mukaan kuin työllisyys
asetuksen l §:ssä on säädetty, pyrittävä ohjaamaan työtä vaille 
jääneet työhön vapaille työmarkkinoiJ,.le ·ja vain, jollei siihen 
ole mahdollisuuksia, ryhdyttävä toimenpiteisiin heidän sijoitta
misekseen työllisyyden turvaamiseksi järjestettäviin töihin. 
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23 §. Kulkulaitosten ja yle~sten töiden ministeriö antaa 
erikseen määräykset niistä tilastollisista ja muista ilmoituk
sista, mitkä kuntien on työllisyydeu turvaamista koskevissa 
asioissa annettava. 

Työttömyyskortisto ja muut työllisyysasiain hoidossa käytet
tävät kortistot ja luettelot on pidettävä ja 1 mqmentissa mai
nitut ilmoitukset annettava kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön vahvistamia lomakkeita käyttäen. 

24 §. Mitä tässä päätöksessä on määrätty työllisyyslautakun
nasta, koskee työllisyysasetuksen 30 §:ssä tarkoitetussa kun
nassa vastaavasti kunnallishallitusta tai sitä lautakuntaa, 
jonka hoidettavina työllisyyslautakunnan tehtävät ovat. 



9. Helsingin kaupungin liikennemaksutaksa. 

Sisäasiainministeriön vahvistama helmikuun 14 p,nä 1957. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä tammikuun 9 p,nä 1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1951:122 ja 1955:34) 

Yletset perusteet. 
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1 §. Liikennemaksua tuloutetaan taulussa A mainituin mää
rin tavaroista, jotka ulkomailta joko suoraan tai tullaamatto
mina toisen kotimaan paikkakunnan kautta tuodaan kaupunkiin 
tai sen satama-alueelle ja jotka kaupungissa joko tullataan tai 
pannaan tullivarastoon. 

Ulkomailta tuoduista tavaroista, jotka tullivarastoon siir
tämättä tullaamattomina lähetetään toiselle kotimaan paikkakun
nalle tullattaviksi, tuloutetaan liikennemaksua 30 % taulussa 
A mainituista määristä; milloin tavaran laatua ei voida todeta, 
on liikennemaksu 20 markkaa sadalta kilolta brutto. 

Ulkomailta tuoduista tavaroista, jotka ovat puretut toisella 
kotimaan paikkakunnalla ja sieltä uudesti lastattuina ja tulli
varastoon siirtämättä tullaamattomina tuodaan kaupunkiin tääl
lä tullattaviksi, tuloutetaan liikennemaksua 70 % taulussa A 
mainituista määristä. 

Tavaroista, jotka ulkomailta saapuvat satamaan, josta ne, 
tullivarastoon panematta ja tullaamattomina, edelleen lähete
tään toiselle ulkomaan paikkakunnalle, tuloutetaan liikennemak
sua 30 % taulussa A mainituista määristä bruttopainon mukaan; 
ellei tavaran laatua voida siten todeta, että tavara voitaisiin 
kohdistaa johonkin taksan nimikkeeseen, on liikennemaksu 20 
markkaa 100 kilolta brutto. 

2 §. Liikennemaksua tuloutetaan taulussa B mainitun määrin 
tavarOista, jotka kaupungista tai sen satama-alueelta vesitse 
joko suoraan tai uudesti lastattuina viedään ulkomaille. 

3 §. Liikennemaksua tuloutetaan taulussa C mainituin määrin 
kotimaan ja tullatuista tavaroista, joita vesitse tuodaan toi
selta kotimaan paikkakunnalta kaupunkiin tai sen satama-alueel
le. 

4 §. Liikennemaksuista ovat vapaat: 
a) valtion itsensä suoraan ulkomailta tuottamat tullivapaat 

tavarat, lukuunottamatta valtion kauppa-, liike~, teollisuus
tai liikennelaitoksien tuottamia tavaroita; 

b) tavarat, jotka syyskuun 8 päivänä 1939 annetun tulli lain 
90 §, 9~ § ja 93 § mukaan ovat tullivapaat, lukuunottamatta 
90 §:n 5, 6,.17, 19, 20, 22 ja 23 kohdissa mainittuja; kuiten-
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kin jos edellä kohdissa 5 ja 6 mainituista päällyksistä on suo
ritettu liikennemaksua tuotaessa, ei niistä suoriteta tätä mak
sua vietäessä, jos vienti tapahtuu vuoden kuluessa; 

c) ulkomaan tavarat, jotka tullaamattomina palautetaan ta
kaisin ostomaahan joko suoraan taikka kauttakulku- tai yleises
tä talletusvarastosta; 

d) tullivapaat postilähetykset; 
e) maalaistuotteet, joita maalaiset tai maatilojen omistajat 

tuovat kaupunkiin ja joita he erityistä ilmoitusta tekemättä 
ovat oikeutetut pitämään kaupan. 

5 §. Vahingoittuneesta tai pelastetusta tavarasta kannetaan 
liikennemaksua soveltamalla vastaavia tullisäännön määräyksiä. 

6 §. Jos tavarasta on suoritettu liikennemaksua kaupunkiin 
tuotaessa, ei siitä suoriteta uudelleen liikennemaksua vietäes
sä, jos tämä vienti tapahtuu vuoden kuluessa; samoin jos tava
rasta on suoritettu liikennemaksua vietäessä, ei siitä suorite
ta tätä maksua uudelleen tuotaessa, jos tuonti tapahtuu vuoden 
kuluessa. . 

Jos tavara tuodaan kaupunkiin kotimaan paikkakunnalta ulko
maille vietäväkSi, suoritet~an siitä liikennemaksu vain. vietä
essä. 

7 §. Jos syntyy epäilystä taksanimikkeiden sisällyksestä, 
noudatettakoon tullikäsittelystä voimassa olevia määräyksiä, 
samoin noudatettakoon brutto- ja nettopunnituksissa sekä mit
tauksessa samoinkuin muissakin suhteissa tullitaksan näitä kos
kevia määräyksiä, ellei liikennemaksutaksan vastaavassa taulus
sa asianomaisen nimikkeen kohdalla tai muualla ole toisin mää
rätty. 

8 §. Ellei liikennemaksua veloitettaessa laskun loppusumma 
pääty tasaisin markoin, on täysien markkojen yli menevät pen
nit jätettävä lukuunottamatta. Alin liikennemaksu on kuitenkin 
50 markkaa. 

9 §. Tavaran tuoja tai viejä samoinkuin aluksen päällikkö 
tai asiamies on velvollinen, jos satamaviranomainen sitä vaa
tii, laskulla tai muulla, satamaviranomaisten hyväksymällä ta
vall~ vahvistamaan ne tiedot, jotka ovat tarpeen liikennemaksu
jen määräämistä varten, ja on liikennemaksu viipymättä suori
tettava uhalla, että se muutoin laillisessa järjestyksessä pe
ritään. 

10 §. Tämä liikennemaksutaksa on pidettävä nähtävänä sen vi
ranomaisen luona, joka huolehtii liikennemaksujen.tulouttami
sesta, sekä maksusta sitä haluavain saatavana. 

Tämä taksa kumoaa Helsingin kaupungille toukokuun 24 päivä
nä 1951 vahvistetun liikennemaksutaksan ynnä siihen myöhemmin 
tehdyt muutokset. 



01-001, 
002 
01-003, 
004 
01-005· 
01-006 
-009 
01-010 

02-001 
006,008 

02-002, 
005,007, 
009 
02-003, 
004 
02-010 

1/1 

1/2 

1/3 
1/4 

1/5 

2/1 

2/2 

2/3 

2/4 

A. TUONTITAVARAT. 

Tavaralaji 

lOS A. 
Elävät eläimet ja 

eläinkunnan tuotteet. 

1 R Y h m ä. 

Elävät eläimet. 
Hevoset •••••••••.••••••••• 

Nautaeläimet, lampaat ja 
vuohet •••••••••.•••••••• 

Siat •.••••.•••.••••••••••• 
Linnut •••••••••.••••.•••••• 

Elävät eläimet, muualle 
kuulumattomat ••••••••.•• 

Muist. Tieteellisiä tarkoi
tuksia varten maahan tuo
tettavat eläimet ovat va
paat liikennemaksuista. 

2 R Y h m ä. 
Liha. 

Sianliha ja silava, tuore, 
myös jäädytetty, suolattu, 
savustettu tai kuivattu 

Liha, muunlainen •••••••••• 

Linnunliha •••••••••••••••• 

Liha, keitetty tai muulla 
yksinkertaisella tavalla 
valmistettu,ei säilykkeitä 

1 kpl 

100 kg 
II 

1 kpl 

100 kg 

100 kg 
n 

" 

II 

23 

230:-

35 :-
58:-
4:-

23:-

70:-
56:-

128:-

75:-
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03-001- 3/1 
005,008 
03-006, 3/2 
007 
03-009, 3/3 
010 

04-001, 
002 
04-003 
04-004 

04-005, 
006 
04-007 

05-001 
05-002, 
003,005 

05-004 
05-006 

05-008, 
009 
05-007 
05-010, 
011 
05-012, 
013 
05-014 

4/1 

4/2 
4/3 

4/4-

4/5 

5/1 
5/2 

5//3 
5 4 

5/5 

5/6 
5/7 

5/8 

5/9 

3 R Y h m ä. 
Kala-, rapu- ja simpukka

eläimet. 
Kala, tuore, myös jäädytet

ty tai suolattu, kala muu 
Kala, kuivattu ••••.••••••• 

Rapueläimet, myös sellaise
naan keitetyt tai suola
tut; osterit ja simpukat 

4 R Y h m ä. 
Maitotalou~tuotteet; 
munat ja hunaja. 

Maito ja kerma, tiivistetty 
tai kuiva sekä muu •••••• 

Voi .••••..•••••........•.. 
Juusto, myös margariini-

juusto ................. . 
Munat; munankeltuainen ja 

-valkuainen, nestemäinen 
Hunaja, myös keinotekoinen 

5 R Y h m ä. 
EläiDkunnasta saadut 
raaka-aineet ja muut 

raakatuotteet •. 
Luu ja sarvi, muokkaamaton 
Helmiäinen, sekä simpukan-, 

kotilon- ja kilpikonnan
kuori, koral11, valmista
maton sekä harjakset •••• 

Pesusienet •••••••••••••••• 
Höyhenet, sulat, 11nnunna

hat ja siivet; koriste
tarkoitUkseen käytettävät, 
valmistamattomat •••••••• 

Höyhenet ja sulat, ei ko
ristetarkoitukseen käy
tettävät: 

- puhdistamattomat ja la
jittelemattomat, muut ••• 

- untuvat, myös tekountuvat 
Suolet ja vasikanvatsat 

Kalanmäti, raaka •••••••••• 

Hajuaineteollisuudessa käy
tettävät eläinaineet, ku
ten ambra, myski ja sii-
bett1 .................. . 

100 kg 
" 

n 

100 kg 
" 
II 

n 
II 

100 kg 

A 

II 

II 

n 
II 

n 

A 

n 

22: 
48: 

259 : 

42:-
98:-

126:-

138:-
40:-

17:-

112:-
212:-

4.140:-

68:-
145:-
136:-

210:-

414:-
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05-015 5/10 Eläinkunnasta saadut raa'at 
aineet ja jätieet, muualle 
kuulumattomat ) 100 kg 11:-

06-001 
06-002 

06-003 
004 
06-005 
-007 

'/1 
6/2 

6/3 

6/4 

07-002, 7/1 
003 
07-004, 7/2 
008 
07-006, 7/3 
007,010 
07-001, 7/4 
005,009 
07-011, 7/5 
012 

07-014 7/6 
07-013, 7/7 
015 
07-016 7/8 
-018 
07-019) 7/9 

08-004, 8/1 
024 
08-003, 8/2 
011-013 

II 0 S A. 

Kasvikunnan tuotteet. 
6 R y h m ä. 

Elävät kasvit ja kukka
viljelyksen tuotteet. 

Kukkasipulit ••••••••••••••• 
Koristekasvien juuret, juu

rimukulat ja juurakot •••• 
Kasvit, elävät; pistokkaat 

Kasvit ja kasvinosat, koris
teluun käytettävät ja muut 

7 R Y h m ä. 
Vihannekset, keittiBkasvit 

ja syBtävät juurekset. 
Penmat ...•.•........... ' .. 

Sipuli ja kurkut •••••••••• 

Kaali, p1parjuuri ja selleri 

Tomaatit, parsa ja sienet 

Juuret, syötävät, muualle 
kuulumattomat, tuoreet tai 
ku.1vatut •.•.•..•.•.....• 

Palkovilja,-kuiva, muualle 
kuulumaton: 

- linssit •••••••••.•••.... 
- muut (herneet) •••••••••• 

Vihannekset ja keittiBkas
vit, muualle kuulumattomat 

Tärkkelysrikkaat juuret, ku
ten arrow-, kassava-, 
manioka- ja tapiokajuur1 

8 R Y h m ä. 
SyBtävät hedelmät. 

Ananakset ja meloonit ••••• 

Pähkinät ja pähkinänsydämet, 
kaikenlaiset; mantelit •• 

100 kg 

a 

• 

a 

100 kg 

D 

n 

R 

n 

" n 

n 

a 

100 kg 

75:-

132:-
92:-

288:-

4:-

21:-

15:-

65:-

16:-

104:-
15:-

12:-

52:-

86:-

98:-

1) Muist". Näkinkenkärouhe eli sirnpukkakalkki kohdistetaan nimikkeeseen 23/2 
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I Hedelmät ja marjat, muut: 
08-002, 8/3 - tuoreet •••••••••••••••••• 
005-007, 
009 ;014', 
015,017, 
019,021, 
023,025, 
027, 0281 
08-001, 8/4 - kuivatut tai suolatut •••• 
008,010, 
016,018, 
020,022, 
026,029 

09-001 
09-002 
09-003 
09-004 
-006, 
009,014 
09-010, 
013 ,018 

09-007, 
012 
09-008, 
011,015 
-017 

9/1 
9/2 
9;/3 
9 4 

9/5 

9/6 

9/7 

10-002, 10/1 
004,006, 
007 . 
10-001.% 10/2 
003,OOö 
10-005 10/3 

11-001 1l/1 
-003, 
007 
11-004 1l/2 
-006, 
008, 
-010 

9 R '7 h m ä. 
Kahvi, tee ja mausteet. 

Kahvi: 
- paahtamatoD •••••••••..•.• 
- paahdettu ....•........... 
Tee •••••••••••••••••••••••• 
Pippurit, laakerinlehdet ja 

-marjat, neilikat •••••••• 

Muskotinkukka, muskotti, kar
demumma ja mausteet, muual
le kuulumattomat ••••••••• 

Vanilja ja sahrami ••••••••• 

Kane li , inkivääri, anis, 
tähtianis, saksankumina, 
korianderi ja kumina 

10 R '7 h m ä. 

Vilja. 
Ruis, ohra, maissi ja tatta-

r1 ....•..••...••.......... 

Vehnä, riisi ja vilja muu •• 

Kaura 

11 R '7 h m ä. 

Mylly"tystuotteet; 
maltaat; tärkkelys. 

Vehnä- ja riisijauhot, -ryy
nit sekä hiutaleet ••••••• 

Ruis-, ohra- ja kaurajauhot 
sekä -ryynit ja hiutaleet; 
tattariryynit ja -hiuta-
leet .................... . 

100 kg 

• 

100 kg 
Ii 

" 
n 

" 
" 

II 

100 kg 

" 
" 

100 kg 

" 

34:-

66:-

72:-
141:-
259:-

138:-

184:-
1.242 :-

64:-

4:-

7:-

3:-

14:-

10:-



11-011 

11-012, 
013 
11-014, 
015 

11-016, 
017 

11-018, 
020,022 
11-019 

12-001 
12-003 
12-005 
12-008 

12-006, 
002,004, 
007 
12-009 
-020 

12-021 
-024 
12-025 
-028 
12-029 
12-030 
-032 

12-033 

12-034 
12-035 

12-036, 
037 

1~3 

1~4 

1~5 

1~6 

Viljajauhot, -ryynit ja 
-hiu~aleet, muualle kuu-
lumattomat ••••••••••••••• 

Leseet, kaikenlaiset ••••••• 

Maissirehujauhot ja muualle 
kuulumattomat rehujauho
ja leseseokset ••••••••••• 

Palkoviljajauhot, -ryynit 
ja -hiutaleet; hedelmäjau-
hot .....................• 

1~7 Maltaat; perunajauhot ja 
tärkkelys •••••••••••••••• 

1~8 . Mallasuute ••••••••••••••••• 

12 R Y h m ä. 

Öljysiemenet ja hedelmät; 
erinäiset siemenet ja he
delmät; teollisuus- ja lää
kekasvit; karjanrehu, tuo-

re tai kuivattu. 
12/1 Maapähkinät •••••••••••••••• 
12/2 Soijapapu •••••••••••••••••• 
12/3 Sinapinsiemen, jauhettu •••• 
12/4 Aprikoosin-, persikan- ja 

luumunkivet ja -sydämet •• 
12/5 Sinapinsiemen, muu, kopra, 

pellavansiemenet ja muut 
öljysiemenet ••••••••••••• 

12/6 Sikuri- ja sokerijuurikkaan
siemenet; keittiö-, puu
tarhBkasvien-, heinän- ja 
ruohonsiemenet; männyn- ja 

12/7 

12/8 

kuuaens1emenet •••••.••••• 
Virna, härkäpapu, peluski 

ja muut rehuherneet •••••• 
Sokeri- ja sikurijuuret, 

raa'at tai kuivatut •••••• 
12/9 Humala ••••••••••••••••••••• 
12/10 Kasvit ja kasvinosat, lääk

keisiin ja hajustukseen 
käytettävät, myös hyönteis
jauhe kasvinosista ••••••• 

12/11 

12/12 
12/13 

12/14 

Appelsiinin-, sitruunBD- ja 
pomeranssinkuoret •••••.•• 

Luffa •.••.••••••••••.•••..• 
Kasvit ja kasvinosat, kuten 

siemenet ja hedelmät, muu
alle kuulumattomat ••••••• 

Rehu, tuore tai k111 VB ttu, 
muualle kuulumaton ••••••• 

100 kg 
n 

n 

" 
n 

" 

100 kg 
" 
" 
n 

n 

II 

n 

" n 

n 

" 
" 

n 

II 

27 

14:-
7:-

4:-

15:-

16:-
28:-

17:-
6:-

75:-

52:-

18:-

48:-

9:-

10:-
128:-

64:-

42:-
150:-

124:-

5:-
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13-001 
13-002 

13-003 
-005 
13-006 

13/1 
13/2 

13/3 

13/4 

13-008 13/5 
13-007 13/6 
13-009, 13/7 
010 

14-001 
14-002 
-005 
14-006 

14-007 

14/1 
14/2 

14/3 

14/4 

13 R Y h m ä. 
Parkituksen ja 'värjäyksen 
raaka-aineet; kumit, hart

sit ja muut kasvimehut. 
Kasvit ja kasvinosat, parki

tukseen tai värjäykseen 
käytettävät: 

- mimosankuor1 ••••••••••••• 
- muut ....••••••••.....•.•• 
Kumi t, kumiharts1 t, luonnon

hartsit ja -balsamit: 
- arabikumi, kopaal1, fossi

lihartsi ja sellakka ••••• 
- muut •••..•••••••••••••..• 
Kasvimehut, muualle kuulumat

tomat, my6s väkevöidyt tai 
kuivatut: 

- lakrits1 ••••••••••••••••• 
- kamfer1 .•.•.............. 
- oopiumi ja muut •••••••••• 

14 Ry h m ä. 

Palm1koinnin ja veiston 
raaka-aineet; muut raa'at 
kasviaineet ja -tuotteet. 

Kori-, harja- ja muiden sa
manlaisten tuotteiden val
mistukseen soveltuvat kas
viaineet: 

- paJu •..••••.•.•.•....•..• 
- muut .••..•••.•••....••..• 

Pehmusteet, kuten ruoho, me
riheinä, täpeheinä, sammal 
ja kapokki 

MUut kasvikunnasta saadut 
raa'at aineet, jätteet ja 
tuotteet ................ . 

II! 0 S A. 

a kasvirasvat a -öl-
t· niiden ha 0 amis uot

teet; valmistetut ravintoras
va~i elä1n- ja kasV1vahat. 

15 R y h Dl. ä. 

100 kg 
" 

a 
n 
n 

100 kg 
" 

" 

" 

15-001, 
004 

Eläin- ja kasvirasvat ja -öl
,jyt,; niiden haj oi ttamistuottelt; 
valmistetut ravintorasvat; 
eläin- ja kasvivahat. ' 

15/1 Sianihra (lard1) ja oleomar-
gar11n1 ....•..•..•.....•• 100 q 

14:-
21:-

52:-
82:-

97:-
126:-
220:-

14:-
36:-

23:-

20:-

35:-, 



15-002 
-003, 
005':'0 

15-007 
-010, 
014 
-016, 
018 
-019, 
022 
15-011 
-012 
15-013 

017 I 
15-020 
021,025 
026 I 
15-023, 
024 

15-027 
-029 
15-030 

16-001 
-003 
16-004, 
005 

16-006 

16-007 
16-008 

15/2 

15/3 

15/4 

15/5 

15/6 

15/7 

15/8 

15/9 

Tali, 1uu- ja sorkkaö1jy ja 
-rasva, hylkeen- ja va1aan
traani, ka1anmaksaö1jy ja 
muu merieläinöljy, myös 
puhdistetut; degras, myös 
keinotekoinen, pellavaöljy, 
raaka ...•••••..••........ 

Kiinanpuu- ja oiticacaöljy, 
soijaöljy, maapähkinäöljy, 
nauris- ja rapsiöljy, pu
halletut öljyt, palmu- ja 
palmuydinöljy, kookosöljy, 
rasvahapot, vedytetyt ras-
vat ja öljyt ••••••••••••• 

01iiviö1jy ••••••••••••••••• 

Risiiniö1jy, eläin- ja kasvi
rasvat ja -öljyt, haihtu
mattomat, muualle kuulumat-
toma t .•..•..••••.•.....•. 

Glyseriini, vil1arasva ja 
1ano1iini, japaninvaha, 
eläinvahat, muualle kuulu-
mattomat •••••••••••..•.•• 

Margariini, tekoihra ja muut 
samanlaiset ravintorasvat 
ja rasvasekoitteet ••••••• 

Hyönteisvahat, kasvivahat 
ja vahaseokset ••••••••••• 

Rasvan- ja öljynpuhdistuksen 
ja -käsittelyn jätteet 

IV 0 S A. 

Ravintoaineteollisuuden tuot
teet; kaakaokkiuomat; etikkaj 

tup a. 
16 R Y h m ä. 

Liha-, kala-, rapu- ja 
simpUkkavalmisteet. 

16/1 Lihauutej lihavalmisteet ja 
-säilykkeetj makkara ••••• 

16/2 Kaviaari ja muu syötäväksi 
valmistettu kalanmäti •••• 

Kalavalmisteet ja säi1ykk~eT. 
muualle kuulumattomat: 

16/3 - hermeettisesti sulje"tuissc. 1 
astioisSB •••••••••.•••..• 

16/4 - muut ••..••••••••••••....• 
16/5 "Rapu- ja simpukkaeläimistä 

tehdyt valmisteet ja säi-
lykkeet ...••............. 

100 kg 

n 

n 

" 

n 

n 

II 

" 

100 kg 

" 

n 

" 
n 

29 

29:-

35:-
49:-

40:-

40:-

40:-

106:-

15:-

260:-

414:-

155:-
40:-

259:-
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17-001 
-003 
17-004 
-006 
17-007 
-009 

17-012 
17-010, 
011 

17-013 
17-014 

18-001 
-003 

18-004, 
005 

19-001 

19-002· 
19-004 
19-003, 
005 

17/1 

17/2 

17/3 

17/4 
17/5 

17/6 
17/7 

18/1 

18/2 

19/1 

19/2 
19/3 
19/4 

17 R Y h m ä. 
Sokeri ja makeiset. 

Sokeri: 
- k1desoker1, soker1s11rap-

p1 ja -liuos •••••••••••• 
- pala-, keko-, kand1- ja 

jauhesoker1 ••••••••••••• 
Rypäle- ja hedelmäsokeri; 

tärkkelyssokeri ja -s11-
rapp1 •.•..••••••..•..••. 

Melase1 ....••••••••....... 
Sokeriväri, alkohol1ton, 

maito- ja mallassokeri •• 
Makeiset, ilman kaakaota; 

sokerivalmisteet, muualle 
kuulumattomat: 

- lakrits1 •••••••••.•.••.. 
- muut ••• ' ••••••••••••..••• 

18 R y. h m ä. 

Kaakao ja 
kaakaovalmisteet. 

Kaakaopavut, raa'at tai 
paahdetut, myös rouhitut 
tai kuoritut; kaakaovoi 

Kaakaopasta ja -jauhe, suk
laa ja suklaavalmisteet 

19 R Y h m ä. 

Jauho- ja tärkkelys
valmisteet. 

Jauho-, tärkkelys- ja mallas
uute, valmistettu lasten 
tai sairaan ravinnoksi •••• 

Ruokaleipä ••••••••••••••••• 
Leipomotuotteet, muut •••••• 
Ryynit ja h1utaleet, paahde-

tut; makarooni ja muut 
samanlaiset taik1navalm1s-
teet .................... . 

20 R Y h m ä. 

Kasvis- ja hedelmävalmisteet 
ja -säilykkeet. 

Kasv1svalm1steet ja -sä11yk
keet, erikseen ma1n1tsemat 
tomat. 

·100 kg 

" 

" 
II 

II 

n 

" 

100 kg 

II 

100 kg 
" 
" 

II 

34:-

54:-

44:-
8:-

46:-

112:-
207:-

90:-

207:-

110:-
44:-
67:-

40:-

20-003, 20/1 - suolatut ••••••••••••••••• 100 kg 32:-
005,010 



20-001,1 20/2 
002,004, 
006-009, 
011 
20-012 20/3 
-014 

20-015 20/4 
-017 

20-018 20/5 

- muut .•••..•••••••.•..... 

Hedelmät ja marjat; sokeris
sa säilytetyt; marmelaadi 
ja hyytelö; hedelmähillo 

Hedelmä- ja marjavalmisteet 
ja -säi1ykkeet, muut, ei 
kuitenkaan mehu ••••••••• 

Marja- ja hede1mämehu, alko-
holipitoisuus enintään 3 
tilavuusprosenttia 

21 R '1' h m ä. 

Erinäiset elintarvikevalmis
teet. 

100 kg 

" 

" 

lkg 

21-001, 
002 

2V1 Kahvinkorvikkeet ja -lisäk
keet; kahviuute ja muut 
~lmisteet; paahdettu si-

2l-003 
-006 

22-001 

22-002 
22-003 

22-004 
22-005 

22-006 
22-007 

22-008 
22-009 

ku.ri .....••••••...•...... 
21/2 Sinappivalmisteet, soija, 

k&stikkeet; hiiv&j muut 
elintarvikevalmisteet 

100 kg 

" 

22/1 

22/2 
22/3 

22/4 
22/5 

22/6 
22/7 

22/8 
22/9 

22 R '1' h m ä. 
Juomat, alkoholi juomat ja 

etikka. 
Kivennäisvesi ja"alkoholit-

tomat virvoitusjuomat ~OO kg 
Ma11asjuomat; sima; siideri, 

jonka alkoholipitoisuus 
on enintään 6 tilavuuspro-
senttia: ~". 

- yli 2 1 vetävissä astioissa 1 kg 
- muissa astioissa ••••••••• 1 1 
Kuohuviinit ja helmeilevät 

viinit: 
- yli 2 1 vetävissä astioissa 1 kg 
- muissa astioissa ••••••••• 1 1 
Miedot viinit, joiden alkoho

lipitoisuus on enintään 15 
tilavuusprosanttia, muua1-, 
1e ,kuulumattomat: 

- yli 2 1 vetävissä astioissa 1 kg 
- muissa astioissa ••••••••• 1 1 
Väkevät viinit, joiden alko

holipitoisuus on yli 15, 
mutta enintään 24 tilavuus
prosenttia, muualle kuulu-
mattomat: ' 

- yli 2 1 vetävissä astioissa 1 kg 
- muissa astioissa ••••••••• 1 1 

75: 

207: 

259 : 

2: 

64: 

259 : 

52:-

3:-
4:-

11:-
17:-

4:-
6:-

6:-
8:-
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Liköörit ja muut Väkijuomat, 
joiden alkoholipitoisuus 
on yli 24 tilavuusprosent
tia ja ekstraktipitoisuus 
yli 4 %: 

22-010 22/10 - yli 2 1 vetävissä astioiss 1 kg 
22-011 22/11 - muissa astioissa ••••••••• 1 1 

Viina ja muut väkijuomat, 
joiden alkoholipitoisuus 
on yli 24 tilavuusprosent
tia ja ekstraktipitoisuus 
enintään 4 %; muualle kuu
lumattomat: 

22-012 22/12 - yli 2 1 vetävissä astiois-
sa ...........•........... 1 kg 

22-013 22/13 - muissa astioissa ••••••••• 1 1 
KO,njakki, viski, rommi ja 

arrakki: 
22-014~ 22/14 - yli 2 1 vetävissä astioiss 1 kg 
016,01ö 
22-015, 22/15 - muissa astioissa ••••••••• 1 1 
017,019 
22-020 22/16 Etyy1ialkoholi, myös denatu-

roitu; väkivi1na ••••••••• 1 kg 
22-021, 22/17 Ruokaetikka, enintään 15 
022 % :nen ....•.•.•••......•.. 100 kg 

23-001, 23/1 
002 
23-003 23/2 
,';'011 

23-012, 23/3 
013 

24-001 
24-002, 
008 
24-003 
-007 

24/1 
24/2 

24/3 

23 R y h m ä. 
Väkirehu; rehuna käytettävät 
ravintoaineteo111suudep jät

teet ja jätetuotteet. 
L1ha- ja kalajauho ••••••••• 

Öljykakut, öljykakkujauhot 
ja -rouhee~ •••••••••••••• 

Muist. Näk1nkenkärouhe eli 
simpukkaka1kki kohdiste
taan nimikkeeseen 23/2. 

Rehuaineet, joissa on me1as
s1a, karjanrehuksi sovel
tuvat jätteet, jätetuot
teet ja niiden seokset 

24 R Y h m ä. 
Tupakka. 

Tupakka, valmistamaton: 
- lehdet .................•. 
- varret ja tupakkapöly •••• 

Tupakka, valmistettu, myös 
tupakkauute ja -sijakkeet 

100 kg 

II 

II 

100 kg 
II 

" 

10:-
13:-

4:-
6:-

6:-

9:-

4:-

40:-

11:-

7:-

21:-

420:-
210:-

2.100:-



25-001- 25/1 
002 
25-003 25/2 
25-004 25/3 
-006 

25-008 25/4 
25-009 25/5 
-011, 
013,015 

25-007, 25/6 
012,024 

25-014, 25/7 
016-019 

25-020 25/8 
-023 

25-025 25/9 
-029 

26-002, 26/1 
003 

26-001, 26/2 
004 

v 0 S A. 

Kivennäisaineet ja -tuot
teet. 

25 R Y h m ä. 

Maa- ja kivilajit; kalkki ja 
sementti. 

Hiekka ja kvartsi, myös jau-
hettu ................... . 

Kao111ni ••••••••••.••...... 
Savi, myös kalsinoitu, pesty 

tai jauhettu; liitu, muok-
kaamaton .•••••••......•.•• 

Keittosuola (natriumkloridi) 
Rikki; raskassälpä, muokkaa

maton; viteriitti, myös 
jauhettu; marmori, myös 
raakasahattu tai -hakattu; 
magnesiitti, myös poltettu 
tai jauhettu ••••••••••••• 

Grafiitti, myös pesty tai jau 
hettu; kivennäiset puhdis
tus- ja hioma-aineet, ku
ten merkeli, hohkakivi ja 
trippeli; aSbesti, myös pes 
ty tai jauhettu •••••••••• 

'Kalkki- ja kipsikivi, myös 
jauhettu; kalkki, sammutta
maton ja sammutettu; kipsi" 
poltettu; marmorisementti 

Muurauslaasti; aluminaattise
mentti; rakennussementti; 
lattian-, ja tientekoon so
veltuvat klvennäisaineseok
set; eristysmassa ja muotti 
jauhe •••••••••••••••••..•• 

Talkki, piimulta, maasälpä, 
fluorisälpä ja kryolilttl, 
myös jauhettu; kivennäiset, 
klvi- ja maalajit, muualle 
kuulumattomat ••••• , •••••••• 

26 R Y h m ä. 

Malmi t, kuona Ja tubka. 
Wolframi- ja molybdenimalmi; 

malmit, muut, myiis kakkuina 

000 kg 
n 

100 kg 
n 

n 

n 

" 

R 

P, 

tai jauhettuina ••••••••••• 100 kg 
Rautamalmi , myös kakkuina; 

kuona ja tuhka ,sekä muut ki 
vennäisjätteet; muualle kuu 
lumattomat •••••••••••••••• P 

33 

23:-
25:-

3:-
3:-

6:-

14:-

4:-

6:-

4:-

12:-

2:-
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27 R y h ui ä. 

Kivennäispolttoaineet; 
kivennäisöljyt ja bitumiset 
aineet; niiden tislaustuot

teet. 
27-001 27/1 Kiv1hiili, koksi, antrasiitti 
-004 ja hiilibriketti; turve, 

turvebriketit ja -pehku ••• 
27-005, 27/2 Asfaltti, vuoriterva, asfalt-
006 tikiv1, petrooli- ja kiv1-

hiilitervapiki; kivihii1i-, 
ruskohiili-, turve- ja 
liuske terva ••••••••••••••• 

27-007 27/3 Bensoli; naftaliin1; karboli-
-012 happo~ kresoli, kreosootti 

ja -öljy; karbo1ineumi ja 
fenolaatti; kivihiilitervan 

27-013, 
014 
27-015, 
016 
27-017, 
018 
27-019 
27-020, 
021 
27-022 
27-023, 
02-+ 

28-001 
28-002 
28-003 
-005 

28-006 
-008 
010 

tislaustuotteet, muut ••••• 
27/4 Kivennäisö1jy, raaka, -tisle 

ja tislausjäte (masutti) 
27/5 Bensiini ja raskasbensiini ••• 

27/6 Moottoripetrooli ja paloöljy 

27/7 Kivennäisvoiteluö1jyt ••••••• 
27/8 Vaseliini ja parafiini •••••• 

27/9 Maa- ja montaanivaha •••••••• 
27/10 Asfaltti-, piki-, terva- ja 

28/1 
28/2 
28/3 

28/4 

tervaö1jyseokset sekä -emul-
siot ..................... . 

VI 0 S A. 
Kemialliset ja farmaseuttiset 
aineet ja tuotteet· valokuva
ustarvikkeet; park!tusuutteet; 
värit ja vernIssatj hajuaineet 
saippuat ja kyntti1ätj lIimat; 
räjähdysaInee~ja tulitikutj 

lannoitteet. 

28 R y h m ä. 

Kemialliset ja farmaseuttiset 
aineet ja tuotteet. 

Fosfor1 ..••.••••...........• 
Elohopea ja sen 1ejeeringit 
Kaasut, tiivistetyt, nestey-

tetyt tai jähmetetyt •••••• 
Happoja: 
- typpi-, rikki- ja suolahappo 

sekä rikki-, suo1a- tai fos
forihaponseokset •••••••••• 

100 kg 

" 

n 

a 
n 

n 

a 
Ii 

• 

n 

100 kg 
" 
n 

o 

3:-

6:-

13:-

6:-
13:-

8:-

18:-
22:-

33:-

9:-

130:-
420:-

52:-

12:-



28-009, 
011 
28-012 
-014 
28-015, 
017 

28-018 
-020, 
024 
28-021 
-023, 
025 

28-026 
28-027 
28-028 
28-029 
-035 
28-036, 
037 

28-038 

28-039 

28/5 - fosfori- ja boorihappo 

28/6 - etikka-,. muurahais- ja oksaa-
lihappo .......••........... 

28/7 - viini-, sitruuna- ja maito-
happo .••••••..••.........•. 

Emäksiä ja oksiideja: 
28/8 - natrium- ja kaliumhydroksidi ö 

ammoniakkiliuos ö mangaaniok
siidi ja -hydroksidi ••••••• 

28/9 - magnesiumoksidi ja -hydrok
sidi ö bariumoksidi ja -hyd
roksidi ö aluminiumoksidi ja 
-hydroksidi ö lyijyhilse •••• 

28/10 - vetysuperoksidi •••••••••••• 
28/11 Booraksi ••.•••••••••••••••••• 
28/12 Ka1sinoitu sooda ••••••••••••• 
28/13 Karbonaatit, muut •••••••••••• 

28/14 

28/15 

Natrium- ja kaliumnitriitti, 
ka1iumnitraatti (kalisalpie-
tar1) ..................... . 

Natrium- ja kaliumsi1ikaatti 
(vesi1asi) ••••••••••••••••• 

28/16 
28/17 
28/18 

28-040 
28-047", 
049-050 
28-041 28/19 
-046,018 
051,052 

Natrium- ja ka1iumfosfaatti •• 
Natriumsu1fi1tti ••••••••••••• 
Kromi-, nikke1i- ;ja kuparisu1-

faatti .................... . 
Su1faatit muut sekä natr~um

tiosu1faatt1, natrium- ja ka
. liumsu1fidi, rikkimaksa •••• 

Klorideja: 
28-053, 
054 
28-055, 
058 

28-056, 
057 
28-059, 
064 
28-060 
28-061 
-063 

28-065, 
06'6 . 
28-067 
28-068 
~070 
28-071, 
072 
28-073 
28-074 
28-075 

28/20 - ka1iumk1oridi ja suo1anuo1u- . 
kivet ..................... . 

28/21 - ammoniumk1oridi (salm1akki), 

28/22 

28/23 

28/24 
28/25 

28/26 

28/27 
28/28 

28/29 

bariumkloridi •.•••••••....• 
K1orideja: 
- magnesium- ja ka1siumk1oridi 

- e1ohopeak1oridi; ja1ometa11i
yhdistykset •••••••••••••••• 

K100rikalkki ••••••••••••••••• 
Natr1um- ja ka1iumk1oraatti ö 

natrium- ja ka1iumkromaatti, 
-dikromaatti sekä lyijyase-
taatt1 ......•............. ". 

Ka.rbi1d1 t ................... . 

Teo11isuuskemikaa1it, muut ••• 
Ha1ogenisoidut hii1ivedyt, me

tanoli ja butanoli ••••••••• 
G1yko1i; formaldehydi •••••••• 

28/30 Asetoni •••••••.•••••••••••.••• 
28/31 Etyylieetteri •••••••••••••••• 
28/32 Liuottimet ja pehmittimet, muut 

100 kg 

II 

II 

n 

II 

n" 
II 

II 

n 

II 

II 

II 

II 

" 

a 

" 
II 

II 

II 

" 

• 
a 

• 
"a 

" 
II 

" n 

21: 

39 : 

75: 

11:-

27:-
52:-
17:-
8:-
9:-

13:-

8:-
21:-
14:-

13:-

7:-

4:-

9:-

7:-

420:-
8:-

52:-
25:-

52:-

52:-
30:-

21 -
207 -
115-
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28-076, 28/33 
078 

28-007 

28-079 

28-080 

28-081 

28-082 
28-083, 
084 
28-085 
28-086 

28-087 

28-088 
28-089 
28-090, 
091 

28-092 
-099 

28/34 

28/35 

28/36 

28/37 

28/38 
28/39 

28/40 
28/41 

28/42 

28/43 
28/44 
28/45 

28/46 

29-001 29/1 
-007 
29-008, 29/2 
-011 

29-009 29/3 
-010 

Aniliini, nitraniliini, niiden 
suolat, naftoli, resorsiinij 
väriemäkset ja·-suolat ••••• 

Mononitrobensoli, -nitrotoluo
li ja -nitroksyloli •••••••• 

Parkkihappo, gallus- ja pyro-
gallushappo •••••••••••••••• 

Makeuttamisaineet, keinotekoi-
set ....................... . 

Aktiivi- ja luuhiili; luumusta 
Selluloidi, selluloosa-asetaat

ti, viskQosi, kaseiiniin, 
selatiini-in tai tärkkelyk
seen perustuvat tekomassat: 

- valmistamattomat ja jätteet1 ) 
- kalvopaperi, laatat, levyt, 

tangot ja putket •••••..••• 
- tekosuoli ••••••••••••••••• 
Desinfioimisaineet; kasvin suo

jelu- ja hyönteisten tuhoa-
m1saineet ................ . 

Puun, hartsin, luun, kautsun 
ja muun kasvi- tai eläinai
neen kuivatislaus-tuotteet 

Tärpättiöljy •••••••••••••••• 
Kolofon1 •....••.••.......... 
Kumaronihartsi ja muut kovet

tumattomat tekohartsit, pa
nimopiki ja -hartsi ••••••• 

Farmaseuttiset tuotteet; seka
laiset kemikaalit, kemiallise 
valmisteet ja lääkk~et, muu
alle kuulumattomat •••••••• 

29 R Y h m ä. 
Valokuvausfilmit, -levyt, -pa

peri ja -kemikaalit. 
F1l.m.1 t ..................... . 

Valokuvauslevyt , valokuvaus
kemikaalit vähittäismyynti-. 
pakkauksissa •••••••••••••• 

Valokuvauspaperi, -pahvi ja 
-kortit; valoherkkä paperi 
ja pahvi ....•..•.......... 

30 R Y h m ä. 

Parkitus- ja väriuutteet; vä
rit, lakat, verriissat ja kitit; 

lyijy- ja värikynät. 
30-001 30/1 ·Parkitusuutteet ja tekoparki-
-005 tusaineet •••••••••.••.••.. 

100 kg 

n 

n 

n 
n 

n 

" 
" 

" 

n 

n 

" 

n 

n 

100 kg 

n 

n 

100 kg 

95:-

55:-

95:-

259:-
31:-

80:-

126:-
310:-

52:-

27:-
31:-
13:-

40:-

192:-

720:-

128:-

305:-

18:
I 

1) Xovettuv1en ja kovetettujen tekoharts1en liikennemaksu.veloitetaan nimik
·keen 28/44 ~kaan. 



30-006 30/2 

30-007, 30/3 
025 
30-008 

30-009 
30-010, 
011 

30/4 

30/5 
30/6 

30-012 30/7 
-014 
30-015 30/8 
-021 
30-022, 30/9 
023 
30-024, 30/10 
026,027 
30-028 30/11 

30-029, 30/12 
030 
30-031 30/13 

30-032 30/14 

30-033 30/15 

30-034, 30/16 
035,037 

Väripuu-uutteet ja muut värjää
vät kasviuutteet ••••••••••• 

Orgaaniset värit ••••••••••••• 

Noki ja muut kivennäis- tai 
kasviperäiset mustat värit 

Liitu, jauhettu tai huuhdottu 
Raskassälpä, jauhettu tai pes

ty; keinotekoinen bariumsul-
faatti .................... . 

Puna- ja keltamulta sekä muut 
maa- ja rautaoksidivärit ••• 

Ki vennäisväri t, värilakat ja 
tervavär1 t •...............• 

Metalliset värit, pronssi- ja 
värilehdet •••••••.•••...•.. 

Painovärit ja värit, muualle 
kuulumattomat •••••••••••••• 

Värinauhat kirjoitus-, lasku
ja muita samanlaisia koneita 
varten ••••••••••••••••••••• 

Öljyvärit, joissa ei ole lak
kaa, muualle kuulumattomat 

Värit rasioissa, putkissa ja 
muissa sellaisissa vähittäis
myyntipakkauksissa ••••••••• 

Öljyvernissa; keitetty tai val
kaistu pellavaöljy ja muut 
samanlaiset öljyt •••••••••• 

Voi- ja juustoväri ••••••••••• 
Lakat: 
- öljylakka, selluloosalakka, 

myös a1koho1ipitoinen; kollo-
diumi •••••••••••••••••••••• 

30-036, 30/17 - muut ••••••••••••••••••••••• 
038 
30-039 30/18 Kitit ja muut täyte- ja kiinni

tysaineet; muovai1umassa ••• 
30-040 30/19 Muste, mustejauhe ja tussi ••• 
30-041 30/20 Lyijykynät ja niiden sydämet; 

väri- ja hii1ikynät; pastelli-, 
111 tu •..••••••••.••....•... 

30-042 30/21 Kirjoitus- ja piirustus1iitu 

31 R Y h m ä. 
Haihtuvat öljyt ja esanssit; 
keinotekoiset hajusteet; kos
meettiset valmisteet ja haju-

aineet. 

100 kg 
" 

" n 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
n 

" 

" n 

II 

n 

n 

II 

" n 

37 

26:-
231:-

26:-
7:-

5:-

16:-

35 :-

176:-

90:-

436:-

61:-

240:-

38:-
61:-

96:-
52:-

42:-
136:-

288:-
80:-

31-002 

Kasviöljyt, keinotekoiset ha
juaineet, esanssit ja kasvi
öljyjen rasva- ja öljyliuok
set: 

3~1 - vaniliini •••••••••.•••••••• 100 kg 1.692:-



38 

31-001, 31/2 
003,00 

31-005 31/3 
006 
31-007 31/4 
31-008 31/5 
-010 

32-001 
002 

32-003 

32-004 
-006 
32-007 
008,01 

32-009 

32-010 

33-001 
002 
33-003 

33-004 
005 
33-006 

33-007 
33-008 
-010 

32/1 

32/2 

32/3 

32/4 

32/5 

32/6 

33/1 

33/2 

33/3 

33/4 

33;/5 
33 6 

- karvasmanteliöljy, bensalde-
hydi ja muut ••••••••••••••• 

Haju-, hius- ja suuvedet: 
- alkoholi- tai eetteripitoi-

set ....................... . 
- muut ....••••••...•......... 
Kosmeettiset ja hyvänhajuiset 

valmisteet, muualle kuulumat 
tomat •••••••••••••••••••••• 

32 R Y h m ä. 

Saippuat, kynttilät, voitelu
aineet ja muut saippuoitavaan 
öljyyn, rasvaan ja vahaan pe
rustuvat tuotteet; pesu- ja 

puhdistusaineet. 
Suopa ja hartsisaippua ••••••• 

Saippua: 
- hajustettu tai lääkeainetta 

sisältävä; nestemäiset ja peh
meät saippualajit putkissa, 
tölkeissä tai pul10issa •••• 

- muut, myös jauhevalmisteet 

Puhdistus- ja kii110itusaineet 
nahkaa, jalkineita, metalle
ja, huonekaluja ja lattioita 
varten; kynttilät •••••••••• 

Sulfonoidut öljyt ja rasvat, 
viimeiste1y-, pesu- ja kostu 
tusaineet .•..••...........• 

Voiteluöljyt, joissa on kiven
näisö1jyä ja saippuoitavaa 
öljyä tai rasvaa ••••••••••• 

33 R Y h m ä. 
Kaseiini, albumiini, ee1atiini 
ja liimat; erinäiset viimeiste 

1yaineet. 
Kaseiini ja a1bumiini •••••••• 

Selatiini 1ehtinä, selatiini-
teokset ................... . 

Eläinliima, muu •••••••••••••• 

Telahyty ja muut se1atiiniin 
tai 1iimaan perustuvat graa
fisen teollisuuden tarvikkeet 

Dekstriini ••••••••••••••••••• , 
Tärkkelys1iisteri, kasviliimat 

;a -limat. liimat muut ••••• 

100 kg 

" 
" 

" 

100 kg 

" 
" 

n 

N 

" 

100 kg 

" 
" 

" 
" 
" 

621: 

1.150: 
414: 

828: 

30: 

210: 
37: 

51: 

51: 

18: 

40: 

129: 
32: 

66: 
35: 

45: 



34-003 
34-001, 
002, 
0Q4.-007 
34-008, 
014 
34-009 
-011 

34/1 
34/2 

34/3 

34/4 

34-012, 34/5 
013 

35-001 35/1 
-016 
35-017, 35/2 
018 

36-002 
36-001, 
003-005 
36-006 
-017 

36-018 
36-019 

36/1 
36/2 

36/3 

36/4 
36/5 

34 R Y h m ä. 

Räjähdyeaineet, ilotulitustava
rat, tu1itikut ja muut he1posti
syttyvästä aineesta valmistetut 

tavarat. 

Vuoriruuti .................... . 
Nitrose11u1oosaj ruuti, muuj 

räjähdyeaineet, muut •••••••• 

Tu1ilankaj tu1itikut ••.••.•..• 

"Nalli t, sytytyskapeeli t ammuk
sia ja räjähdyspanoksia var-
ten ........ 1.1 ••••••••••••••• 

Merkinantoraketit, -valot ja 
-pommitj ilotu1itus- ja muut 
pyroteknilliset tavarat 

35 R Y h m ä. 

Lannoitteet. 
Typpilannoitteetj fosfaatti- ja 

kalilannoitteet •••••••••••• 
Lannoitteet, muut •••••••••••• 

VII 0 S A. 

Vuodat, nahat ja turkisnahatj 
nahka- ja turkisteokset. 

36 R Y h m ,ä. 

Vuodat ja nahat. 
Vuodat, raa'at, kuten tuoreet, 

suolatut, kuivatut, kalkitut 
ja piklatut j vuodat, karvotut, 
myös halkaistut tai kaista
leina: 

- hevosen .•.....•.........•.. 
- muut ......••.•••..••.••.... 

Pohja- ja sisäpohjanahkaj nah
ka, muokattu, muualle kuulu
maton; kiiltonahka •.•••.••• 

Nahkajätteet ja -jauhe ••••••• 
Tekonahka •••••••••.•••.••.••• 

37 R y h m ä. 

Nahkateokeet. 
37-001 37/1 Nahankappa1eet, etaneeatut tai 

leikatut, jalkineiden varei-

100 kg 

" 
" 

" 

" 

100 kg 
" 

100 kg 
" 

" 
" 
n 

3':) 

47:-

75:-

75 :-

420:-

280:-

6:-
15:-

58:-
86:-

402 
28 
88 



40 

37-002, 37/2 
004,00 

37-003, 37/3 
005 

37-007 37/4 
37-008, 37/5 
-010· 
37-011 37/6 

37-012 37/7 

38-101 38/1 
38~201, 38/2 
202 

38-003 38/3 
-005 

38-007 38/4 

38-006, 38/5 
008,009 
38-010 38/6 

016 

ja teräkappaleet sekä leika
tut, saumattomat päälliset 

Laukut, kappaleen nettopaino 
yli 0,5 kg, nahkavaatteet; 
lakinlipat ja -hihnat sekä 
hikinauha t •••••••••••••••••• 

Lippaat, raSiat, kotelot, sal
kut, lompakot ja rahakukka
rot; laukut, kappaleen netto
paino enintään 0,5 kg; vyöt 
ja niiden osat •••••••••••••• 

Nahkakäsineet ja niiden osat 
Teknilliset nahka tavarat •••••• 

Nahkateokset, muut, kuten val
jaat, säärystimet, työkintaat 
nyrkkeily- ja miekkailukäsi,";" 
neet, ampuma-aseiden kotelot, 
metsästys tarvikkeet ja polku-
pyörän laukut ••••••••••••••• 

Suolista tai jänteistä tehdyt 
tavarat, ei kuitenkaan soit
timien kielet ••••••••...•••• 

38 R Y h m ä. 

Turkikset. 
Turkisnahat, valmistamattomat: 
- tavallisen lampaan •••••••••• 
- muun lampaan; muut •••••••••• 

Turkisnahat, valmistetut, ir
rallaan: 

- ketun, majavan, merisaukon, 
kärpän, näädän, vesikon, soo
pelin, ilveksen, turkishyl
keen, chinchillan ja joutse-
nen ......••......•...••...•. 

- biisaminnahat, astrakaani-, 
persiaani-, puolipersiaani
ja tiibettinahat •••••••••••• 

- muut ...•.•••••.••.••.•••..•• 

Turkisteoksista kannetaan vas
taavan turkiksen liikennemak
su 50 %:n korotuksella •••••• 

100 kg 

Q. 

n 

n 

" 

n 

n 

100 kg 
" 

a 

a 
n 

195 :-

668:-

1.035:-
2.700:-

483:-

1.035:-

736:-

365:-
720:-

2.590:-

1.440:-
1.150:-



39-001 39/1 
-002 
004,005 

39-003]39/2 
006-

39-009 39/3 
-010 

39-011 39/4 
-013 

39-014 39/5 
-016 
39-011 39/6 
-026 

39-021,39/1 
028 

39-029 39/8 
39-030 39/9 

39-031,39/10 
032 

40-001 
-003 

40-004 
-011 

40/1 

40/2 

40-012, 40/3 
013 I 40-01440/4 
-015 

VIII 0 S A. 
Kautsu ja kautsuteokset. 

39 R Y h m ä. 

Kautsu- ja kautsuteokset. 
Kautsu, raaka, luonnontilassa, 

myös puhdistettu; regeneroit~ 
myös jätteet; raakalaatat ja 
-levyt ...................................... .. 

Kautsunkorvikkeet, kautsuliuok
set, pasta, laatat, levyt, 
muut ............................................ .. 

Laatat, levyt, matot, kaista
le et ja tiivisteaineet vulka
nisoidusta kautsusta ••••••• 

Säikeet vulkanisoidusta kaut
susta, kautsuletkut ja -put
ket; käyttö- ja kuljetushih-
nat .............................................. .. 

Teknilliset tavarat, muut •••• 

Ajoneuvopyörän sisä- ja ulko
renkaat, kaikenlaiset •••••• 

Teokset pehmeästä kautsusta, 
muualle kuulumattomat: 

- polku- ja moottoripyörän se
kä niiden renkaiden osat; 
jalkineiden korot ja pohjat 

- muut ............................................ .. 
Kovakumi , valmistamaton ja jä

te; laatat, levyt, tangot, 
putket ja tiivisteet ••••••• 

Kovakumiteokset, muualle kuulu-
mattomat .................................... .. 

IX 0 S A. 

Puu ja korkki; puu- ja korkki
teokset; palmikoima- ja kori

teokset. 

40 R Y h m ä. 

Puutavara ja puuteokset. 
Halot ja puunjalostamisessa saa

dut jätteet; pUuhiili, myös 
briketteinä tai jauheena •••• 

Puutavara, sahaamaton .•••••••• 

Puutavara, sahattu, myös höy
lätty: 

- mäntyä, kuusta, koivua tai 
haapaa ........................................ .. 

- muut .............................................. .. 

100 kg 

n 

" 

" 
" 

n 

n 
n 

" 

" 

100 kg 
n 

n 

" 

41 

58:-

86:-

140:-

190:-
210:-

160:-

110:-
360:-

110:-

120:-

6:-
6:-

12:-
12:-



42 

40-016 

40-017 

40/5 

40/6 

40-018, 40/7 
019 
40-020 40/8 

40-021 40/9 
40-022 40/10 
40-023, 40/11 
024 

40-025 40/12 

40-026, 40/13 
027 
40-028 40/14 
-030 

40/15 

Lastuvilla, puujauho ja -lastu 
Viilu ja vaneeri: 
- mäntyä, kuusta, koivua tai 

haapaa •.•••••••••.•••••••••• 
- muut ••.••••••••••.•••....... 

Mastot ja kokkapuut ••••••••••• 
Tynnyriteokset, -kimmet ja 

-vanteet: 
- drittelinkimmet pyökkipuiset 
- muut •...•••...••.•.••...•••. 
Lestit ja pakotuspuut jalkinei

den valmistusta varten; puu
kengän pohjat; puukorot ja 
-naulat ••••••••••••••••••••• 

Työvälineiden varret ja käden
sijat; puiset työkalut, nii-
den puuosat ••••••••.•••.•••• 

Puolat, koneenosat ja työväli-
neet ........................ . 

Mallit ja muotit teollisuustar
koituksiin; teelmät, muualle 
kuulumattomat ••••••••••••••• 

Parkettilaatat ja -kimmet ••••• 40-031, 
032 
40-033 
-035 
40-036 

40/16 Kehyslistat; kuvakehykset myös 

40-037 
-040 

40-041, 
045 
40-042, 
043,046 

40/17 

40/18 

kuvineen ja lasineen •••••••• 
Sorvatut tai jyrsityt teokset, 

muualle kuulumattomat ••••••• 
Huonekalut •.•••••••.•.•....••. 

Puuteokset ja -tavarat, muualle 
kuulumattomat: 

40/19 - kullatut, hopeoidut, pronssa
tut tai koruleikkauksilla ••• 

40/20 - kiillotetut, vahatut, pstsa
tut, 1akatut, maalatut tai 
öljytyt ••••••••••••••••••••• 

40-044, 40/21 - muut •••••••••••••••••••••••• 
047 

41-001 

41-002 
41-003, 
004 
41-005, 
006 

41/1 

41!2 
41/3 

41/4 

41 R Y h m ä. 

Korkki ja korkki teokset. 
Korkkikaarna, -karike ja -jauhe 

sekä -jätteet ••••••••••.•••• 
Pullontulpat, helattomat •••••• 
Laatat, levyt, putket ja muut 

karkeat teokset ••••••••••••• 
Pelastusvyöt, pelastusrenkaat 

ja alusten suojapussit sekä 
korkki- ja korkkikariketeok
set, muualle kuulumattomat 

100 kg 

" II 

n 

I 
II 

II 

" 
A 

.. 

n 

" 
.. 
II 

" 

n 

" 

100 kg 
" 
II 

II 

6:-

12:-
54:-

21:-

12:-
12:-

98:-

98:-

240:-

36:-
98:-

104:-

140:-
184:-

258:-

126:-
104:-

12:-
83:-

38:-

8}:-



42-001 42/1 

42-002 42/2 

42-003 42/3 

42-004 42/4 

42-005 42/5 
-007 

43-001 43/1 
002 

44-001 44/1 
-003 

44-004 44/2 
-007 

42 R Y h m ä. 

Teokset oljesta, ruo'osta, pä
reestä ja muusta palmikoima
ja kori teoksiin soveltuvasta 

kasviaineesta. 
Ruoko, lakattu, maalattu, ver

nissattu, kiilloi tettu tai' 
sorvattu .•••.••••••••••••••• 

Niiniköysi, niinimatot, olki
köysi, kaisla-, korsiruoko
ja olkipalmikko, ei kuiten
kaan hattupalmikko •••••••••• 

Matot, muualle kuulumattomat 
Teokset oljesta, ruo'osta, pä

reestä, puulastusta, juuresta 
tai muusta sen tapaisesta kas
viaineesta: 

- kuorimattomista oksista tai 
karkeasta lastusta •••••••••• 

- muut .•••••••.••••••.••...•.• 

x 0 S A. 

Paperivanuke, pahvi ja pa
perii niistä valmistetut 

teokset. 

43 R Y h m ä. 

Paperivanuke ja muut paperin 
valmistukseen käytettävät kui

tuaineet. 
Pahvi- ja paperijätteet; paperi-

100 kg 

n 
n 

" n 

vanuke •••••••••••••••••••••• 100 kg 

44 R Y h m ä. 

Pahvi ja paperi, pahvi ja pape
riteokset. 

Pahvi vulkanisoidusta kuidusta 
ja muu kemiallisesti kuidusta 
valmistettu pahvi, levyinä t'ai 
laattoina; rakaDDuspahvi; pah·· 
vi, asfaltilla, tervalla tai 
pikisekoituksella käsitelty' 

Pahvi ja paperi, sähköeristyk
sessä käytettävä; pahvi, pin
naltaan värjätty, liiduttu, 
kullattu, hopeoitu, pronssat
tu, marmo'i'oi tu, ki111otettu, 
päällystetty paperilla, metal
lilla tai nukalla; kartonki-, 
maalarin- ja matriisipahvi' •• 

n 

n 

43 

56:-

21:-
60:-

31:-
110:-

14:-

11: 



44 

44-008, 44/3 
009 
44-010 44/4 
-013 
44-014 44/5 

44-017 44/6 

44-015, 44/7 
021 

44-016, 44/8 
018-020, 
022 

44-023, 44/9 
024 

44-025, 44/10 
026 

44-027 44/11 
-033 

45-001, 45/1 
003,004 
008,011 
013,014 

45-002, 45/2 
005-007 

45-009, 45/3 
010,012 

Pahvi, muu ...•....••......... 

Sanomalehti-, ohko-, kartonki
ja pergamenttipaperi ••••••• 

Kalkiopaperi; monistelupaperi, 
värjäävä •••••••••••••••••• 

Paperi, pinnaltaan värjätty, 
lakattu, kullattu, hopeqitu, 
liiduttu, pronssattu, marmo
roitu, kiillotettu, painetuin 
kuvioin ja kohopainettu •••• 

Paperi, asfaltilla ja tervalla 
käsitelty sekä aaltopahvi ja 
-paperi ..........•......... 

Paperi, rasvalla, vahalla, ku
milla, liimalla, desinfioi
mis- tai muulla väreihin kuu
lumattomalla aineella käsitel 
työ imu- ja Buotopahvi ja 
-paperi; pahvi ja paperi, 
tekstiili tavaralla , metalli
kudelmalla tai -langalla ver
hottu; paperi, muu ••••••••• 

Seinäpaperi ja -reunukset, lo
makkeet ja nimi liput ilman 
kirjasinpainatusta .•••••••• 

Teknillisst tavarat, konttori
kirjat, kirjankannet ja 
niiden osat •.•••••••••.•.•. 

Muisti- ja muut .kirjat, edelli
seen nimikkeeseen kuulumatto
mat; valokuva-, postikortti
ja postimerkkikansiot ja 
niiden osat; pahvi-, paperi
ja paperivanuketeokset, muu
alle kuulumattomat ••••••••• 

45 R Y h m ä. 

Painotuotteet ja muu kirjakaup
patavara; mainosteet. 

Kirjat, sanoma-, aikakaus-, 
muoti-, kuva- ja ajanviete
lehdet; kartat ja karttakir
jat; teknilliset piirustukset; 
millimetripaperi; mainosteet, 
kiertokirjeet, hinnastot, 
luettelot; kortit, tilastoi
miskoneissa käytettävät •••• 

Nuotit; lasten kuva- ja maa
'lauskirjat; onnittelu- ja 
kuvakorti t, mainoskuviin kuu
lumattomat; pelikortit ••••• 

Muut graafisen teollisuuden 
tuotteet .................. . 

100 kg 

n 

n 

.n 

" 

n 

" 

" 

00 kg 

n 

n 

14:-

53:-

224:-

117:-

53 :-

53:-

155:-

207:-

207:-

135:-

240:-

144:-



46-001, 46/1 
014 

46-002, 46/2 
003,007, 
013 

46-004, 46/3 
008,012 
015,018 
46-005, 46/4 
009,016 
019 
46-006, 46/5 
017 
4ö-OlO, 46/6 
020 
46-011, 46/7 
021 

46-022, 46/8 
46-023, 46/9 
024 

47-001 
-004 

47-005 
-007 
47-008 
014 

47-015 
-017 

47-018 
-021 

47/1 

47/2 

47/3 

47/4 

47/5 

XI 0 S A. 

Tekstiiliaineet ja tekstii
litavarat. 

46 R Y h m ä. 

Luonnonsilkki; tekosilkki; 
kullankehrääjäntavara. 

Silkkikokongit, luonnonsilkki, 
kiertämätön, luonnonsilkin 
jätteet; tekosilkki, muu •••• 

Luonnonsilkki, kierretty tai 
kehrätty; hetulanka; haava
silkki; tekosilkki vähittäis-
myyntierissä •••••••••••••••• 

Kokosilkkikankaat; nauhat, pu
nokset ja punosteokset; seula-
kangas ••••••••••••.•••••••.. 

Puolisilkkikankaat; nauhat, pu
nokset ja punosteokset •••••• 

l 
Nukkakankaa t •••••••••••••••••• 

Pitsit, pitsikankaat ja tylli 

Koruommellut kankaat, nauhat ja 
punokset - kankaalle määrätty 
liikennemaksu kannetaan 20 %:n 
korotuksella ............... . 

Kullankehrääjälanka ••••••••••• 
Kudelmat, kullankehrääjäntava

rat, muualle kuulumattomat 

47 R y h m ä. 

Villa ja muu eläimenkarva; 
Jouhet. 

Villa, myös pesty, karstattu, 
kammattu, käherretty, valkais
tu tai värjätty; tekokuitu, 
villan kaltainen, sen jätteet; 
jouhet .....•.•....••........ 

Karva, muu; villan- ja karvan-
jätteet .................... . 

Villa- ja karvalanka vähittäis
myyntierissä; efektilanka; 
hetulanka; villa- ja karvalan
ka, muu; jouhilanka •.••••••• 

Villa- ja karvakankaat, myös 
jos niissä on enintään 5 % 
silkkiä .•••................. 

Villa- ja karvakankaat, muualle 
kuulumattomat, joissa on yli 
5 ~ mutta enintään 15 % silk
kiä; nukkakankaat ••••••••••• 

100 kg 

n 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

100 kg 

" 

" 

" 

" 

45 

518:-

800:-

3.105:-

2.070:-

2.300:-

3.450:-

3.450:-

4.025:-

99:-

84:-

268: 

725:-

865: 



46 

47-022 
47-023 
-026 
47-027 

47-028 
47-029 

47-030 

47/6 Konehuopa; puserrusvaate •••••• 
47/7 Villa- ja karvamatot •••••••••• 

47/8 Nauhat, punokset ja punosteok-
set, muualle kuulumattomat •• 

47/9 Pitsit, pitsikankaat jatylli 
47/10 Koruommellut kankaat, nauhat ja 

punokset - kankaalle määrätty 
liikennemaksu kannetaan 20 
%:n korotuksella •••••••.•••• 

47/11 Jouhikangas; kangas karkeasta 
karvasta •••••••••••••••.•••• 

48 R Y h m ä. 

Puuvilla. 
48-001, 48/1 
002 

Puuvilla, karstaamaton ja kam-
paamaton •••••••••••••.•••••• 

48-003 48/2 Puuvillajätteet, myös valkais
tut tai värjätyt; trasseli 

Tekokuitu, lyhyt, silkkiä jäl
jittelemätön; tekosilkin jät-

48-004, 48/3 
005 

48-006 

48-007 
-009 

48-010 
·-033 
48-034 
-036 

48-037, 
038,041 
043 
48-039, 
040,042 
044 
48-045 
48-046, 
047 
48-048 

48/4 

48/5 

48/6 

48/7 

48/8 

48/9 

teet ...................... . 
Tekoniini, -olki·, -jouhet, -har 

jakset ja muu pitkä silkkiä 
jäljittelemätön tekokuitu 

Puuvillalanka vähittäismyynti
erissä, merseroitu lanka, 
efekti- ja hetulanka •••••••• 

Puuvillalanka, muu •••••••••••• 

Kankaat, valkaisemattomat ja 
värjäämättömät •••••••••••••• 

Kankaat, valkaistut, värjätyt 
tai painetut: 2 
paino yli 100 g/m •••••••••• 

- paino enintään 100 g/m2 •••.• 

48/10 Nukkakankaat •••••••••••••••••• 
48/11 Konehuopa, purjekangae •••••••• 

48/12 Kangas, konehihnojen tai kone
tiivisteiden valmistukseen 
tarkoitettu ••••••••••••••••• 

Nauhat, punokset ja punosteok
set: 

48-049 48/13 
48-050, 48/14 

- nukkakudelmaa ••••••••••••••• 
- muu"t •••••••••••••••••••••••• 

051 
48-052 

48-053, 
054 

Pitsit, pitsikankaat ja tylli: 
48/15 - lankauudinkangas, leveys yli 

50 cm ••••••••••••••••••••••• 
48/16 - muut •••••••••••••.•••.•••••• 

100 kg 
II 

II 

" 

II 

100 kg 

n 

n 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

n 
II 

II 

II 

II 

a 
II 

300:-
430:-

920:-
1.550:-

405:-

66:-

44:-

90:-

240:-

360:-
138:-

440:-

495:-

725:-

690:-
150:-

114:-

776:-
400:-

518:-
920:-



48-055 48/17 Koruommellut kankaat, nauhat 
ja punokset - kankaalle mää
rätty liikennemaksu kanne
taan 20 %:n korotuksella 

49-001 
-003 
49-004 
-006 

49-007 

49-008 

49-009 
-016 

49-017 
-021 

49-022 

49-023 
-025 
49-026 
-029 

49-031 

49-032, 
034).036 
-03ö 
49-033 
49-035 
49-039 

49/1 

49/2 

49/3 

49/4 

49/5 

49/6 

49/7 

49/8 

49/9 

49/10 

49/11 

49/12 
49/13 
49/14 

49-040 49/15 
49-030, 49/16 
041 

49 R y h m ä. 

Muut kasvitekstiiliaineet. 
Pellava, hamppu ja juuti .••• 

Manilla, ramie ja muut kasvi
tekstiiliaineetj tekstiili
ainejätteetj rohtimet ja 
täppeet ••••••••••••••••••• 

Lanka, yksisäikeinen, hamppua, 
juutia tai manillaa ••••••• 

Lanka, pellavasta tai muusta 
muualle kuulumattomasta kas
vitekstiiliaineesta, vähit
täismyyntierissä •••••••••• 

Lanka, pellavasta tai muusta 
muualle kuulumattomasta kas
vitekstiiliaineesta ••••••• 

Juuti-, kookoskuitu- ja pape
rilanka, muualle kuulumaton 

Kankaat pellavasta tai muusta 
muualle kuulumattomasta kas
vitekstiiliaineesta: 

- valkaisemattomat tai värjää
mättömät, paino yli 500 iYm2 

- muut ...•••...•••.. 0 •••••••• 

- valkaistut, värjätyt tai 
painetut .••.•.•••...••...• 

Juutikangas, muualle kuuluma
ton: 

- valkaisematon, värjäämätön 
ja liimaamaton •••••••••••• 

- mUUj myös satulavyö- ja pa
perikangasj juuti-, manilla-
ja sisalmatot ••••••••••••• 

Nukkakankaat •.••••••••.....• 
Kookoskankaat ja -matot ••••• 
Nauhat, punokset ja punosteok-

set ...................... . 
Pitsit, pitsikankaat ja tylli 
Pellavakankaat, joihin on ku

dottu nimiä, kirjaimia tai 
numeroi ta, koruommellut kan
kaat, nauhat ja punokset -
kankaalle määrätty liikenne
maksu kannetaan 20 %:n ko-
rotuksella ..•••••..•••..• 

100 kg 

" 
" 

n 

" 
n 

A 

A 

.. 

" 

n 

" p 

D 

n 

47 

54 :-

15:-

21:-

258:-

160:-

45:-

113:-
414:-

518:-

46:-

92:-
725:-
731-

390:-
1.035:-



48 

50 R Y h m ä. 

Vanu; kutomatbn huopa; 
side- ja purjelanka se
kä köysi tavara; erikois
kudelmat; teknilliset 

tavarat. 

50-003 50/1 
50-001, 50/2 
002,004 

Vanu ja vanuteokset: 
- silkkiä. ................... . 
- muut ..•.•.••...••.•.....•.. 

50-005 
50-006 
50-008 
50-007, 
009 

50-010 
·50-011 

50-012', 
213,214 
50-113, 
114, 
015-016 
50-017 

50/3 
50/4 
50/5 
50/6 

50/7 
50/8 

Huopa, kutomaton, villaa tai 
hienoa k~rvaa: 2 

- paino y11 500 g/m ••••••••. 
- muu ••••••••••••••.•••.••.•. 
- jossa on yli 5 % silkkiä 
- karkeaa karvaa, myös jos sii-

nä on kasvitekstiiliainetta 
Esineet kutomattomasta huovas

ta, leikatut, stanssatut, pal 
1istetut tai reunustetut: 

- joissa on yli 5 % silkkiä •• 
- muut •.•.•••••.•••.•...•.•.• 
Köysi ja nuora, 'Palmikoimatto

mat; side- ja purjelanka: 
50/9 - paksuus yli 5 mm 

muunlainen, muu ••.••.•...•• 
50/10 - muut, myös palmikoidut ja 

jouhiköysi ••••••••••••••••• 

50/11 Kalaverkot, verkonpau1at ja 
metsästysverkot •••••••••••• 

50-018, 50/12 Riippumatot ja -verkot; köysi-
019 ja nuorateokset, kuten suit

set, tuolinpohjat ja köysi-
tikkaat ..•.....•........... 

50-020 50/13 Käyttö- ja ku1jetushihnat, nau-
022 hat ja -punokset; 1etkut, 

joissa ei ole kautsua •••••• 
50-023 50/14 Erikoiskangas kirjansidontaa, 

025 piirustusta tai maalausta 
varten .................... . 

50-026, 50/15 Eristysnauhat; nauhat, kylläs-
027 tetyt tai päällystetyt kaut

sul1a tai muulla massal1a •• 
Vahakangas sekä muut kankaat, 

nauhat, punokset ja huovat, 
päällystetyt öljyyn perustu
valla aineella: 

50-030 50/16 - si1kkiset tai joissa on silk-

50-028, 
29,031 
32 

50-033, 
034 

50/17 

50/18 

kiä ...........•............ 
- muut; myös selluloosa johdan

naisiin perustuvalla aineel
la päällystetyt •••• ~ ••••••• 

Linoleumi ja muut samanlaiset 
tuotteet •••••••.••••.•.•... 

100 kg 
II 

II 

II 

II 

II 

n 
n 

n 

n 

" 

II 

" 

n 

II 

a 

n 

n 

260:-
66:-

565:-
725:-

1.840:-

155:-

2.070:-
490:-

30:-

62:-

430:-

282:-

198:-

240:-

165:-

805:-

165:-

65:-



50-035 

50-036, 
039 
50-037, 
038,040 
50-041 
50-042, 
043 

50/19 

50/20 

50/21 

50/22 
50/23 

51-001 51/1 
-003, 
007-009 
51-004 51/2 
-006, 
010-012 
51-013 51/3 
-018 
51-019 51/4 
-024 

52-001 52/1 
-007 

52-008 

52-009 

52/2 

52/3 

J.uutikangas ja -nauha, pääl
lystetty asfaltilla tai ter
valla; asfaltti- ja terva-
huopa •••.....••••••••.•.... 

Kimmoisat tai kautsutetut kan
kaat, nauhat, punokset tai 
huovat: 

- joissa on silkkiä •••••••••• 

- muut •..••..•.•...•...•••.•. 

Heh.k1lsuka t •••.••..•......•... 
Konetiiviste; teknilliset esi

neet; lampun- tai kynttilän-
sydän .•••••••••••••••••••••• 

51 R Y h m ä. 

Neuletuotteet. 
NeU'letuotteet: 

100 kg 

II 

II 

II 

" 

49 

12:-

805:-

220:-

910:-

210:-

- kokosilkkiä •••••••••••••••• 100 kg 2.645:-

- puolisilkkiä ••••••••••••••• II 1.380:-

- villasta tai karvasta •••••• n 865:-

- puuvillasta tai muusta kas-
vitekstiiliaineesta •••••••• n 575:-

52 R Y h m ä. 

Vaatteet, ja muut ompelu
teokset. 

Pöytäliinat, lakanat, hUivit, 
nenäliinat, pyyheliinat, uu
timet ja muut muualle kuulu
mattomat teokset; leikatut, 
stanssa~t, pallistetut tai 
reunustetut teokset - kanne
taan kankaalle määrätty lii
kennemaksu 20 ~:n korotuksel-
18 ..•..•.••................ 

Korsetit, alus- ja rintaliivit, 
korsetti- ja sukkanauhavyöt: 

- kudelmaa, jossa on silkkiä 
tai kullankehrääjäntavaraa 

- muut •.•••••.••.•...•.•.•••• 
Housun-, hameen- ja hihankan

nattimet, vyöt, sukkanauhat 
sekä'muut samanlaiset tava
rat: 

100 kg 
" 

5.175: 
2.185: 



50 

52-010 

52-011 

52/4 

52/5 

- kudelmaa, jossa on silkkiä 
tai kullankehrääjäntavaraa 

- muut ..••..••.•.•.•.....•..• 
Säkit ja pussit: 
- ilmeisesti käytetyt •••••••• 52-012, 52/6 

013 
52-014 

52-015 

52-016 
-018 

52-019 
-021 

52-022, 
024 
52-023, 
025 

52-026 
-029 

52-030 
52-031, 
032 . 
52-033, 
034 

52/7 

52/8 

- muut -10 %:n korotus kankaan 
liikennemaksuun 

Tavarape1tteet, purjeet, te1tat, 
u1kokaiht1met ja aur1nkoka
tokset - 10 %:n korotus kan
kaan l11kennemaksuun 

52/9 Laukut, l1ppaat, rasiat, kote
lot, salkut, lompakot ja raha 
kukkarot •.•••••••••••••••••• 

52/10 Vuodevaatteet, irtoseinät ja 
kierrekaihtimet ••••••••••• 

Vaatteet ja muut ompe1uteokset 
kautsutetusta tai öljytystä 
kudelmasta tai huovasta: • 

52/11 - j~1ssa on silkkiä •••••••••• 

52/12 - muut .••..•••••••••........• 

Vaatteet ja muut ompeluteokset 
kudelmasta tai huovasta, muu
alle kuulumattomat: 

52/13 - ku1lankehrääjäntavaraa, pit
siä, p1tsikangasta, tyl11ä, 
koko silkkiä •••••••••••••••• 

52/14 - puolisilkkiä ••••••••••••••• 
52/15 - villa tai karvaa ••••••••••• 

52/16 muut 

53 R y h m ä. 

Lumput· ja muut teksti1li
tavaran jätteet. 

53-001 53/1 Uudet tekstiilitavaran jätteet, 
kudelmalumppu ja -jäte, kulu
neet vaatetavarat , vanhat ver 

100 kg 
" 

" 

" 
.. 

n 

" 

.. 
n 

n 

2.300:-
1.035:-

27:-

1.200:-

530:-

1.200:-

490:-

2.600:-
1.300:-
1.500:-

1.250:-

kot ja köydet .••••••••••••• 100 kg 6:-

54-001 54/1 

nI 0 S A. 

Jalkineet; hattupalmikko; pää
hineet; sateen- ja päivänvarjot; 

erinäiset muoti tavarat. 

54 R Y h m ä. 

Jalkineet. 
Nahkajalkineet: 
- päälliset ku1ta- tai hopea-



54-002 54/2 
004-006 

54-003, 54/3 
011 
54-007, 54/4 
008 
54-009, 54/5 
010,012 

54-013 54/6 

55-001 
-005 

55-006 
-008 

55/1 

55/2 

55-009, 55/3 
010,013 

55-014 55/4 
55-011, 55/5 
012,015 
016 
55-017 55/6 
55-018; 55/7 
019 

56-001 
56-002 
56-003 
-005 

56/1 
56/2 
56/3 

57-001, 57/1 
007 

nahkaa, silkkikuldemaa tai 
-huopaa .................... . 

- muut, myös kangas- ja huopa-
jalkineet, muualle kuulumat
tomat, myös nahkapohjin •••• 

- puupohjaiset sekä puukengät 

Kautsujalkineet •••••••••••••• 

Jalkineet, kautsupohjaiset, 
kangaspäällisin, jalkineet, 
muut ••••••••••••••••••••••. 

Jalkineiden irtopohjat ••••••• 

55 R Y h m ä. 

Hattupalmikko; hatunteelmät; ha 
tut, lakit ja muut päähineet. 
Hattupalmikko oljesta, niinestä, 

ruohosta, puulastusta tai 
muusta kasviaineesta, kudel
masta, langasta tai huovasta 

Hatunteelmät •••••••.••••••••. 

Hatut, myös puolivalmiit: 
- sulista tai kukista tai sel

laisilla koristeilla varuste
tut sekä silkkiset tai joissa 
on hienoa metallilankaa •••• 

- vaatettamattomat ••••••••••• 
- muut, sekä nahkapäähineet 

Kautsupäähineet •••••••••••••• 
Lakit ja muut päähineet 

muualle kuulumattomat 

56 R Y h m ä. 
Sateen- ja päivänvarjot; kä-

velykepit. 
Sateen- ja päivänvarjot: 
- silkkiset •••••••••••••••••• 
- muut •••••••••••••••.••••••• 
Sateen- ja päivänvarjonvarret 

ja -kehät; kävelykepit; sa
teen- ja päivänvarjojen ja 
kävelykeppienosat .•••••••• 

57 R Y h m ä. 

Valmistetut koristesulat sekä 
sulka- ja" höyhenteokset; teko

kukat; hiusteokset; viu~at. 
Koristesulat ja -höyhenet, viuh 

100 kg 

II 

II 

n 

II 

100 kg 
1 kpl 

" II 

II 

00 kg 

1 kp1 

1 kpl 
n 

100 kg 

kat ••••••••••••••••••.•••••• 100 kg 

51 

1.550:-

775 :-
55:-

280:-

450:-
80:-

805:-
3:-

20:-
3:-
7:-

620:-

2:-

10:-
6:-

215:-

4.140: I 



'i2 

57-002, 57/2 
004 

Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, 
-hyönteiset, koristetarkoituk
siin aijotut; myös niiden osat: 

- vahaa •••••••• ; •••••••••.•••• 

57-003, 57/3 
005,006 

- muut; sekä hiukset, muokatut 
ja hiusteokeet •••••••••••••• 

58-002 
58-001, 
003 
58-004, 
005 

58/1 
58/2 

58/3 

XIII 0 S A. 

Kivi- ja kivenDäisaineteoksetj 
keraamiset tavaratj lasi ja 

lasiteokset. 

58 R Y h m ä. 
Kivi- ja kivennäisaineteokset. 
Marmorilaatat ja -levyt: 
- hiotut tai kiilloitetut ••••• 
- muut, myös teknilliseen käyt-

töön tarkoitetut •••••••••••• 
Kattoliuskekivet, kirjoitustau

lut, kivikynät ja kivipaino-
kivet ...................... . 

58-006, 58/4 
008 

Tahko-, kovasin-, kiillotus-, 
defibrööri- ja raffinöörikivet, 
keinotekoisetkin •••••••••••• 

Myllyn- ja kollerinkivet, myös 58-007 

58-009 

58-010 
58-On 
-018 

58:-019 
022 

58-023, 
024 
58-025, 
028 

58-026 
58-027 

58/5 

58/6 

58/7 
58/8 

58/9 

keinotekoiset ••••••••••••••• 
Kiillotus- ja hiomapaperi ja 

-pahvi •...••••••••.........• 
Kiillotus- ja hiomakangas ••••• 
Sementti-, betoni-, tekokivi-, 

kalkki-, hiekka-, kipsi-, as
faltti- ja eristysmassateokset, 
asbestisementtiliuske ••••••• 

Asbesti- ja kiilleteokset ••••• 

58/10 Taideteollisuustuotteet ••••••• 

58/11 Kiviteokset, teknilliseen käyt
töön tarkoitetut; kivi- ja 
kuonavilla sekä niistä valmis
tetut tuotteet •••••••••••••• 

Kivi- ja kivennäisaineteokset, 
muualle kuulumattomat: 

58/12 - hiotut tai k1illoitetut ••••• 
58/13 - DlU.ut •••••••••••••••••••••••• 

100 kg 

n 

100 kg 

n 

n 

n 

" 
n 
n 

n 

n 

n 

n 

a 

" 

310:-

3.680:-

35:-

24:-

24:-

24:-

6:-

96:-
138:-

6:-
65:-

260:-

21:-

260:-
155:-



59-001 59/1 
-003, 
007 

59-004 59/2 
-006, 
008 
59-009,59/3 
010 
59-011 59/4 

59-012, 59/5 
014 
59-013, 59/6 
015 
59-016 59/7 

59-017, 59/8 
018 
59-019· 59/9 
-02l 
59-022 59/10 
-026 

60-001 60/1 

60-002,60/2 
003 

60-005 60/3 
-007 
.60-004, 60/4 
008-
010 
60-011,60/5 
012 
60-014,60/6 
015 

59 R y h m ä. 

Keraamiset tavarat. 
Tiilet: 
- muuri- ja kalkkihiekka-, tu

lenkestävät, su1amispiste al
le 17900C, tiilet muut 1asit-
tamattomat ••••••.•....••... 

- muut ...•••••••••••......•.• 

Putket, seimet, kaivot ja kau
kalot sekä niiden osat ••••• 

Teknilliseen käyttöön tarkoite-
tut esineet' ••••..••..••••.• 

Lattia- ja seinälaatat; kaake-
1it ja kaakeliuuninkoristeet: 

- valkoiset tai yksiväriset, 
1asittamattomat ............ . 

- muut ••.•••••••••••.•••....• 

Pesualtaat, -pöydät ja -soi
kot; ky1pyammeet ja k10setit 

Koriste-esineet •• ~ ••••••••••• 

Posliini teokset , muualle kuu-
""lumattomat ••••••••••••••••• 

Kiveistavara, fajansei-, savi
ja muut keraamiset teokset 

60 R Y h m ä. 
Lasi ja lasiteokset; ya

lukvartsiteokset. 
Lasi- ja lasitusmassa; emalji

massa ja laeivilla; lasisi
rut, -murska ja -jauhe; si-
rotekimalle •••••••..•...••. 

Raakalasi , levyiksi valettu·; 
alabasteri-, opali- ja katu
käytävälasi; katto- ja muut 
tiilet ..••••.•••••..••. : ••• 

Ikkuna- ja peililasi, myös 
värjätty: 

- metallikalvoton, syövyttämä
tön ja hiomaton •••••••••••• 

- muut, myös verholasi ••••••• 

Laboratorioesineet; putki ja 
tanko ...••••••••••...•..... 

Pullot ja tölkit, maalaamatto
mat , kul taamattoma t ja koko
naan hiomattomat •••••••••••• 

100 kg 
n 

n 

" 

n 
n 

" n 

n 

n 

100 kg 

n 

" n 

II 

n 

53 

4: 
7: 

6: 

42: 

10: 
18: 

54: 
430: 

210: 

96: 

15: 

21: 

31: 
81: 

81: 

~1: 



54 

60-016, 60/7 - muuten hiomattomat, paitsi 
017 hiotuin pohjin, reunoin, kau-

loin, tulpin ja kansin; sekä 
pullot ja tölkit, muut •••••• 

60-018 60/8 Teokset raakalasista; silmien· 
-021 suojalasit, öljylampunlasit; 

peilit, myös kehystetyt, teok
set ikkuna- tai peililasista, 
lasimaalaukset •••••••••••••• 

60-022 60/9 Optiset lasit, hiomattomat •••• 
Lasi- ja emaljiteokset muualle 

kuulumattomat: 
60-023 60/10 - hiotut, kullatut, hopeoidut, 
-027 kaiverretut, syövytetyt, tai 

maalatut; verholasiteokset •• 
60-028, 60/11 - muut •••••••••••••••••••••••• 
029 

nv 0 S A, 

Oikeat helmet, jalokivet j~ 
jalot metailitj niistä valmis
tetut teokset; metailiraha. 

61 R Y h m ä. 

Oikeat helmet, jalokivet ja 
jalot metallit; niistä val

mistetut teokset. 

100 kg 

" n 

R 

R 

81: 

290: 
145: 

290: 
63: 

61-001 61/1 
-003 

Oikeat helmet, jalokivet ja puo
lijalokivet, myös keinotekoi-
set ......................... 100 kg 0, 3 ~ 

61-004 61/2 Hopea, valm1stamaton; jätteet 

61-005, 61/3 
006 
61-009, 61/4 
013 

61-007, 61/5 
008 
61-010, 61/6 
011 

ja. romu ••••••••••.••••.•.••• 

Kulta ja'platina, valmistamaton; 
jätteet ja romu ••••••••• ; ••• 

Lehtikulta ja -hopea •••••••••• 

Hopeateokset: 
- tanko, lanka .ja levy •••••••• 

- muut •••••••••••••••...•••..• 

Kulta ja platinateokset: 
61-012, 61/7 - lanka ja levy; teknillisiin 
015,016 ja tieteellisiin tarkoi'tuksiin 

käytettävät teokset •••••••••• 
, 61:-'014. 617'8- -~ -'mu.u't' •••••••••••••••••••••••• 
017 

" 

n 

A 

R 

n 

R 

" 

arvo 

0,3 "f, 
arvo 

n 

n 

• 

" 

• 
H 



62-001 

62-002 
62-003 

63-001, 
008 
63-002, 
003,009 

63-004 
-007 
63-010 
-013 

63-014, 
015 

63-016 
-018 

63-019 
-028 
63-029, 
030 

63-031, 
032 

63-0)4 
-039 
63-033 
63-040 
044,046 

63-045 

63-047 
63-048 

050 
63-051, 
052 . 

62 R y h m ä. 

Metalliraha. 
62/1 Kultaraha ••••••••••••••••••••• 100 kg 

62/2 Hopearaha ••................... n 

62/3 Raha epäja10sta metallista • 

63/1 

63/2 

63/3 

63/4 

63/5 

63/6 

63/7 

xv 0 S A. 
Epäja10t meta11it; niistä 

valmistetut teokset. 

63 R y h I'! ä. 

Rauta ja teräs. 
Takkirauta muualle kuulumaton 

sekä romu •••••••••••••.••••• 
Piirauta, piimangaanirauta, 

mangaani- ja peilirauta; jy
västetty rauta, myös teräs ja 
rautahiekka, rautajauhe, 1yo
nin1astu ja teräsvilla •••••• 

Muut erikseen mainitsemattomat 
ferro1ej·eeringi t •••••••••••• 

Valanteet, su1atinkappa1eet; 
l~vyainekset takoraudasta tai 
teräksestä, bi11etit •••••••• 

Tankorauta·ja teräs, rauta- ja 
teräslanka, ruo stumat on , myös 
muu kuin ruostumaton, taottu, 
työka1u~ ja pikakäy~töteräs 

Tankorauta ja -teräs, epäja101-
1a meta11i11a si1attu; pyöreä, 
kirkaspintatnen, s11aamaton 

Tankorauta ja -teräs, muu ••••• 

63/8 Rauta- ja teräs lanka, va1ssattu 
tai vedetty, si1aamaton, poik
ki1eikkauksen mitta alle 5 mm. 

63/9 Rauta- ja teräslanka, epäja1011 
meta11i11a si1attu •••••••••• 

Rauta- ja teräslevy: 
63/10 - ilman pintakäsittelyä ••••••• 

63/11 - ruqstumaton ••••••••••••••••• 
63/12 - pintakäsitellyt, myös levykap-

paleet ..................... . 
63/13 Rauta- ja teräslevy, 1ävistetty; 

verkkometalli ••••••••••••••• 
Vannerauta ja -teräs: 

63/14 - ruostumaton ••••••••••••••••• 
63/15 - muu ••• -. ••••••••••••••••••••• 

63/16 Putki, liitoskappaleet, 1aipat, 
tu1pat tai säpsät, taontaan 
kelpaamatonta rautaa •••••••• 

100 kg 

n 

A 

" 

n 

A 

A 

" 
A 

R 

" 
II 

A 

II 

• 

n 

55 

0,3 " arvo 
n 

" 

5:-

15:-

30:-

15:-

54:-

21:-
10:-

18:-

21:~ 

14:-

78:-

23:-

30:

·78:-
12:-

18:-



56 

63-053, 63/17 
054,057 
058 

63-055, 63/18 
059 

63-056, 63/19 
060,061 

63-062 
63-063 
-067 
63-068 
63-069 
-071 

63-072 
-079 

63/20 
63/21 

63/22 
63/23 

63/24 

63-080, 63/25 
081,084 

03-082, 63/26 
083 

63-085, 63/27 
086,088 . 
091 
63-087, 63/28 
089,090 
092-094 
63-095' 63/29 
-106 

63-101 
-112 

63/30 
/ 

63-113, 63/31 
114 

63-115, 63/32 
116 

Putki, liitoskappaleet, laipat, 
tulpat ja säpsät, takorautaa 
tai-terästä: 

- ainepaksuus yli 0,9 mm •••••• 

- ainepaksuus enintään 0,9 mm: 
- - kiillotetut, epäjalolla me-

tallilla silatut, vernissatut, 
maalatut tai lakatut •••••••• 

- - muut •.•••••••.••.•.••.•... 

Erinäiset rautatie- ja rait1o
tietarvikkeet: 

- rata- ja raitiotiekiskot •••• 
- muut .••.•••••••.•.•.•...•.•.. 

Rauta- ja teräsrakenteet •••••• 
Vesi- ja muut säiliöt rauta-

tai teräslevystä; öljynkulje~ , 
tustynnyritj kaasujen lieriöt 
ja säi11Ht ••••••..••..•••• ~. 

Erinäiset teokset rauta- tai 
teräslangasta; rauta- ja te
räslankaj tekstiili tavaralla 
tai paperilla päällystetty •• 

Ketjut ja niiden osat: 
- nivelpultti- ja ewartinketjutj 

polku- ja ,moottoripyöränket
jutj silatut ketjut ••••••••• 

- muut .•..•••.••••••...••••••• 

Lankanaulat ja -nastatj puriste
tut naulat ja nastatj silaa
mattomat: 

- pituus yli 45 mmj kiskonau-
lat ........................ . 

- pituus enintään 45 mmj hevo
senkengännaulat ja -hokit ••• 

Naulat ja nastat, niitit, pul
tit, mutterit, ruuvit, mutte-' 
ri- ja niittilaatat ••••••••• 

Neulat, koruihin kuulumattomatj 
naska11 t .•.•...•............ 

Jouset ja joustimet: 
- automobiileihinj rautatie- ja 

raitiotievaunuih1n kuulumatto
matj huonekalujoustimet ••••• 

- muut ........................ . 

Lukot. saranat, kuimaraudat. 
salvat, säpit, haat ja sinki
lätj oven, ikkunan; huonekalu
jen, valjasteosten, matka-ark-

;LOO kg 

II 

II 

n 
II 

II 

n 

n 

" 
II 

n 

II 

II 

II 

.. 
• 

21: 

60: 
25: 

8: 
15: 

21:-

27:-

36:-

96:-
36:-

13:-

19:-

39:-

360:-

35:-
90:-



63-117, 
119,120, 
122 
63-118, 
121,123 

63-124 
63-125 

63-126, 
127 

63-128 
63-129 
-131, 
134 
63-132, 
133 

63-135 
-139 

63-140 
-145 

63-147 
-149, 
151, 
157-162 

63-146, 
150 

63-152, 
163 

63-164, 
165 

63-153 
63-154 
-156 
63-166 

63-167, 
168 

kujen, laatikoiden ja kaihti
mien vetimet, kiinnikkeet, 
raudoitukset ja helat: 

63/33 - kiillotetut tai epäjalolla me
tallilla silatut; ovensulkimet 
ja -pidättimet •••••••••••••• 100 kg 

63/34 - muut •.••.•••••••.••••••..••• 11 

63/35 
63/36 

63/37 

Luistimet ja rullaluistimet; 
myös kenkiin kiinnitetyt: 

- epäjalolla metallilla silatut 
- muut .•..•.••••.. ~ ..........• 
Ajo- ja ratsastustarvikkeet: 
- kullatut, hopeoidut, kiillo

tetut tai epäjalolla metallil-
la silatut •••••••••••••••••• 

63/38 - muut •••••••••••••••••••••••• 
63/39 Keskuslämmitysradiaattorit, 

-kattilat ja tulipesänarina-
raudat ..................... . 

63/40 Kylpyammeet, viemärisuppilot ja 
k10settien huuhtelusäiliöt 
taontaan kelpaamattomasta rau-

63/41 

63/42 

63/43 

63/44 

63/45 

63/46 

63/47 
63/48 

63/49 

63/50 

dasta ...................... . 
Taontaan kelpaamattomasta rau

dasta valmistetut teokset, 
muualle kuulumattomat ••••••• 

Kassa- ja asiakirjakaapit, säi
lytyslokerot ja -lippaat, huo
nekalut ja niiden osat •••••• 

Kirveet, piilut, vesurit, vii
katteet, sirpit, käsikarstat, 
vasarat, sorkkaraudat, vuori
porat, porat, kalvainporat, 
jyrsimet, kierresorkat, -leuat 
ja -tapi t, viilat ja rapsi t: 
sahat ja sahanterät 

Maa- ja karjataloudessa sekä 
puutarhanhoidossa tarvittavat 
työkalut, muualle kuulumatto-
mat ....•••....•..•.••.•...•. 

Ruuvipuristimet ja pakottimet, 
sahankaaret, sahanteränteel
mät, kivisahat " •••••••••••••• 

Koneenterät ja -veitset, höylät 
ja muut puunleikkaustyökalut 

Erinäiset muut työkalut: 
- nikkelöidyt tai kiilloitetut 
- muut ...•••..•.••......•.... 

Työkalukotelot, -laatikot ja 
-kaapit sekä -kartongit työ-
kalusarjoineen ••••••••••••• 

Jauhinkappaleet; luodit ja pai
not; kuulat, ei kuitenkaan 
laakerikuulat •••••••••••••• 

n 

" 

" n 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

57 

108:-
52:-

180:-
108:-

108:-
90:-

27:-

60:-

60:-

90:-

120:-

52:-

92:-

198:-

198:-
120:-

198:-

18:-



5a 

63-170 
63-t69, 
171, 
172, 
179 

63-173 
-178 
63-180 
-182 
63-183 

63-184 
-188 
63-189, 
194 
63-190 
-193 

64-001 
003,015 

64 ·005, 
007 
64-004, 
006,008 
64-009 

64-011 
64-010, 
012-014 
64-018 
64.-019 

64-020, 
026 
64-021, 
024,027 
64-016, 
017, 
022,023, 
025,028 

Levy teokset raudasta tai teräk
sestä; muualle kuulumattomat: 

63/51 - jalollaJmetallilla s11atut ••• 
63/52 - emal,joia.ut, vernissatut, maa

~atut, lakatut, pronssatut, 
väripainetut, hapetut, ruostu
mattomat tai muulla epäjalolla 
metallilla silatut ••••••••••• 

63/53 - tinatut, sinkityt tai lyijytyt 

63/54 - muut ••••••••••••••••••••••••• 

63/55 Teokset raudasta tai teräksestä, 
muualle kuulumattomat, jalolla 
metallilla silatut ••••••••••• 

Teokset raudasta tai teräksestä, 
muualle kuulumattomat: 

63/56 - valmistamattomat ••••••••••••• 

63/57 valmistetut, kappaleen netto
paino yli 50 kg; hitsauspuikot 

63/58 - muut ••••••••••••••••••••••••• 

64/1 

64/2 

64/3 

64/4 

64/5 
64/6 

64/7 
64/8 

64/9 

64 R y h m ä. 

Kupari. 
Kupari, valmistamaton; kupari-

juote ....................... . 
Tanko ja lanka: 
- jalolla metallilla silattu ••• 

- muu ••.••••••••••••••••••••••• 

Kaapeli, köysi ja punos; eristä-
mätön ....••••.•••••....•..•.. 

Ohkolehdet ••••••••••••••••••••• 
Levy, levynkappaleet, putki ja 

torvi ....................... . 
Verkko, kudelma ja ristikko •••• 
Naulat, nastat, mutterit, pultit, 

niitit ja ruuvit ••••••••••••• 
Teokset, teelmät, muualle kuulu

mattomat: 
- jalolla metallilla silatut ••• 

64/10 - nikkelöidyt, vernissatut, maa
latut, lakatut tai syövytetyt 

64/11 - muut ..•..••••••••••.....•..•• 

100 kg 

" n 

n 

n 

n 

n 
n 

100 kg 

" 
n 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 

" 

270:-

120:-
85:-

35:-

450:-

38:-

69:-
90:-

40:-

310:-

63:-

53:-
138:-

112:-
150:-

180:-

414:-

310:-
207:-



65-001 65/1 
-003 
65-004 65/2 
-010 
65-012 65/3 

65-013, 65/4 
014 

65-011, 65/5 
015 

66-001, 66/1 
002 
66-003, 66/2 
004, 
112,212 
66-006 66/3 
-009 

66-005 66/4 
66-013 66/5 

66-010, 66/6 
011,014 
115,215 

65 R Y h m ä. 

Nikkel1. 
Nikkeli, valmistamaton •••••••• 

Tanko, lanka, köysi, kaapeli, le
vy, putki ja torvi .••••••••• 

Verkko, kudelma, nauhat, naulat, 
nastat, ruuvit, mutterit, pul
tit ja niitit ••••••••••••••• 

Teokset, teelmät, muualle kuulu-
mattomat: 

- jalolla metallilla silatut, 
vernissatut, maalatut, lakatut 
tai syövytetyt •••••••••••••.• 

- muut ••..•••••...••...•....•.. 

66 R Y h m ä. 
Alumiini. 

Alumiini, valmistamaton •••••••• 

Tanko, lanka, levy, kaapeli, köy
si ja punos, eristämätön ••••• 

Muu ~hkolevy, levykappaleet, put
ki ja torvi, niiden osat; alu
miinijauhe ja -jyväset ••••••• 

Ohkolehdet ••••••••••••••••••••• 
Naulat, nastat, ruuvit~ pultit, 

niitit, mutterit ja mutterilaa-
tat Ilo ••••••••••••••••••••••••• 

Teokset, teelmät, muualle kuulu~ 
mattomat ••••••••••••••••••.•• 

67 R Y h m ä. 
Lyijy. 

67-001, 
002 
67-003; 
005-007 
009 
67-004 
67-010 

67/1 Lyijy, valmistamaton ••••••••••• 

67/2 Tanko, lanka, levy, putki ja to:--· 
vi; 
lyijyköysi ja -villa ••••••••• 

67/3 Ohkolevy ••••••••••••••••••••••• 
67/4 Lyijykkeet, haulit ja kuulat .••• 

Teokset, teelmät, muualle ~ul~-
mattomat: -

67-011 67/5 - jalolla metall~l~i-silatut ••• 
67-012 67/6 - nikk~lö~~tt: vernissatut, maa

__ ~a~t, lakatut tai syövytetyt 
.67-09_8.,- ·67/1 - muut ••••••••••••••••••••••••• 
013 

100 kg 

" 

n 

" 'n 

100 kg 

a 

n 

" 

" 
a 

100 kg 

a 
n 
n_--

" 
n 
II 

59 

90:-

130:-

225:-

415:-
130:-

33:-

45:-

54-:-
110:-

110:-

140:-

19:-

25:-
125:-
180:-

310:-

138:-
102:-



60 

68-001, 
002 
68-003 
-006, 
009 
68-008 

68-007, 
010 

69-001 .l 
002,00ö 
69-003 
-007 
69-009, 
010 

70-001 

70-002 
70-003 

71-002 
- 005,008, 

011,016, 
026,029 
71-001, 
003,006, 
009,012-
014,017, 
019,020, 
022,023, 
027,030 

68/1 

68/2 

68/3 

68/4 

69/1 

69/2 

69/3 

70/1 

70/2 
70/3 

68 R Y h m ä. 

Sinkki. 
Sinkki, valmistamaton ••••••••• 

Tanko, lanka, levy, putki, tor
vi; kuivaparistoJen onttokato-
di t ........................ . 

Verkko, kudelma, naulat, nastat, 
ruuvit, mutterit, pultit, nii
tit ja mutterilaatat •••••••• 

Teokset, teelmät, muualle kuu-
11111l8ttomat ..•••••••..••••.•• 

69 R y h m ä. 

Tina. 
Tina, valmistamaton, myös tina-

juote ...................... . 
Tanko, lanka, levy, putki, tor-

vi ja ohkolevy ••••••• ' ••••••• 
Teokset, teelmät, muualle kuulu-

mattomat ..••••••••...•...••• 

70 R Y h m ä. 

Muut epäjalot metallit, antimoni 
ja vismutti. 

Epäjalot metallit, muualle kuu
lumattomat, valmistamattomat 

Tanko, lanka, levy ja putki ••• 
Teokset, muualle kuulumattomat 

71 R Y h m ä. 
Erinäiset muualle kuulumatto
mat, epäjalosta metallista val

mistetut teokset. 
Pöytäveitset ja -haarukat, lusi

kat, kauhat ja muut pöytäka
lustoon kuuluvat esineet; veit 
set ja puukot, kaikenlaiset; 
parranajolaitteet; sakset, tu
kanleikkuukoneet sekä muut 
leikkaamisesineet: 

7~1 - päät norsunluusta, helmiäistä, 
posliinia tai jalolla metal-
lilla silatut ••••••••••••••• 

7~2 - päät luuta, galaliittia, sel
luloidia tai eboniittia; nik
kelöidyt tai syövytetyt; koko
naan ruostumatonta rautaa tai 
terästä .................... . 

100 kg 

n 

II 

II 

100 kg 

" 
n 

100 kg 
n 

n 

100 kg 

• 

26:-

42:-

80:-

126:-

<. 90:-

125:-

144:-

60 -
125 -
660 -

890:-

370T 



71-004, 71/3 
007,010, 
015,018, 
021,024, 
025,028, 

- muut •• * ••••••• • " •••••••••• '.' 

031 

71-032, 
036 
71-033, 
037 
71-034). 
035,03ö 
71-039, 
040 

71-041 
71-042, 
043 

71-044, 
045 

71-046, 
048 

71-047 

72-001 
-004, 
015,016 
72-005 
-009 
72-010 
014 
72-017 
-024 

72-025 
-031 

71/4 

71/5 

71/6 

71/7 

Taideteollisuustuotteet ja ko
riste-esineet, muualle kuulu
mattomat; valaisinkalusteet: 

- jalolla meta11i11a si1atut 

'- nikke1öidyt, 1akatut tai syö-
vytetyt .................... . 

- muut •••••••••.••.•.•.••..•.. 

Kuvalaatat, stereotyypit, pat
riisit, paino- ja käsi1eimasi-
met .....••.••...•..•........ 

71/8 Kynänterät •••••••••••••••••••• 
71/9 Hakaset, 1ätät, haat, soljet, 

kengänsirkat, painonapit ja 
vetoketjut •••••••••••••••••• 

71/10 Tahnaputket, pullonkapselit ja 
kapse1intu1pat •••••••••••••• 

Lippaat, rasiat ja kotelot si
sustuksineen, muualle kuulu
mattomat: 

71/11 - jalolla metal1i11a si1atut; 
muusta epäja10sta metallista 
kuin raudasta ••••••••••••••• 

71/12 - muut, rautaa ••••••.••••••••• 

72/1, 

72/2 

72/3 

72/4 

72/5 

XVI 0 S A. 

Koneet ja laitteet; 
sähkötarvikkeet. 

72 R Y h m ä. 

Höyrykattilat, koneet ja mekaa
niset laitteet; niiden irralli

set osat. 
Höyrykattilat, etu1ämmittäjät ja 

tu1istajat, vesiturbiinit ja 
tiejyrät •••••••••••••••••••• 

Höyry1okomobii1it, höyrykoneet 
ja turbiinit •••••••••••••••• 

Po1tto- ja u1ko1aitamoottorit 

Neste- ja ilmapumput, kompresso
rit; pa1oruiskut; tuu1ettimet 
ja puhalluskoneet; kasvin suo
je1uaine- ja väriruiskut •••• 

Ka1anterikoneet, sentrifuugit 
ja puristimet ••••••••.••.••• 

100 kg 

n 

n 
n 

.. 
n 

n 

" 

n 

" 

100 kg 

" n 

n 

" 

61 

170:-

14d:-

310:-
207:-

270:-
765:-

260:-

155:-

775:-
310:-

48:-

180:~ 
145:-



62 

72-032 72/6 

72-033 72/7 
-052 
72-053 72/8 
-057 

72-058 72/9 
-063 

72-065 72/10 
-067 
72-068 72/11 
-073 

72-074 72/12 

72-075, 72/13 
576,676 

72-079, 72/14 
081,083 
085,087 
089,091 
09~ ,095 
091 
72-080, 72/15 
082,084 
086,088 
090,092 
094,096 

72/16 

72/17 

098 
72-099 
-103 
72-106 
-109 
72-064, 72/18 
077,078 
104,105 
110,111 
126 

72-112, 
113 
72-114 
-117 
72-118, 
125 

72/19 

72/20 

72/21 

Koneet ja laitteet nostamista, 
kaivamista tai ruoppaamista 
varten ..................... . 

Maatalouskoneet ja -laitteet, 
puutarhakoneet ja -laittee~ 

Maitotalous- ja meijerikoneet ja 
-laitteet; koneet ja laitteet 
jauhon- ja ryyninvalmistusta 
varten .................... . 

Jäähdytyskoneet, laitteet ste
rilisoimista tai muuta sellais 
ta tarkoitusta varten ••••••• 

Koneet ja laitteet nahan ja nah
-kateosten valmistusta varten 

Koneet ja laitteet paperivanuk
keen, paperin ja pahvin val-
mistusta varten ••••••.•••••• 

Kirja- ja kivipainokoneet ja 
-laitteet ••••••••••••••••••• 

Koneet ja laitteet tekstiiliai
neen käsitt~lyä varten; kuto
ma- ja ompelukoneet ••••••••• 

Työkalu- ja muut koneet metalli~ 
puun, luun, sarven, kovakumin 
tms. käsittelyä varten: 

- kappaleen nettopaino yli 
500 kg .•••••••••••.•.•••••• 

- muut •••••••••••............• 

Punnitsemislaitteet, ei kuiten
kaan täsmä-vaa'at ••••••••••• 

Kirjoitus-, lasku- ja muut kont-
torikoneet ••.••••.....•....• 

Koneet ja laitteet, muualle kuu-
lumattomat •••••••..••.••.••• 

Armatuurit koneita, laitteita 
ja putkijohtoja varten; niiden 
osat, muualle kuulumattomat: 

- rautaa tai terästä, kappaleen 
nettopaino yli 10 kg •••••••• 

- kappaleen nettopaino alle 
10 kg; sekä muuta metallia •• 

Kuula- ja rullalaakeri t; karsta-
kangas ja -nahka •••••.•••••• 

100 kg 

" 

II 

II 

II 

II 

II 

" 

n 

II 

II 

II 

II 

n 

II 

II 

85:-

46:-

105:-

120:-

90:-

130:-

145:-

210:-

95:-

180:-

140:-

420:-

130:-

135:-

295:-

288:-



72-119, 
120 
72-121 
-124 

73-001 
-004 
73-005 
73-006, 
107,207 
73-108 
208,013 
016,217 
018,119, 
219,025, 
034,035 
73-014, 
015,117, 
021 
73-020, 
022-024 
73-026 
-033,063 
136,236 

73-037, 
038 
73-039 
-042 

73-043, 
044· 
73-045, 
046 

72/22 

72/23 

73/1 

73/2 
73/3 

73/4 

73/5 

73/6 

73/7 

73/8 

73/9 

73/10 

73/11 

73-048 73/12 
-050,054 
73-047, ·73/13 
055,056 
73-051 73/14 
-053, 
057-062 

Höyrykattiloiden, keittimien 
ja säiliöiden osat ••••••••• 

Koneiden ja laitteiden osat, 
muualle kuulumattomat 

73 R Y h m ä. 
Sähkökoneet, -laitteet ja -tar
vikkeet; niiden irralliset osat 
Generaattorit, moottorit, muut-

tajat, suuntajat, muuntajat, 
vaihe siirto- ja ylijännite
kondensaattorit, kuristimet: 

- kappaleen nettopaino yli 
25 kg ....•......•.......... 

- muut ..••.•.••••••.......... 
Galvaaniset paristot; akkumu

laattorit ja niiden osat ••• 
Sähkömekaaniset yhdistelmät; 

sähkölaitteet käynnistystä, 
valaistusta ja merkinantoa 
varten; juottimet, magneetti
laitteet; lääketieteelliset 
1ai tteet •••••••••••••.••••• 

Valokaari- ja induktiouunit, . 
sähköuunit, -liedet ja -keit
tiöt, hehkulampunkannat •••• 

Sähkölamput ja -putket, valais-
tusta varten' .......... ' .... . 

Sähkötys-, puhelu-, kuviensiir
to- ja kaukonäkemiskoneet ja 
-laitteet sekä niiden osat; 
sähköteknilliset erikoisko
ne et ja -laitteet,· muualle. 
kuulumattomat; sähkömittari~ 

Johtimet ja k~apelit: 
- epäjalosta metallista tehdyin 

vB1poin •••••••••.••..•....• 
- muut •••.••••..•..•.••....•. 

Hiili- ja grafiittiteokset: 
- kappaleen nettopaino yli 

3 kg .••.•.•.••...•........• 
- muut, myös hiiliharjat ••••• 

Itsetoimivat katka1sijat ja 
releet ................. ' ... . 

Eristysputket ja eristimet ••• 

Erinäise~ muut sähkölaitteet 
ja -tarvikkeet ••••••••••••• 

100 kg 

D 

100 kg 
R 

R 

n 

D 

D 

• 

• 
• 

R 

• 

A 

R 

• 

63 

45:-

160:-

138:-
240:-

54:-

240;-

120:-

350:-

690:-

140:-
280:-

30:-
52 :-

253:-
48:-

180:-



64 

74-001 
-008 

75-001 

75-002, 
003,006, 
007 

75-004, 
005 
75-008, 
109,209 
75-010 
-012 

75-013, 
014 
75-015, 
017 
75-016, 
018 
75-019 

021 
75-022 

75-0~3 

74/1 

75/1 

75/2 

75/3 

75/4 

75/5 

75/6 

75/7 

75/8 

75/9 

75/10 

75/11 

XVII 0 S A. 
Kul.ietusneuvot. 

74 R y h m ä. 
Rauta- ja raitiotien liikkuva 

ka1usto. 
Veturit, rautatie-, raitiotie

ja kaatovaunut - 0,3 % arvos-
ta ....................... . 

75 R Y h m ä. 

Automobiilit; moottori- ja 
polkupyörät; muut kuljetus

ja ajoneuvot. 
Traktorit ••••••.•.........••. 
Automobiilit, polttomoottorilla 

toimivat: 
- henkilöautomobiilit, arvo eni 

tään 300.000 mk kpl, sekä 
kuorma- ja paloautomobiilit 
ja omnibussit •••••••••••••• 

- henkilöautomobiilit, arvo yli 
300.000 mk kpl ••••••••••••• 

Automobiilit, sähköllä toimivat 

Automobiilien alustat, poltto
moottorilla, myös dieselmoott 
rilla varustetut ••••••••••• 

Automobiilien osat ja kumiren-
kaiset pyörät •••••••••••••• 

Moottoripyörät ja koneella va
rustetut polkupyörät ••••••• 

Sivuvaunut ja polkupyörät, muut 

Moottori- ja polkupyörien ir
ralliset osat ja tarvikkeet 

Lastenvaunut, -kärryt ja -reet; 
invaliidivaunut; niiden osat 
ja kumirenkaiset pyörät ••••• 

Kuljetus- ja ajoneuvot, muualle 
kuulumattomat; niiden alustat 
ja kumirenkaiset pyörät 0,5 % 
arvosta 

76 R Y h m ä. 

Il.ma- ja vesialukset. 
76-001 76/1 IJ.m8laivat, -pallot ja lentoko
-006 ne et sekä niiden osat samoin

kuin vesialukset, kaiken1ai
set, myös ka1ustoineenja tar
vikkeineen - 0,3 %' arvosta 

MUist. 19 'nettorekisteritonnia 

100 kg 

II 

n 
n 

II 

II 

1 kpl 
II 

100 kg 

n 

57: 

295:-

440:-
275:-

220:-

220: 

260: 
35: 

110:-

65:-



77-001 77/1 

77-002 77/2 
77-003 77/3 
-005 
77-006 77/4 
-011 

77-012 77/5 
-017 

77-018 77/6 
-021 

78-001, 78/1 
003 
78-002, 78/2 
004 
78-005 78/3 

78-006 78/4 
78-007 78/5 
-009 
78-010 78/6 

suuremmat kauppamerenkulkuun 
käytettävät alukset, jotka sa
tamaan ·tultua· suorittavat sata
mamaksun, ovat vapaat liikenne
maksusta. 

XVIII OSA. 
Kojeetj kellot ja kellonkoneis

totj soittimet. 

77 R Y h m ä. 

Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; 
muut kojeet; ortopediset laitteet; 
tekohampaat ja -silmät; anatomi-

set·mallikuvat. 
Opti"set lasit, hiotut, irralli-

set ......................... . 
Silmälasit; niiden osat, ei kui

tenkaan lasit: 
- kehykset kultaa tai platinaa 
- muut, myös kii~arit ja kauko-

putket .•••••••••••••••••••••• 
Valokuvaus-, elokuva- ja elokuva

uskoneet, optiset kojeet·sekä 
niiden osat •••••••••••••••••• 

Täsmävaa'at, niiden punnukset, 
lämpö-, vesi-, kaasu- ja paine
mittarit sekä ilmapuntarit ••• 

Erinäiset muut kojeet, tekoham
paat ja -silmät sekä anatomiset 
mallikuvat; karttapallot 

78 R y h m ä. 

Kello ja kellonkuoret; kel
lonkoneistot ja niiden osat. 

Tasku-, ranne- ja muut samanlai
set kellot sekä niiden kuoret: 

- kulta- tai platinakuoriset ••• 

- muut ...••..•.•............•.. 

Torni-, asema- ja muut samanlai-
set kellot ••••••••••••••••••• 

Seinäkellot, puupohjaiset •.•••• 
Kellot, muut ••••••••••••••••••• 

Kellonkoneistot, kehystämättömät, 

65 

100 kg 470: 

n 0.350: 

" 3.100: 

" 875: 

" 730:-

" 368 : 

1 kpl 48:-

" 11:-

100 kg 330:-
1 kpl 12:-

n 8:-

sekä niiden osat ••••••••••••• 100 kg 370: 

. , . 
.; _-..:..,.1_ " \ 
- - " '. \ .. 

. ~ . '-~ "',- .' 
,~ :' '~ 

\' .~ 
\ 

, \', 



66 

79-001, 
002,006 
79-003 
79-004, 
005 

79-007 
-014 

79-015 

80··001 

80-003 
-005 
80-002, 
006-010 

80-011 

81-00l. 
-005,00 
81-006, 
008 

79/1 

79/2 
79/3 

79/4 

79/5 

80/1 

80/2 

80/3. 

80/4 

81/1 

81/2 

79 R Y h m ä. 

Soittimet. 
Pianot, flyygelit, kone soitti

met ja orkestrionit ••••••••• 
Harmoni t .•...•..•...........•. 
Pianojen ja harmonien klavia

tuurit ja mekanismit, urut ja 
niiden osat ••••••.•••••••••• 

Gramofoonit, parlografit ja nii
den osat; äänilevyt, -lieriöt, 
-nauhat ja -rullat •••••••••• 

SOittimet, muut; niiden osat ja 
tarvikkeet •••••••••••••••••• 

XIX 0 S A. 

Aseet ja ammukset. 

80 R Y h mä. 
Aseet. 

Sivuaseet, kuten miekat, sapelit, 
pistimet ja tikarit; niiden 
osat ....................... . 

Sota-!.'.seet, niiden osat ••••••• 

Metsästys- ja pienoiskiväärit, 
haulikot; pistoolit; ilmapys
syt; myös niiden osat ••••••• 

Taisteluvälineet, muualle kuulu-
mattomat •••••••••••••••.•••• 

81 R y h m ä. 

Ammukset; käsikranaatit; 
miinat. 

Ammukset ja hylsyt, myös lataa-, 
mattomat ..••.....•.......... 

Tykistöammukset, torpeedot, pom
mit, kranaatit ja miinat 

xx 0 S A. 

Muualle kuulumattomat tavarat. 

82 R Y h m ä. 

Muualle kuulumattomat luontaises 
ta tai keinotekoisesta veisto
tai muovailuaineesta valmistetUlt 
teokset. Kilpikonnankuori, nor
sunluu, helm1äinen, simpukankuo
ri, gagaatti ja merenvaha: 

1 kpl 
n 

100 kg 

n 

" 

100 kg 
" 

" 
n 

100 kg 

" 

520:-
225:-

225:-

575:-

595:-

685:-
210:-

485:-

30:-

160:-

72:-



82-002 

82-001, 
003 

82-004, 
008,009 

82-005, 
010 

82-006 
82-007 

83-001.1. 
005,00ö 
83-002, 
003,006 

83-004, 
007 

84-001 
-005 

84-006, 
007 
84-008 
84-009 
-015 
84-016 

82/1 

82/2 

82/3 

82/4 

82/5 
82/6 

83/1 

83/2 

83/3 

84/1 

84/2 

84/3 
84/4 

84/5 

- hiottuina tai kiilloitettuina 
levyinä tai kappaleina; teel-
mät ••••••••••••••••••••.•••• 

- muut teokset ja 1uonnonkoral-
Ii .......... -............... . 

Luu ja sarvi; se11uloidi, sel
loosa-asetaatti, viskoosi, ga
laliitti ja muut muovailtavat 
tekomassat: 

- hiottuina tai kii110itettuina 
1evyinä tai kappaleina; teel-
mät ...•••.••••••••.........• 

- muut teokset •••••••••••••••• 
Vahateokset ja teokset parafii

nista tai seresiinistä: 
- mehiläispesän väliseinät •••• 
- muut •.•••••.....•....•.....• 

83 R y h m ä. 

Harjateokset ja seulat. 
Sive1timet; harja- ja luutateok

set: 
- ruohosta, juuresta tai muusta 

-kasviaineesta; käsiseulat ••• 
- muut; koneharjat sekä harjat, 

joissa kiinnike tai kehys on 
rautaa tai kii11ottamatonta 
puuta ••••.••••••......•••••• 

- muut •••..••.••..•.•••..••..• 

84 R y h m ä. 

Lelut, pelit, ajanviete-esinee 
ja urheilupelivälineet; erinäi 

set kalastusvälineet. 
_ Lelut ,_ pienoisrakenteet ja ajan

vietepe1it, niiden osat; jou-
1ukuusen koristeet •••••••••• 

Karnevaali- ja muut- samanlaiset 
esineet: 

- paperia tai pahvia •••••••••• 

- muut ..••••••••..•...•.•. , .•.. 
Urhei1u- ja taitopelivälineet; 

kalakoukut ...••......... ' ...• 
Kalastusvä11neet ja niiden osat 

85 R y h m ä. 

Napit;säi1iökynät ja kynän
varret; piiput ja imukkeet; 
korut ja tekohelmet; erinäi
set lippaat-ja rasiat; mal1i-

100 kg 

" 

" 
" 

" 
" 

100 kg 

" 
" 

100 kg 

" 
" 
n 

" 

67 

144:-

1.050:-

275:-
360:-

52:-
360:-

120:-

220:-
515:-

259:-

345:-

2.700:-

575:-
975:-



68 

85-002, 
003 
85-001, 
004 

85-005, 
006 
85-007, 
008 
85-009 

85-010 
85-011, 
012 
85-013 

85-014 
85-015 

86-001 
-007 

85/1 

85/2 

85/3 

85/4 

85/5 

nuket; mainosesineet; muualle 
kuulumattoma~ tavarat. 

Napit, koristenapit ja teelmät: 
- kullatut tai hopeoidut; 

myös kokonaan punosta •.••.•• 
- tekstiili tavaralla päällyste

tyt, ei kuitenkaan punosta, 
sekä muut ••••••••••••••••••• 

Säiliökynät, kynänvarret, irto
lyijykynät ja kynänterottimet 

Piiput, sikaari- ja savukeimuk
keet; mekaaniset sytyttimet 

Lippaat, rasiat, salkut, lompa-
kot ja rahaLukkarot, agaatia, 
meripihkaa, norsunluuta tRi 
helmiäistä; puuterihuiskut ja 
-tyynyt •••••••••••••••••..•• 

85/6 Korut ja helyt ••••••••••••••.• 
85/7 Tekohelmet ja teokset tekohel-

mistä •••••.••••.•••••••.•••• 
85/8 Mallinuket ja mainosesineet ••• 

Tavarat, joita ei voi sisällyt
tää mihinkään muuhun taksassa 
aikaisemmin'mainittuun nimik
keeseen: •• 

85/9 - raaka-aineet - 0,3 % arvosta 
85/10 - muut - 0,5 % arvosta' 

XXI 0 S A. 
Taideteokset; kokoelmat ja 

kokoelmaesineet. 

86 R y h m ä. 

Taid'eteokset; kokoelmat ja 
kokoelmaesineet. 

86/1 Taideteokset, kokoelmat ja ko
koelmaesirieet,'erikseen mai
nitsematt9mat - 0,2 % arvosta 

100 kg 

n 

" 

" 

" n 

" 
" 

1.300: 

370: 

900: 

780: 

1.440 : 
3.315: 

525: 
185: 



1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

B. VIENTITAVARAT. 

T a v a r ala j i 

Liha: 
- tuore, myös linnunliha •••••••••••••••• 
- muu ................................................................... .. 
Kala: 
- elävä tai tuore •••••••••••••••••.••••• 
- muu .................................................................... .. 
Säilykkeet, kala- tai liha- ••••••••••••• 
Rapuelä1met ...................................................... P 
Maito ja kerma, myös tiivist •••••••••••• 
Juusto .... 111_111 .......................................................... .. 

Voi ja margariini ••••••••••••••••••••••• 
Munat .................................................................. P 
Luu ja sarv1 ...................................................... .. 
Villa, jouhet ja muu eläinkarva •.•.•••.• 
Muurahaisen munat ............................................ .. 
Suolet •••••••..••••••••••••••••••••••••• 
Kasv;J; t .. ;ta kasvinosat : 
- elavat .............................................................. .. 
- muut, myös jäkälä ja sammal •.••••••• P 
Hedelmät ja marjat, tuoreet ••••••••••••• 
Kasv1s- ja hedelmäsäilykkeet sekä h1110t 
Vilja ja viljatuotteet: 
- jauhamaton ...................................................... .. 
- jauhettu, ryynit ja maltaat ••••••••••• 
Leipomotuotteet ••••••••••••••••••••••••• 
Karjanrehu .......................................................... .. 
Siemenet .............................................................. .. 
Juuri- ja keittiökasvit sekä sienet ••••• 
Elä1n- ja kasvirasvat, muut ja öljyt •••• 
- glyseri1ni ...................................................... .. 
Makeiset, kaakaojauhe ja suklaa ••••••••• 
Mallasjuomat, s1ma ja siiderit •••••••••• 

P = päällys lasketaan tavaran painoon. 

100 kg 
" 

" 
" 
" • 

" 
" .. 
" 
u 

n .. 
u .. 
n 
n 
n 

n 

1 1tr 

69 

37:-
76:-

36:-
50:-

115:-
230:-
30:-
65:-
65:-
50:-
10:-
35:-

150:-
40:-

35:-
12:-
33:-

115:-

5:-
10:-
50:-
3:-

23:-
8:-

15:-
20:-

140:-
2:-



70 

29 
30 

31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 ' 
50 
51 
52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 
60 

Etyylialkoholi, väkiviina •••••••••••••••. 
Savukkeet ja sikari t ••••••••••••••••••••• 
Maa- ja kivilajit: 
- sementti ja kalkki ••••••••••••••••••••• 
- eristysmassa ja asbesti •••.••••••••• ' ••• 
- maasälpä, graniitti ja gneissi ••••••••• 
- muut .........•...•••••.•.•............. 

Malmit ja rikasteet: 
- sinkki- ja lyijyrikaste •••••••••••••••• 
- rikasteet, muut sekä pasutusjäte ja sen 

kal taiset ............................. . 
- rautamalmi ja siihen verrattavat malmit 
- nikkelimalmi ja siihen verrattavat ••••• 
- va.n.adiini ............................. . 

Kemialliset aine'et ja tuotteet: 
- kaliumkloraatti ja nikkelisulfaatti •••• 
- alkuaineet sekä niiden epäorgaaniset yh-

distykset •••••.•••••••••••••••••••••••• 
Hartsi, piki ja terva •••••••• ' •••••••••••• 
Tärpätti ja puuöljyt •• ; •••••••.•••••••••• 
Voiteluöljyt ja -aineet •••••••••••..•• ; •• 
Saippua, kaikenlainen ..•.••••.•.••.•.•••. 
Tuli tikut •••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Vuodat ja nahat: 
- muokkaamattomat ..•.••••................ 
- muokatut •.............................. 
Tekonahka. ....•......••.••••.............• 
Nahanjätteet ••••••••••••••••••••••••••••• 
Nahkateokset, myös käsineet •••••••••.•••• 
Turkikset ....... , .....•................... 

Kumiteokset: 
- kumimatot, -laatat, -letkut, -hihnat ja 

t1i visteet ............................ . 
- muut •••••...•.....•...•................ 

Puutavara: 
..: sahaamaton: 

tukit, hirret, riu'ut, lennätinpylväät 
ja muut jykevämmät puut, myös koivu ja 
haapa, ei kuitenkaan visa- tai laine-
koivu ................•............... 

- - kaivospölkyt, paperi- ja hiomapuut se
kä muut pienemmät puut (irtomitta) ••• 

- - veistetty puutavara, kuten parrut, leh 
terit, ratapölkyt tai muut näihin ver-
rattavat ••••••••••••••••••••.•••••••• 

- - visa- tai lainekoivu •••••.••••••••••• 

- sahattu: 
- - - havupuutavara: 
- - - erikseen mainitsematon •••••.••••••• 
- - - kimmet, kepit, laatikkolaudat,' rap-

paussäleet ••••••••••••••••.•••••••••• 

100 kg 25 :-
" 1.600:-

1000 kg 35 :-
" 50:-
" 35 :-
" 20:-

n 23:-

n 23:-
" 11:5 

100 kg 40:25 
" 30:-

" 40:-

" 20:-
" 12':-
" 23:-
" 20:-
" 30:-
" 32:-

" 110:-
" 168:-
" 65:-
" 20:-
" 280:-
" 350:-

" 60:-
" 120:-

m3 20:-

" 18:-

" 32:-
" 76:-

" 24-:-

" 28:-



61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 

76 
77 

78 
79 

80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 

87 

88 

,89 

- - lehtipuutavara: 
- - - erikseen mainitsematon •••••••••••• 
- - - koi vukepi t •••••••.••.••••••••.•••• 
- höylätty •••••••••••••.••••.••••••••••• 
Puutalot ja parakit, osina •••••••••••••• 
Lankun ja laudan pätkät •••••••••.••••••• 
Polttopuut .••••••••••••••••••••••.•••••• 
Muist. 
Milloin nimikkeissä 55-66 mainittua puuta
varaa lastataan alukseen laiturin ulkopuo
lella ankkuripaikalla, alennetaan liikenne 
maksua 30 %:lla. 
Puuteokset: , 
- viilu 'ja vaneri: 
- - visa- ja loimukoivuviilu ja lentokone-

vaner1 .......................................................... .. 
- - muu ............................................................... .. 
- sorvatut kepit, puolat ja lankakelat •• 
- lankarullat ja pakettinappulat •••••••• 
- tulitikkusäleet ja puunaula-aine •••••• 
- lastuvilla ja puujätteet •••••••••••••• 
- rakennuspuusepänteokset, kuten ovet, ik-

kunat, niiden kehykset, lattiaparketti, 
kaape11~u t ................ ' ............................... .. 

- laatikot ja tynnyrit •••••••••••••••••• 
- pyörät ja niiden osat, työkalujen var-

ret, pesulaudat, leivinpöydät ja leipä
lapiot, barjapuut ja muut yksinkertaisem 
mat puuteokset sekä sOrvituotteet, ei 
muualla mainitut •••••••••••••••••••••• 

- buonekalut ja niiden osat ••••••••••••• 
- sukset, urbeiluvälineet, kehyslistat, 

'leikkikalut sekä muut puusepänteokset 
Puuhioke ja oksaselluloosa: " 
- märkä ••••••••••••••••••••••••••••••• ,p 
- kuiva ••••••••••••••••••••••••••••••• P 
Selluloosa, muu: 
- märkä selluloosa •••••••••••••••••••• P 
- kuiva. selluloosa ........................................ p 
- silkkiselluloosa •••••••••••••••.•••• P 
Pabvi: 
- kartonki ja pahvin tapaiset tapetit •••• 
- insuliitti, kuitulevy ja muu •••••••••• 
- k1pson11 tti .................................................... .. 
- kraftliner ..................................................... .. 
Paperi: 
- sanomalebtipaperi, puuhiokepitoinen pai

nopaperi, voima- ja muu erikseen mainit
sematoD.käärepaper1 ••••••.••••.•.••••• 
pergamentti, pergamiini (greaseproof) 
ja sulfii ttipape,ri •••••••••••••••••••• 

- puuhiokkeeton painopaperi, kirjoituspa
peri, liiduttu ja kiilloitettu paperi se 
kä muut erikseen mainitsemattomat bie-
nommat paperilajit •••••••••••••••••••• 

" n 

II 

100 kg 
" II 

n 

" 
II 

II 

II 

II 

1000 kg 
II 

II .. 
n 

100 kg 
II 

" .. 

D 

" 

II 

71 

30: 
50: 
30: 
13: 
13: 
8: 

240: 
100: 

45: 
25: 
12: 

5 : 

15: 
8: 

35: 
25: 

90: 

22 : 
40: 

25: 
70": 
90: 

11: 
9 : 
6 : 
8: 

9 : 

15: 

19: 



72 

90 

91 
92 
93 

94 
95 
96 

97 
98 
99 

100 

- silkkipaperi enint. 15 g/m2 , savuke-, 
raakahiili ja monotypepaperi~ konden
saattoripaperi enint. 20 g/m sekä sel-
lofaalli ............................... . 

Pahvi- ja paperiteokset ••••••••••.••••••• 
Kirjat, nuotit, kuvat ja millimetripaperi 
Silla ................................... . 
Lanka ja punontateokset: 
- silkistä tai villasta •••••••••••••••••• 
- juuti- ja paperilanka ••••••.•••..•••••• 
- muut •..............••.••............... 
Kankaat ja kudokset, myös matot: 
- silkkiä tai villaa ••••••••••.••.••.•••• 
- muut •.•••.•.•.....•••••............•... 
Vanu (selluloosa) ja vanuteokset .•.•••••• 
Lumput ja tekstiili jätteet •••••••••••.••• 
Jalkineet: 

101 - nahka.a .••....•..•.••.•.•.•..•.......... 
102 - kautsua ••••••••••••••••••••••••.•••.••• 

Kivi ja kivennäisteokset: 
103 - valmistamaton, myös katukivi ••••••••••• 
104 - hiottu ja ki1l1oitettu kivi, tahko-, ko-

vasin- ja kiilloituskivet •••••••••••••• 
105 - kiviteokset, muut •••••••••••••••••••••• 
106 Asbestiteokset •••••••••••••••••••••.•.••• 
107 Tiilet .................................. . 

Keraamiset tavarat: 
108 - hygieeniset ja sanitääriesineet, pesual-, 

taat, kylpyammeet ja klosetit •••••••••• 
109 - muut, kuten talousesineet •••••••••••••• 

Lasi ja lasiteokset: 
110 - ikkunalasi, pullot ja tölkit ••••••••• P 
111 - muut ..••••...•••.••••.•••.•.•......•• p 

Rauta: 
112 - takki- ja romurauta •••••••••••••••••••• 
113 - pii- ja valurauta •••••••••••••••••••••• 
114 - ferrowolfram- ja muut sentapaiset rauta

tai teräslejeeringit •••••••••••••.••••• 
115 - tankorauta, rautalanka ja -levy, rata-

kiskot ...........•..•....•............. 

Rautateokset: 
116 - naulat, mutterit, pultit, ruuvit, saranat, 

salvat ja muut yksinkertaisemmat teokset 
117 - rauta-astiat, ,kaasul1eriöt, keskuslämmi

tyskattilat, hellat ja putket •••••••••• 
118 - lukot, talous- ja keittiöastiat, sahat 

ja sahanterät, työkalut, veitset, haaru
kat ja puukot sekä muut hienotakeet •••• 

119 Huonekalut, raudasta ••••••••••••••••••••• 
Kupari, messing1t, proDss1t: 

120 - valm1stamaton (valuharkot) •• ' ••••••••••• 
12L - levy: paksuus alle 0,5 mm •••••••••••••• 

100 kg 
" 
" 
" 

" 
II 

II 

" n 

" 
II 

" 
II 

" 
II 

II 

II 

II 

II 

D 

n 

n 

II ., 
n 

n 

II 

" 

II 

n 

" 
" 

70 
20 
50 
15 

135: 
52: 
92: 

160: 
50: 
25: 

3 : 

260: 
75: 

3: 

10: 
6: 

21: 
4: 

20: 
30: 

22: 
80: 

4: 
7: 

95: 

13 : 

20: 

15 : 

150: 
45: 

40: 
95: 



122 - levy: paksuus 0,5-5 mm ••••••••••••••••• 
123 "yli 5 " ••••••••••••••••• 
124 - putki: teelmät ....................•.... 
125 - tanko: läpimitta alle 50 mm •••••••••••• 
126 - läpimitta 50 mm ja yli •••••••••• 
127 muototangot: alle 3,5 kg(m ••••••••••••• 
128 3,5 kg ja yli/m ••••••••••• 

Epäjalot metallit, muut, valmistamaton ja 
jätteet: 

129 - alum.11n1 ...•.••••••••••••.••.•.•.•..•.• 
130 - lyijy •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
131 - tina .................................. . 
132 - muut .••..•...•••••••••••••...•.•..•..•. 
133 Räjähdysaineet ja ampumatarvikkeet ••••••• 
134 Aseet ............................ ~ ...... . 
135 Harjansitojanteokset ••••••••••••••••••••• 
136 Muovi- ja tekomassateokset •••• " ••••••••••• 

73 

100 kg 60: 
" 55: 
" 40: 
" 65: 
A 60: 
n 80: 
n 65: 

" 15: 
" 7: 
n 16: 
" 15: 
A 65: 
n 210: 
n 85: 
" 160: 

Tässä luettelossa mainitsemattomista tavaroista kannetaan 
puolet ulkomaalta tuleville tavaroille määrätystä maksusta. 
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1 
2 
3 
4 

5 
) 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 

c. KOTIMAAN PAIKKAKUNNALTA VESITSE TUOTAVAT KOTIMAISET JA 
TULLATUT TAVARAT. 

Ta.va. ra.l a.;j 1 

Kala 
- tuore 
- muu ••••••.•...•••••.•••••••••••......• 
- säilykkeet ........................... . 
Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät 

juurekset .........•................... 
Vilja 
- jauh8maton (myös rypsi) ••••••••••••••• 
- myllytystuo'tteet ••••••••••••••••••.••• 
Kasvisvalmisteet ja säilykkeet 
- Buolatut ...............•.............. 
- muut ••.........••••.•.•............... 
Hedelmät ja marjat 
- tuoreet ..........•.................... 
- säilykkeet ja marmelaadi •••••••••••••• 
Hiekka, sora sekä muut erikseen mainitse

mattomat maa- ja kivi1ajit •••••••••••• 
Kalkki, kipsi ja liitu, myös jauhettu ' •• 
Sementt1 ...........•••.••.•.•........... 
Asfaltti, piki ja terva, kaikenlainen ••• 
Kivennäisöljyt ja niiden tis1austuotteet 
Puutavara 
- halot ja muu po1ttopuu •••••••••.•••••• 
- sahaamaton , muu .••••..•............. ;.. 
- saliattu .............................. . 
- höylätty •••••••.••••••••••.••••••••••. 
Puuteokset 

100 kg 
n 

II 

n 

n 

" 
n 
n 

n 
n 

1 m3 
100 kg 

" 
" 
" 

n 

" 
" 

- rakennuspuusepänteokset, laatikot ja tyn
nyrit, kaapelikelat ja muut niihin verrat-
tavat ••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 kg 

_ muut ••••••••••••••••••.•••..•......•.. n 
n K1vi- ja kivennäisaineteokset ••••••••••• 

Rauta- ja terästeokset ••••••••••••••••••• 
Koneet ja laitteet, sähkötarvikkeet •••••• 

100 
" 

12:-
15:-
27:-

5:-

5:-
6:-

20:-
40:-

13:-
45:-

7 -
3 -
5 -
5 -
7 -

5 -
6 -
8 -

10 -

12 -
25 -

5 -
,20 -1
40 

_ 
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Tässä taulukossa mainitsemattomista tavaroista kannetaan 
liikennemaksua puolet ulkomailta tuleville tavaroille A-taulu
kassa määrätystä maksusta, ei kuitenkaan enempää kuin 100 mk 
100 kilolta. 

Muist. Tätä maksua ei kanneta samalle vastaanottajalle tule
vista alle 500 kilon tavaraeristä. 
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10. Taksan, jonka mukaan aluksista kannetaan satama
maksua Helsingin kaupungissa, muutos. 

Sisäasiainministeriön vahvistama helmikuun 14 Plnä 1951. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä tammikuun 9 PiDä 1951) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:77) 

Sisäasiainministeriö vahvisti' mainittuna päivänä kaupungin
valtuuston päätöksen tammikuun 9 p:ltä 1957, jolla taksan, jon
ka mukaan aluksista kannetaan satamamaksuja Helsingin kaupun
gissa, 1, 2, 3 ja 4 §:ssä määrätyt maksut kannetaan 13-kertai
sina elokuun 8 päivänä 1924 vahvistettuihin maksuihin verrat
tuina. 

11. Kaupungin satama-alueiden maanpuoliset rajat. 

Kaupunginvaltuuston päätös helmikuun 20 Plltä 1951. 
(Vr~. kuun. as.-kok. 1929:9) 

Kaupunginvaltuusto päätti ma1ni ttuna päivänä oikaista Kata
janokan satama-alueen rajan Siten, että korttelissa·nlo 190 
sijaitsevat tontit n:o 15 a, 17, 19 ja 21 poistet~ satama
alueesta. 



12. Erityisestä rokotustilaisuudesta suoritettava 
palkkio. 

Sisäasiainministsriön päätös hslmikuun 20 Plltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 103/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1952:51) 
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Sisäasiainministeriö on 14 päivänä kesäkuuta 1951 annetun 
rokotuslain (361/51) 7 §:n nojalla päättänyt: 

ROkotuksista, joita rokottaja rokotuslain 7 §:n 2 momentin 
mukaan toimittaa, suoritetaan .hänelle kunnan välityksellä val
tion varoista palkkiota .80 markkaa rokotustilaisuuteen saapu
nutta rokotettavaa kOhden, sekä lisäksi peruspalkkiona kaupun
gissa, kauppalassa ja l'okottajan asunnossa maaseudulla suori
tetusta rokotuksesta 750 markkaa rokotuspäivältä tai siksi las
kettavalta ajalta sen mukaan kuin lääkintöhallitus tarkemmin 
määrää. Maaseudulla muualla kuin rokottajan asunnossa ~uorite
tusta roko·tuksesta on palkkio 750 markkaa kutakin rokotuspaik
kaa kohden. Jos rokotus tapahtuu sanotun lain 3 §:n 1 momentin 
perusteella, suoritetaan rokotukscsta 25 markkaa kultakin roko
tetulta henkilöltä. 

Jos tarkastuksen suorittaa muu henkilö kuin rokottaja itse, 
vähennetään hänen koko palkkiostaan viidesosa korvaukseksi tar
kastuksen suorittajalle. 

Tätä päätÖstä ·sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1957 ja 
sillä kumotaan erityisestä rokotustila~suudesta suoritettavas
ta palkkiosta 8 päivänä maaliskuuta 1952 annettu sisäasiainmi
nisteriön päätös (129/52). 
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13. Kaupungin om11n kiinteistöihin sijoitettujen virasto
jen ym. ti1itysvuokrat. 

Kaupunginhallituksen päätös tammikuun 3 Plltä 1957, 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1943:138, 1949:97, 1951:194 ja 1955:85) 

Kaupunginhallitus. päätti mainittuna päivänä vahvistaa kaupun
gin omiin kiinteistöihin sijoitettujen virastojen ja laitosten 
tilitysvuokrat 1.1.1958 lukien seuraavasti: 

1) Laitokset ja virastot, joi~la ei ole omia huoneistojen 
hoitomenoja: 

a) toimistohuoneet kaupungissa ••••••.••••..•• 
autotallit ja työhuone et kaupungissa •••••• 
varastot kaupungissa •••••••••••••••••••••• 

b) toimistohuoneet maaseudulla ••••••••••••••• 
autotallit ja työhuoneet maaseudulla •••••• 
varastot maaseudulla •••••••••••••••••••••• 

200 mk/m2/kk 
100 II " 

60 " " 
120 " " 

60 " " 
30 II II 

kuitenkaan 2) Laitokset, joilla on omat hoitomenot, eivät 
sellaiset, joiden vuokriin valtio osallistuu: 

a) toimistohuoneet kaupungissa ••••••••••••••• 150 mk/m2/kk 
autotalli t ja työhuoneet kaupungissa •••••• 80 " " 
varastot kaupungissa •••.•••••••.•..•••••••• 50 " II 

b) toimistohuoneet maaseudulla ••••••••••••••• 80 " " 
autotallit ja työhuoneet maaseudulla •••••• 40 " II 

varastosuojat maaseudulla .•••••••••••••••• 20 " II 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti' vahvistaa 1ämIIiöstä perittä
vän korvauksen samasta ajankohdasta lähtien 40 mk:ksi m2 :1tä kuu
kaudessa. 
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14. Kaupungin elinten toimintakertomusten laatiminen. 

Kaupunginhallituksen päätös helmikuun 21 PII tä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1946:14) 

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä kumota toukokuun 
9 päivänä 1946 tekemänsä päätöksen kunnallisten elinten vuosi~ 
kertomusten yhdenmukaistamisesta sekä vahvistaa seuraavat oh
jeet kaupungin elinten toimintakertomusten laatimisesta: 
I. Toimintakertomukset eri hallinnonhaarojen toiminnasta on 

jaettava kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa seloste
taan lauta- tai johtokunnan toiminta siten jaoteltuna, että 
esitetään 
1) lauta- tai johtokunnan kokoonpanon muutokset sekä kokous

ten pöytäkirjain pykälien sekä saapuneiden ja lähetetty
jen kirjelmien lukumäärä, 

2) suppea ja asiallinen selostus tärkeimmistä lopullisista 
päätÖkSistä, ei kuitenkaan henkilökuntaa koskevista, el
leivät ne ole periaatteellista laatua, 

3) lyhyt selostus kaupungin muille elimille lähetetyistä tär
keimmistä eSitykSistä, sekä 

4). suppea selostus kaupungin muille elimille lähetetyistä 
lausunnoista. 

Yllä mainitut selostukset ryhmitetään asiain mukaan Siten, 
että samanlaiset asiat yhdistetään yhteisen väli otsikon alle. 
Mainittujen päätösten; esitysten ja lausuntojen selostuksiin on 
liitettävä viittaus asianomaisen pöytäkirjan pykälään. 

:,II. Toimintakertomuksen toisessa osassa selostetaan lauta- tai 
johtokunnan alaisten virastojen, "toimistojen ja laitosten 
toimintaa Siten, että eSitetään 
1) henkilökuntaa koskevat tärkeimmät asiat (esim. muutokset 

kokoonpanossa, palkkauksissa yms.) 
2) viraston"tai laitoksen huoneistoa ja teknillisiä apuneu

voja koskevat asiat, 
3) toiminta vuoden aikana, minkä selostuksen on oltava sup

pea, mutta siitä huolimatta asiallinen ja käsitettävä ai
nakin tärkeimmät asiat sekä periaatteelliset muutokset 
laitoksen toiminnassa, sekä 

4) menojen ja tulojen yhteenveto. 
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15. Inva1iidihuo1to1ain täytäntöönpano. 

Valtioneuvoston päätös helmikuun 21 ~Iltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 101/57, . 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1951:172) 

Valtioneuvosto on 30 päivänä joulukuuta 1946 annetun inva-
1iidihuo1to1ain (907/46) 15 ja 36 §:n nojalla, sellaisena ku~n 
36 § on 22 päivänä jou1ulmuta 1951· annetussa laissa (654/51), 
sosiaaliministeriön esittelystä muuttanut inva1iidihuo1to1ain 
täytäntöönpanosta 30.päivänä tammikuuta 1947 antamansa päätök
sen 1 §:n, sellaisena kuin se on 22 päivänä marraskuuta 1951 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä (582/51), näin kuuluvaksi: 

1 §. Inva1iidihuo1to1ain nO~lla ammattikoulutusta saavan 
inva1iidin perheelle suoritetaan huoltorahaa, milloin sen saa
jan toimeentulo on riippuvainen y sinomaan huoltorahasta, yleen
sä' enintään 6 900 markkaa kuukaude sa omaista kohden kuitenkin 
niin, että, milloin huoltorahaa saavia omaisia on enemmän kuin 
yksi, huoltorahan määrä on enintään 2 000 markkaa kuukaudessa 
toiselta ja sitä seuraavalta omaiselta. 

Sama on voimassa huoltorahan suorittamisesta sellaisen sota
inva1iidin omaiselle, jolle on myönnetty ennen vuoden 1953 lop
pua tehdyn päätöksen perusteella koulutusta sotainva1iidien 
työ~uo110sta 7 päivänä elokuuta 1942 annetun lain (649/42) no
jalla. 

Jos omainen saa muuta tuloa tai avustusta kuin 1 momentissa 
mainzttua huoltorahaa, otetaan se kohtuuden mukaan vähennykse
nä huomioon huoltorahan suuruutta määrättäessä. 

Inva1iidin lapsettomalle aviopuo1iso11e annetaan kuitenkin 
huoltorahaa vain, jollei hän ole ansiotyössä, sekä enimmäismää
räisenä ainoastaan 1ääkärintodistukse11a osoitetun työkyvyttö
myyden perusteella. 

Sotainva1iidin vanhemmille ,. ottovanhemmille ja häntä vähin
tään kymmenen vuoden ajan hoitanei11e kasvatusvanhemmille sekä 
hänen isä- ja äitipuolelleen ynnä sisaruksi11een annetaan huo1-
torahaa vain, jos sotainva1iidi on heitä vä:ittömästi ennen 
koulutustaan elättänyt ja he ovat inva1iidin koulutuksen takia 
vaarassa jäädä tarpeellista elatus ta vaille. 

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1957 lukien. 
Aikaisemmin myönnetty, vielä voimassa oleva huoltoraha suorite
taan sanotusta päivästä lukien korotet~una kahdeksallatoista sa
da1ta, enintään kuitenkin 1 §:n 1 momentissa mainitun suuruisena 
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16. Kansaneläkkeiden sitominen elinkustannuksiin. 
" 

Valtioneuvoston päätös \elmikuun 21 Plltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 116/57) 

(Vrt. kunn. Bs.-kok. 1956:89) 

Valtioneuvosto on kar.saneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden 
ja avustusten sitomisesta elinkustann~siin 8 päivänä kesäkuu
ta 1956 annetun lain (348/56) 2 §~n nojalla sosiaaliministe
riön esittelystä päättän~t: 

1 §. Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avust'l.oten 
si tomisesta elinkustannuksi;.n annetussa laissa ta:ckoi tettuj en 
rahamäärien ja eläkkeiden muuttamisGn perusteena pidetään sitä 
vi.rallista elinkustannu.sindeksiä, jossa vuoden 1951 lokakuun 
elinkustannukset on l'lerkHty indeksipieteluvulla sata ja jossa 
ei ole otettu huomioon välitt5miä veroja ja ~apsilisiä. 

Kansaneläkelain voimaantuloa välitt5mästi edeltäneen vuosi
neljänneksen aikana vallinneiden elinkustannusten indeksipiste
lukuna pidetään mainitun neljännek3en kultakin kuukaudelta las
kettujen indekaipistelukujen k,eskiarvoa tasoi tottuna läh1m.mRk
si kokonaisluvuksi. 

2 §. Milloin virallinen elinkus·tannusindeksi on noussut tai 
laskenut vähintään kymmenen sadalta 1 §:n 2 momentissa tarkoite
tusta indeksipisteluvusta taikKa s;.i tä indAks;.pisteluvusta, jo
ka viimeksi on aiheuttanut muu'j;oksen 1 § Issli mainittuihin raha
määriin ja eläkkeisi1n, korotetaan tai alennetaan sanotut raha
määrät ja eläkkeet samalla kokonaislukuun pyöristetyllä sadau
neksella kuin indeksipisteluku on noussut tai lcskenut. 

Edellä 1 momentin muk~isesti korotettu tai alennettu kansan
eläke tahi avustus maksetaan virallisen elinkustannusindeksin 
I'lUuttumisen toteamista seurativan kolmannen 'kuukauden alus·i.a lu
k~en. Samasta ajankohdasta alkavia eläkkeitä tai niiden muutok
~ia määrättäessä katsotaan eläkkeensaajan vuositulon muuntamat
tomana vastaavan korotettuja tai alennettuja rahamääriä. 

Hautausavustus maksetaan korotettuna tai alennettuna samoin 
kuin kuolinhetkellä suoritettavat kansaneläkkeet. 

Tätä päätöstä sovelletaan vuoden 1957 alusta lukian. 
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17. Asetus kansakoulujen lääkärintoimesta annetun 
asetuksen muuttamisesta. 

Annettu helmikuun 22 piDä 1957. 
(SUomen as.-kok. 100/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1953:19) 

Sisäasiainministerin eSittelystä muutetaan kansakGulujen 
lääkärintoimesta 20 päivänä helmikuuta 1953 annetun asetuksen 
(123/53) 3 §:n 2 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

3 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Koululla toimitetusta tarkastuksesta ja siihen liittyvistä 

toimenpiteistä on palkkio asianmukaisesti tarkastettua oppilas
ta kohden 65 markkaa sekä opettajaa ja muuta koulun toimihenki
löä kohden 400 markkaa. Näihin palkkioihin sisä+tyy samalla 
palkkio koululääkäriD tehtävistä kansakoulujen terveydellisten 
olojen yleisessä valvonnassa. 

KoululääkäriD omalla vastaanotolla toimitetusta oppilaan tar
kastuksesta ja siihen liittyvistä tOimenpiteistä on p~lkkio 200 
markkaa. 

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1957. 



18. Kouluhuoneistojen käyttöä koskevat säännöt. 

Kaupunginhallituksen vahvistamat he1m1kuun 28 PiDä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1930:39) 
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Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä vahvistaa sään
nöt kansakouluhuoneistojen käytöstä muuhun kuin koulun omiin 
tarkoituksiin seuraaviksi: 

1. Kansakoulujen johtokunta myöntää asianomaisen koulun joh
tajan lausunnon saatuaan luvan koulu huoneiston käyttöön. 

2. Huoneistonkäyttöanomuksessa on mainittava käyttöaika ja 
-tarkoitus, osaaottavien lukumäärä sekä järjestyksestä vastaa
van johtajan tai ohjaajan nimi. 

3. Seuran, kerhon tai yhdistyksen jäsenet pääsevät kouluta
loon ainoastaan järjestyksestä vastaavan johtajansa tai ohjaa
jansa mukana. 

4. Taloudenhoitajalla ja koulun johtajalla on oikeus tarkas
taa kouluhuoneistojen käyttöä. Vahtimestarien tulee valvoa, et
tä siisteyttä ja hyviä tapoja sekä koulun johtajan antamia mää
räyksiä noudatetaan. 

5. Koulun voimistelu- ym. kaluston käyttäminen on sallittu 
koulun johtajan ja taloudenhoitajan luvalla ja hänen määräämil
lään rajoituksilla. ' 

6. Suihkun ja pesulaitteiden käyttö on sallittu· kaupunoginhal
lituksen päättämää lämpimän veden kulutuksesta suoritettavaa 
korvausta vastaan ja koulun johtajan määräämin rajoituksin. Var
haisnuorisojärjestöiltä ei peritä korvausta veden kulutuksesta. 
Juomavesilaitteita ei saa käyttää peseytymiseen. 

7. Tupakoiminen on koulutaloissa kielletty. 
8. Huoneistonkäyttäjän on huoneiston valvonnasta, puhdista

misesta ja veden llimmittämisestä suoritettava kaupunginhallituk
sen vahvistamat vahtimestareille, siivoojille ja talonmies-läm
mittäjille tulevat ylityökorvaukset. 

9. Huoneiston käyttäjä suorittaa kaupungille korvauksen va
laistuksesta taloudenhoitajan määräyksen mukaan. Varhaisnuori
sojärjestöiltä ei kuitenkaan tällaista korvausta peritä. 

10. Huoneiston käyttäjä on vastuussa kaikelle koulun kalus
tolle tai muulle koululle kuuluvalle tai siellä säilytettävälIe 
omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. 0 

11. Käytön aikana yksityiselle henkilölle kuuluvan omaisuu
den vahingoittamlsesta tat katoamisesta ei koulu eikä sen hen
kilökunta vastaa. 

12. Näitä sääntÖjä vastaan rikkonut huoneistonkäyttäjä menet
tää, ellei todistettavasta varoituksesta ole ojentunut, oikeu
den asianomaisen huoneiston käyttöön. 
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19. Helsingin kaupungin virka~äännön muutos. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama maaliclcuun 6 puJä 1957. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1951:94 ja 1956:96) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa huhti-
kuun 25 ja toukokuun 16 päivänä 1951 vahvistamansa ja kesäkuun 
13 §äiVänä 1956 muuttamansa HelSingin kaupungin virkasäännön 
21 :n 1 momentin 1.1.1957 lukien näin kuuluvaksi: 

21 §. Kaupunginvaltuusto määrää päävirat pa1kka1uokki1n, 
joissa peruspalkat ja peruspalkat ikälisineen kuukaude1ta ovat 
seuraavat: 

palkka- peruspalkP peruspalkka peruspalkka peruspalkka peruspalkk.a 
luokP mk ja yksi ja kaksi ja kolme ja neljä 

ikäl1sä ikä 11 sää ikälisää ikälisää 
mk mk mk mk 

1. 19 450 20 620 21 980 23 340 24 900 
2. 20 450 21 680 23 110 24 540 26 180 
3. 21 450 22 740 24 240 25 740 27 460 
4. 22 500 23 850 25 43Q 27 010 28 810 
5. 23 600 25 020 26 670 28 320 30 210 
6. 24 700 26 180 27 910 29 640 31 620 
7. 25 900 27 450 29 260 31 070 33 140 
6. 27 100 28 730 30 630 32 530 34 700 
9. 28 400 30 100 32 090 34 080 36 350 

10. 29 800 31 590 33 680 35 770 38 150 
11. 31 300 33 180 35 370 37 560 40 060 
12. 32 900 34 870 37 170 39 470 42 100 
13. 34 600 36 680 39 100 41 520 44 290 
14. 36 400 38 580 41 130 43 680 46 590 
15. 38 300 40 600 43 280 45 960 49 020 
16. 40 300 42 720 45 540 48 360 51 580 
17. 42 400 44 940 47 910 50 R80 54 270 
18. 44 600 47 280 50 400 53 520 57 090 
19. 46 900 49 710 52 990 56 270 60 020 
20. 49 300 52 260 55 710 59 160 63 100 
21- 51 800 54 910 58 540 62 170 66 310 
22. 54 400 57 660 61 470 65 280 69 630 
23. 57 200 60 630 64 630 68 630 '13 210 
24. 60 200 63 810 68 020 72 230 77 050 
25. 63 400 67200 71 640 76 080 81 150 
.26. 66 800 70 810 75 490 80 170 85 510 
27. 70 400 74 620 79 550 84 480 90 110 
28. 74 200 78 650 83 840 89 030 94 970 
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29. 78 200 82 890 88 360 93 830 100 090 
30. 82 400 87 340 93 110 98 880 105 470 
3l. 86 800 92 010 98 090 104 170 111 110 
32. 91 400 96 880 103 280 109· 680 116 990 
33. 96 200 101 970 108 700 115 430 123 130 
34. 101 200 107 270 114 350 121 430 129 530 
35. 106 400 112 780 120 230 127 680 136 190 
36. 111 800 118 510 126 340 134 ],.70 143 110 
37. 117 600 124 660 132 890 141 120 150 530 
38. 124 000 131 440 140 120 148 800 158 720 
39. 131 200 139 070 148 250 157 430 167 930 
40. 139 400 147 760 157 520 167 280 178 430 
4l. 147 900 156 710 167 120 177 470 189 300 
42. 156 600 166 000 176 960 187 920 200 450 

Kaupunginhallitus päätti: 

1) että kaupunginvaltuuston 6.3.1957 tekemän päätöksen mukainen palk
kojen korotus ajalta 1.1. - 31.3.1957 maksetaan viip,ymättä siten, että· 
kuukautta kohden tulevasta korotuksesta pidätetään verokirjan osoittama 
vero huomioon ottaen sanotulta ajalta jo maksettu palkka ja siitä pidä
tett;y vero, 

2) että korotusta ei makseta 5.3.1957 tai sitä ennen eronneille tila
päisesti kaupungin palveluksessa olleille sijaisille, mutta että, mikäli 
sijaiHUus on kestänyt yli ajankohdan 5.3.1957. korotus maksetaan 1.1.1957 
alkaen, sikäli kuin asianomainen viransijainen jo silloin on ollut kau
pungin palveluksessa tai muussa tapaukeessa sijaisuuden alkamisesta läh
tien 

3} että mainittu korotus maksetaan taannehtivasti myös 1.1.1957 al
kaen kysymyksen ollessa ylityö-, päivystys- ja sunnuntaityökorvauksista, 
ei kuitenkaan tilapäisesti 1.1. - 5.3.1957 välisenä aikana kaupungin pal
veluksessa olleille sairausloma- ~i·kä muillekaan viransijaisilIe , sskä 

4) että kysymyksen ollessa työsopimussuhteessa kuukaueipalkalla ole
vista henkilöistä, on näihin nähden noudatettava kaupunginhallituksen 
28.2,1957 tekemää päätöstä, jonka mukaan asianomaisia lauta- ja johto
kuntia kehoitettiin kiireellisesti tutkimaan, aiheuttaako tämä virkasään
n6n muutos muutosta heidän pa1kkoihinsa ja myönteisessä tapauksessa oi
keutettiin l~uta- ja johtokunnat tarkistamaan aikaisemmat palkat samas
sa suhteessa kuin vastaavien viranhaltijain palkat 1.1,1957 alkaen. 
Kaupunginhallitus 7/3 1957. 
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20. Raitiotie- ja linja-autolippujen h,innat. 

Maistraatin päätös maaliskuun 19 PIIta. 1951 ~a. kaupunginval
tuuston päätös marraskuun 28 Pllta. 1956. (Lyhennysote) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:20) 

Lippu Hinta Vyö~ke 

Keskikaupunki, 
I vyöhyke 

Kerta11ppu " .•.•••..•.......•.. 10 •• II 

Sarja11ppu, 9 matkaa •••••••••••••• 
l:n linjan kuukausi11ppu •••••• ' •••• 
Kuukaus1si1rto11ppu t01selle lin-

30 mk 

Esikaupung1t, 
II vyöhyke 

Esikaupung1t, 
III vyöhyke 

jalle, 11sämaksu •••••••••••• , •••• 
Lastenlippu ....................... . 
Koulu- ja inva11d111put, 8 matkaa 
S11rto11ppu, sarja11pun ta1 ke~tamak-

sun ohella ..................... . 
Kertallppu ••••••••.•••••..•••••••• 
Sarja11ppu, 11 matkaa ••••••••••••• 
l:n 11njan kuukausi11ppu •••••••••• 
Kuukaus1s11rto11ppu t010elle 11njal-

le, lisä.maksu .................. . 
Lastenlippu .••.................... 
Koulu- ja 1nva11di11put, 8 matkaa 
S11rto11ppu, sarja11pun tai kertamak-

SllD ohella ................. ~ ... . 
Kerta11ppu. ••••••••••••••.•••.••••• 
Sarjalippu, 9 matkaa •••••••••••••• 
l:n 11njan kuukausilippu •••••••••• 
Kuukausisiirto11ppu toiselle11njal-

1e, 11sämaksu •.•..•.........•.•. 
Laatenllppu .•••.•. """."""""." " " " " • 
Koulu- ja inva11d1liput, 8 matkaa 
Siirto11ppu, sarjalipun tai kertamak-

sun ohella ..•.... ""." .. "" ...... . 

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi 

200 
1 600 

300 
10 
60 

10 
40 

300 
1 600 

300 
10 
60 

10 
50 

300 
1 600 

300 
10 
60 

10 

myöntää niille koululais1lle, j01lla on vapaalippuoikeus, 
maksuttoman siirto-oikeuden, mistä aiheutuva tulojen vähennys 
korvataan kaupung1n varoista liikennela1 tOksellel

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -

II 

II 

" 
" n 

n 

" 
n 

" 

" 
" n 

n 

n 

n 

" 
" n 

" 
n 
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oikeuttaa liikennelaitoksen Lautakunnan antamaan tarkemmat 
määräykset erilaisten lippujen myynnistä ja kelpoisuudesta se-
kä matkustusoikeudesta sekä . 

oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään korotusten voi-
.maantuloajasta. . 

Tätä päätöstä on sovellettava 1.4.1957 
alkaen. Kaupungtnhallttus 14.3.1957. 
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21. Helsingin kaupungin jako äänestysalueisiin. 

Kaupunginvaltuuston päätSs maaliskuun 20 Pl1tä 1957. 

(Vrt. kunn. aa.-kok. 1956:36) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että kaupungin 
7.3.1956 vahvistettua ja 25.4.1956 muutettua jakoa äänestysalu
eisiin muutetaan siten, että nykyisestä äänestysalueesta 122 
muodostetaan äänestysalueet 122, 130 ja 131 ja että nykyiselle 
äänestysalueelle 130 annetaan numero 132. 

Uusiin äänestysalue1siin 122, 130 ja 131 tulevat kuulumaan 
seuraavat alueet: 

122. äänestysalue (Herttoniemen läntinen äänestysalue): ne 
osat Herttoniemestä, jotka ovat länsipuolella linjaa Herttonie
mentie-Hiihtomäentie-Majavat1e ja sieltä H11htomä~n pohjoispuo
litse Saunalahteen. 

130. äänestysalue (Keski-Herttoniemen äänestys~lue): se osa 
Herttoniemestä, jonka rajat ovat Herttoniementie-Hiihtomäentie
Kettut1e-Siilitie-Herttoniementie. 

131. äänestysalue (Herttoniemen pohjoinen äänestysalue) : ne 
osat Herttoniemestä, jotka ovat pohjo1spuolella linjaa Porvoon
t1e-Herttoniement1e-S11litie-Kettutie-Hiihtomäentie-Majavatie 
ja sieltä H1ihtomäen pohjoispuo11tse Saunalahteen. 



22. Helsingin kaupungin pelkkalautakunnan jOhto
säännön muutos. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama maaliskuun 20 Plnå 1957. 

(Vrt. kunn. aSo-kok. 1946:170) 
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Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa marras
kuun 13 päivänä 1946 vahvistamansa palkkalautakunnan johtosään
nön 2 §:n 1 momentin 6) kohdan näin kuuluvaksi: 

2 §. Lautakunnan tehtävänä on: 

6) ratkaista ne asiat, jotka viranhaltijain ja työntekijäj~ 
palkkausta, dläkettä, 1uontoisetuja ja palvelusehtoja koskevis
sa taikka muissa säännöissä on sen tehtäväksi määrätty. 

23. Helsingin kaupungin virkasäännön muutos. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama maaliskuun 20 PiDä 1957. 
(Vrt. kunn •. as;-kok. 1951:94) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että huhtikuun 
25 päivänä ja toukokuun 16 päivänä 1951 vahvistetun virkasään
nön 11 §:n 1 momentin 4) kohta ja 24 § poistetaan ja virkasään
nön 14 § muutetaan näin kuuluvaksi: 

Viranhaltijain 1uontoiseduista ja erinäieistä etuisuuksista 
on määrätty tähän virkasääntöön liittyvässä 1uontoisetusäännös
sä. 
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24. Taksa, jonka mukaan Helsingin kaupungin rakennus
valvontaan kuuluvista toimituksista kannetaan 

maksuja. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama maaliskuun 20 Plnä 1957. 

Rakennussäännön ja Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 
mukaan vaadittavan luvan hankkimisesta rakennustoimenpiteisiin 
sekä näistä johtuvista toimituksista kannetaan vahvistetun toi
mituskirjain lunastuksen lisäksi maksuja seuraavasti: 
1. Uuden tai lisärakennuksen rakentaminen, 

rakennuksen korotus, rakennuksen uu
delleen rakentaminen: 

a) tilavuus vähintään 800 m3 ...............•.. 3 b) tilavuus alle 800 m~, mutta vähintään 400 m 
c) tilavuus alle 400 m

3
, mutta vähintään 200 m3 

d) tilavuus alle 200 m ••••••.••••••.••••••••• 
e) lyhytaikaista käyttöä varten tarkoitetut, ti

lapäiset rakennukset, piirustuksien vahvi,sta-
minen korvaamaan aikaisemmin vahvistettuja 
piirustuksia sekä ~akennusluvan voimassaolo-
ajan pidentäminen ••••••..••••••.••••••••••• 

f) rakennusoikeuden ylittävät suojuskatokset 
tontinrajan sisäpuolella .•••...•..•..•••••• 

2. Rakennuksen sisustaminen kokonaan tai osaksi 
olennaisesti toisin kUin ennen sekä muut 
senlaatuiset muutokset, jotka ovat uudelleen 
rakentamiseen verrattavat: 

a) pinta-ala vähintään ~OO m2 ...••••...••••••• 2 
b) pinta-ala alle 200 m , mutta vähintään 100 m 
c) pinta-ala alle 100 m2 ••.....•....••...•.•.. 

3. Rakennuksen tai sen osan käk&täminen 01eel11ses
t~ toiseen tarkoitukseen in mihin sitä on 
ennen k~tetty ja mitä vahvistetut rakennus-
piirust set edellyttävät: ' 

b
a) pinta-ala vähintään 100 m2 ••••••••••••• ' •••. 

) pinta-ala alle 100 m2 •••••••••••.•••.•• " ••. 
IV.57 

10 mk/m3 
8 000 mk 
4 000 " 
2 000 " 

1/3 edellä 
kohdissa 
a) - d) 
mainituis
ta maksuis
ta. 

100 mk/m2 

20 mk/m2 

4 000 mk 
2 000 " 

2 000 mk 
1 000 " 



4. Julkisivun muuttaminen: 

a) pinta-ala vähintään 100 m2 •.••••••..•••••••• 
b) pinta-ala alle 100 m2 .••••••.••••...•..••••• 

5. Palaneen tai muulla tavoin vaurioituneen raken-
nuksen saattaminen e,malleen: 

a) tilavuus vähintään 400 m3 ••.....•...•....• ~. 
b) tilavuus alle 400 m3, mutta vähintään 200 m~ 
e) tilavuus alle 200 m3 ••.••••••.••....•.••..•• 

6. Tontin aitaaminen ja ajopprtin rakentaminen •••• 
7. Uutta hormijärjestelmää vaativan tulisijan muutos: 

a) lämmitettävää tilavuutta vähintään 200 m3 ••• 
b) lämmitettävää tilavuutta alle 200 m3 ...•.••• 

8. Kantavan rakenteen muutos, kun ei lupaa muuhun 
toimenpiteeseen ole hankittava" ...........•••• 

9. Muut toimenpiteet: 

b
a) tavaran varastoiminen tontille ...........••• 

) pylväiden, kiinnikkeiden, tuki en ja kalustei
den sijoittaminen lennätin-, puhelin-, palo-
hälytys-, voima-, valaistus- ja muita johtoja 
sekä viemärijohtojen tuuletusputkia varten .• 

e) toimenpiteet, jotka eivät tarkoita julkisivun 
muutosta, mutta silti saattavat jossain määrin 
vaikuttaa kaupunkikuvaan tai rakennuksen ulko
näköön, kuten seinäpäällysteen tai katonkatta
misaineen tahi rakennuksen värin muuttaminen 

d) kaasu- tai sähkölieden taikka kaasukeittimen 
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20 mk/m2 

2 000 mk 

5 mk/m3 
2 000 mk 
1 000 " 

2 000 " 

4 000 mk 
1 000 " 

2 000 mk 

1 000 mk 

1 000 " 

1 000 " 

asentaminen ..•.•••••••••••••••.••••...•..••• 1 000 " 
e) rakennuksen kuivattamiseen tarvittavan tila

päisen tulisijan ja kuivauslaitteen sijoitta-
minen rakennuksen sisälle •••••••.•.••.••..•• 1 000 

f) vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköjohtojen asen-
taminen tai muuttaminen, mikäli toimenpiteet 
vaarantavat rakennuksen kestävyyttä •.••••••• 1 000 

g) jo olevan keskuslämmityksen laajentaminen tai 
uuden järjestäminen, mikäli siitä ei aiheudu 
hormijärjestelmän muutosta ••..••••..•••••••• 1 000 

h) kilpien asettaminen rakennus järjestyksen 50 
§:n 3 momentissa mainituissa tapauksissa •••• 1 000 

" 

" 

" 

" 
Rakennusten" tilavuus lasketaan Suomen Arkkitehtiliiton jul

kaiseman rakennustietokortiston määritelmien mukaan. 
Jos piirustusten vahvistamista tarkoittava hakemus lopulli

sesti hylätään, hakija saa rakennustarkastajalle asiasta ilmoi
tettuaan periä takaisin kaksi kolmattaosaa suorittamistaan mak
suista. 
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25. Taksa, jonka mukaan suoritetaan maksu oikeudesta 
rakentaa ulkonevia rakennusosia. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama maaliskuun 20 Ptnä 1951. 

Oikeudesta rakentaa rakennusjärjestyksen 49 §::n perusteella 
yli rakennusoikeuden ulkonevia rakennusosia kannetaan vahvis
tetun toimituskirjain lunastuksen lisäksi maksuja seuraavasti: 

1. Ulkonemat: 
Kokonaispinta-alalta kunkin kerroksen osalta: 
a) tontinrajan ulkopuolella •••••••••••..... '.' • 
b) rakennusrajan ulkopuolella ................. . 

6 000 mk/m2 

3 000 II 

2. Savupiiput: 
Kokonaispinta-alalta kunkin kerroksen osalta •• 1 000 mk/m2 

3. Suojuskatot: 
a) tontinrajan ulkopuolella, alan ollessa 2 m2 

tai vähemm.än .....•••••..................• 10 000 mk/m2 
b) ton~1nrajan ulkopuolella, alan ollessa yli 

2 m ••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••• 1 5 000 " 

26. Katumaan aitaamisesta perittävä maksu. 

Kaupunginval tuuston vahvistama maaliskuun 20 puiä 1951. 

Kaupunginval tuusto päätti mainittuna päivänä', että oikeu
desta rakennustöitä varten eristää katualuetta kannetaan mak
suna koko kaupungin alueella 10 mk neliömetriltä viikossa vä
himmäismaksun ollessa 5 000 mk. 



27. Kaupungei11e ja kauppa1oi1le kansakoululaitoksen 
ylläpitämiseen vuodelta 1956 oppilasmäärän mu

kaan maksettava valtionavustus. 

Valtioneuvoston päät8s maaliskuun 21 Plltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 132/57) 
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Kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 
annetun lain 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä 
helmikuuta 1953 annetussa laissa (73/53), valtioneuvosto on ope
tusministeriön esittelystä määrännyt, että valtion varoista kan
sakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1956 maksettava avustus, 
jonka kaupunkikunta saa mainitun 17 §:n 1 momentin mukaan, on 
oleva muutoin seitsemäntuhattaviisisataa markkaa, paitsi päivä
jatkoluokkien osalta kymmenentuhatta markkaa, sekä se avustus, 
jonka kauppalakunta saa sanotun 17 §:n 2 momentin mukaan, muu
toin yhdeksän sataa markkea, paitsi päiväjatkoluokkien osalta 
tuhatneljäsataa markkaa kutakin oppilasta kohden vuodessa. 
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28. Satamajäänsärkijöiden antamasta hinausavusta 
perittävä maksu. 

Satamalautakwman vahvistama ;joulukuun 3 Plni. 1956. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1952:85) 

Satamalautakunta päätti mainittuna päivänä, että lautakunnan 
17.11.1947 vahvistamaa satamalaitoksen alusten käyttämisestä 
kannettavia korvauksia koskevaa taksaa alkavana talvikautena 
sovelletaan siten, että satamalaitoksen alusten talvikautena 
an tarnasta hinausavus ta peritään sama maksu kuin taksan 2) koh
dan mukaisestikin kannetaan eli samansuuruinen maksu kuin yksi
tyiset hinaajat perivät satama-alueella antamastaan hinausavus
ta. 

Päätöstä on noudatettu 18.2.1957 
alkaen. Satamalautakunta 11/3 1957. 



29. Taksa, jonka mukaan kannetaan korvaus Helsingin 
satamalaitoksen aluksien käyttämisestä. 

Satamalaut&kunnan vahvistama maaliskuun 25 PiDä 1957. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1952:85) 

95 

1. Helsingin satamalaitoksen aluksia käytettäessä alusten 
hinaamiseen tai muihin vastaaviin tehtäviin kannetaan maksUDa 
alusten koosta riippumatta 8 000 mk tunnilta tai sen osalta. 

2. Erikoistapauksissa maksu kannetaan sopimuksen mukaan. 
3. Satamalaitoksen aluksia hinaukseen käytettäessä ovat voi-

massa seuraavat hinausehdot: . 
a) Hinauksen suoritusajasta sovitaan satamakapteenin tai 

kiireellisissä tapauksissa h1naaja-aluksen päällikön kanssa. 
b) Hinaaja-aluksen katsotaan hinausta suorittaessaan olevan 

hinattavan aluksen johdon alaisena ja hinaaja-aluksen päällikön 
ja miehistön katsotaan olevan hinattavan aluksen palveluksessa, 
joten viimeksimainitun on korvattava kaikki kustannukset ja va
hingot, jotka hinauksen aikana syntyvät ja joista hinaaja-alus 
voitaisiin asettaa vastuuseen, 

0) Hinattaessa samanaikaisesti useampia aluksia vastaavat 
hinattavat alukset yhteisesti edellä olevassa momentissa maini
tuista kustannuksista ja vahingoista. 

d) Hinauksen katsotaan alkavan SillOin, kun hinaaja-alus hi
nauksen suorittamista varten tulee sen aluksen viereen, jolle 
hinaus on järjestetty, ja jatkuvan siksi kunnes hinaaja-alus 
hinauksen suoritettuaan on kokonaan vapaa aluksen käytöstä. 



30. Helsingin kaupungin väestönsuojelulautakunnan 
ohjesäännön muutos. 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama maaliskuun 28 Plnå 1957. 
(Kaupunginval t1..'uston hrTiksymä ~oulukuun 19 PI~ 1956) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1947:4) 

Uudenmaan lääninhallitus vahvisti mainittuna päivänä kaupun
ginval tuushn jouJ.ukuun 19 päivänä J.956 tekemän päätöksen, jOl
la joulukuun 29 päivänä 1945 vahvistotUl.'. ja tammikuun 15 päivä
nä 1947 muutetun väestönsuojelulautakunnan ohjesää~ön 6 ~ pää
tettiin muuttaa lisäämällä siihen uusi 15) kohta, jolloin seu- -" 
raavien kohtien järjestysnumero vastaavasti muuttuu: 

6 §. Lautakunnan tulee vä6stönsuojelusta annettujen yleis
ten 3äännösten mukaan: 

15) huolehtia kaupungin omistamien kallioRuojiel'. hoidosta ja 
hallinnosta; sekä 



31. Polttoaineen hankinnan ja jakelun keskittäminen 
eräissä asutuskeskuksissa sekä polttoaine

päällikön asettaminen niihin. 

Valtioneuvoston päätös maaliskuun 28 plltä 1951. 
(Suomen as.-kok. 148/51) 

(Vrt. kunn. aSo-koko- 1951:111 ja 1956:17) 
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Valtioneuvosto on ulkomaankaupan ja talouselämän turvaamises
ta 28 päivänä joulukuuta 1956 annetun lain (664/56) nojalla 
kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt: 

1 §. Polttoaineen saannin ja tarkoituksenmukaisen jakelun 
turvaamiseksi Helsingin, Turun, Kotkan, Lahden, Tampereen, Porin, 
Vaasan, Kokkolan, Oulun, Jyväskylb, Kuopion, Mikkelin, Savonlin
nan, Joensuun kaupungit sekä Pieksämäen ja Rovaniemen kauppalat 
velvoitetaan asettamaan polttoainepäällikkö ja hänelle varamies 
sekä heidän avukseen tarvittavat toimihenkilöt. 

? §. Polttoainepäällikön ja hänen varamiehensä sekä muut 
tarvittavat toimihenkilöt ottaa toimiinsa asianomainen kunta ja 
on kahden edellä mainitun ottamisesta viipymättä ilmoitettava 
kauppa- ja teollisuusministeriölle. 

Polttoainepäällikön varamiehestä hänen suorittaessaan pOltto
ainepäällikön tehtäviä on voimassa, mitä polttoainepäälliköstä 
määrätään. 

3 §. Pol ttoainepäällildtöä avustamaan voi kunta asettaa pol t
toainetoimikunnan. 

4 §. Pol ttoainepäällikön on selvitettävä asutuskeskuksensa 
jatkuva polttoaineen tarve ja-, jollei tarvetta muuten saada tyy
dytetyksi, pyrittävä keskitetyin polttoaineen hankinnoin ja tar
koituksenmukaisella jaolla tyydyttämään välttämättömin polttoai
neen tarve. Tätä varten tulee polttoainepäällikön erittäinkin: 

1) pitää kirjaa polttoaineen haltijain antamien tai polttoai
nepäällikön muuten saamien tietojen perusteella asutuskeskukses
saan olevien erilaisten polttoaineiden määristä ja sijaitsemis
paikOista sekä niitä koskevista hankinnoista; 

2) arvioida polttoaineen kulutus sekä tehdä kauppa- ja teol
lisuusministeriölle esitys, kuinka paljon ja missä suhteessa 
erilaisia polttoaineita tarvitaan ja on asiallista käyttää eri 
tarkoi tuksiin; 

3) hankkia, milloin se katsotaan tarpeelliseksi, kunnan myön
tämillä ennakkovaroilla tai maksusitoumuksella polttoainetta va
rastoon erikoisesti tulevaa lämmityskautta varten; 
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4) tehdä tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriölle esi
tys tOimenpiteitä varten määrätyn polttoainevaraston kulutuk
seen saattamisesta; 

5) yhteistoiminnassa paikkakunnan työvoimavirwlomeisten kans
sa huolehtia polttoaineiden kuljetusten järjestämisestä ja tar
vittavan työvoiman hankkimisesta; 

6~ antea yksityistapauksissa poltto~ineen säästämistä ja 
käyttöä tarkoittavia ohjeita ja, annettujen määräysten rajois
sa, määräyksiä polttoaineen myyjille ja kuluttajille; 

7) laatj.a ja lähettää kauppa- ja teollisuusministeriöön mi
nisteriön määrääminä aikoina ilmoitukset polttoainetilanteesta 
ja sen aiheuttamista toimenpiteistä; sekä 

8) ryhtyä muihin vallitsevan pOlttoainetilanteen vaatimiin 
toimenpiteisiin ja tehdä tarvittavat esitykset kauppa- ja teol
lisuusministeriölle tai asianomaiselle k~nalliselle vi~anomai
selle. 

5 §. Kunta suorittaa tämän päätökse~ mukaisesti asetettu
jen toimihenkilöiden palkkiot ja muut heidän toiminnastaan ai
heutuvat menot. 

6 §. Tarkempia määräyksiä tämän päätÖksen täytäntöönpanos
ta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuue
winisteriö. 



32. Åsetus kansane1äkeasetuksen muuttamisesta. 

Annettu maaliskuun 29 Plni 1957. 
(Suomen as.-kok. 138/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 195&:150) 
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Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita kä
sittelemään määrätyn ministerin esittel~stä muutetaan 8 päivänä 
kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain l347/56) 99 §:n nojalla 
7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 
80 ja 81 § näin kuuluviksi: 

80 §. Aikaisemman kansaneläkelain, vanhuusavustuslain ja työ
kyvyttömyysavustuslain mukaisia eläkkeitä, avustuksia Ja muita 
etuuksia koskevat asiat käsitellään kansaneläkelaitoksessa ai
kaisempien säännösten ~aan, kuitenk1n niin, että 1 päivästä 
heinäkuuta 1957 lukien muutoksenhausta eläkelaitoksen päätqksiin 
noudatetaan kansaneläkelain 73 ja 74 §:n säännöksiä. 

81 §. Mitä aikaisemmassa kansaneläkelaissa sekä vanhuusavus
tuslaissa ja työkyvyttömyysavustuslaissa ja niiden nojalla on 
säädetty tai määrätty kansaneläkettä sekä vanhuus- ja työkyvyt
tömyysavustusta koskevien asiain käsittelystä sekä muutcksen
hausta niitä koskeviin eläkelaitoksen päätöksiin OJ1 edelleen 
voimassa kesäkuun 30 peivään 1957 saakka. Kuitenkin, mitä on 
säädetty lieätyn hallituksen kokoonpanosta, noudatetaan jo 1 
päivästä tammikuuta 1957 ja mitä on säädetty eläketoimikunnis
ta, muutoksenhausta niiden päätöksii~ ja asian valmistavasta kä
sittelystä ennen kansaneläkelaitoksen päätöksen antamista, 1 päi
västä huht1ku~ta 1957. 
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33. Ti"eliikenn~laki. 

AmIettu maaliskuun 29 PIDä 1957. 
(Suomen as.-kok. 143/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1926:1, 1937:81 sekä 1950:90 ja 161) 

Eduskunnan päätöksen mukaises·ti säädetään: 
1 §. Liikenteessä tiellä on noudatettava tätä lakia sekä 

sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
Tienä pidetään yleistä ja yksityistä tietä, katua, toria, 

kujaa, käytävää, siltaa ja muuta yleiselle liikenteelle tarkoi
tettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä tietä tai aluetta. 

2 §. Jokaisen tiellä kulkevan on noudatettava olosuhteiden 
edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vahingon välttämi
seksi sekä toimittava Siten, ettei hän tarpeettomasti estä tai 
häi.ri tse liikennettä eikä myöskään ole vaaraksi muille tai :!::~h
tuuttomasti häiritse mUita, jotka asuvat tai oleskelevat tien 
varrella. Hänen on noudatettava tielle asetettuja liikennemerk
kejä sekä poliisin, katsastusmiehen tai muun liikenteen valvo
jan antamia ohjeita liikenteen järjestämiseksi ja heti tämän 
antamasta merkistä py~ähdyttävä. 

3 §. Milloin tiellä kul1i:eva, syystään tai syyttään, on ol
lut osallisena liikenneonnettomuudessa, hänen on heti pysähdyt
tävä ja parhaan kykynsä mukaan annettava apuaan vahingo~ttuneel
le ja muutoin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin on
nettomuus antca aihetta. Astanomaiset ovat vaadittaessa velvol
liset toisilleen ilmoittamaan nimensä ja osoitteensa sekä anta
maan tietoj& tapahtumasta. 

Jos joku liikenneonnettomuuden johdosta on joutunut selle.i
seen tilaan, että on välttämätöntä heti kuljettaa hänet saamaan 
hOitoa, on jokainen ajoneuvon kuljettaja velvollinen sellaisen 
kuljetuksen suorittamaan. 

4 §. Tieliikenteessä käytettävän ajoneuvon ja laitteen on 
oltava rakenteeltaan, kunnoltaan, varusteiltaan ja kuormituksel
taan sellainen, että sillä voidaan turvallisesti liikkua ja se 
muutoinkin soveltuu liikenteeseen. 

5 §. Älköön kukaan ilman asic.nomaista lupaa kuljettako moot
toriajoneuvoa tai antako opetusta sen kuljettamisessa, jollei 
asetuksella toisin säädetä. Myöskään älköön kukaan:· ilman lupaa 
har j o.i ttako amma ttimai sta moottoriaj oneuvoliikennettä. Edellä 
maini ttu lupa annetaan määräajakSi ja voidaan, milloin syytä 
on, peruuttaa joko kokonaan tai määräajakSi. 
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Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, milloin traktoria saa
daan käyttää tavaran kuljetukseen ilman liikennelupaa. 

6 §. Jos tiellä kulkeva laiminlyö sen huolellisuuden ja va
rovaisuuden noudattamisen, jota olosuhteet vahingo~ välttämisek
si edellyttävät, eikä laiminlyönti ole vähäinen, tuomittakoon 
varomattom~udesta liikenteessä sakkoon tai vankeuteen enintään 
kolmeksi kuukaudeksi. 

Joka kuljettaessaan moottoriajoneuvoa syyllistyy törkeään 
huolimattomuuteen tai osoittaa ilmeistä välinpitämättömyyttä 
toisten henkilöiden turvallisuutta tai omaisuutta kohtaan, tuo
mittakoon törkeästä varomattomuudesta liikenteessä vankeuteen 
tai kuritUShuoneeseen, enintään kahdeksi vuodeksi. 

7 §. Jos joku tarpeettomasti olennaisessa määrin estää tai 
häiritsee liikennettä tiellä, rangaistakoon, ellei teosta seu
raa rangaistusta 6 §:n mukaan, sakolla. 

8 §. Joka 1 §:ssä mainitulla alueella tai muualla kuljettaa 
moottoriajoneuvoQ juopuneena taikka alkoholin tahi muun huuma
usaineen vaikutuksen alaisena, tuomittakoon vankeuteen tai enin
tään kolmeksi vuodeksi kuritushuoneeseen taikka, milloin rikok
sesta ei ole aiheutunut vaaraa yleiselle liikenneturvallisuudel
le ja asianhaarat ovat muutoinkin erittäin lieventävät, sakkoon. 

Jos moottoriajoneuvon omistaja tai haltija taikka se, jonka 
käytössä ajoneuvo on, luovuttaa sen ilmeisesti juopuneen tai 
hänen tietensä alkoholin tahi muun huumausaineen vaikutuksen 
alaisen henkilön kuljetettavaksi,"rangaistakoon luovuttaja van
keudella tai sakolla. 

Milloin joku on 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa huoli
mattomuudellaan tai varomattomuudellaan aiheuttanut toiselle 
kuoleman tai vaikean ruumiinvamman, sovellettakoon lisäksi, mi
tä rikoslain 21 luvun 10 §:ssä on säädetty, kuitenkin niin, et
tä rangaistusta voidaan, jos asianhaarat ovat raskauttavat, ko
rottaa kuolemantuottamuksesta enintään kahdeksaksi vuodeksi ja 
vaikean ruumiinvamman tuottamuksesta enintään kuudeksi vuodeksi 
kuritushuonetta. 

9 §. Jos joku muutOin, kuin edellä 6-8 §:ssä on sanottu, 
rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää
räyksiä, rangaistakoon sakolla tai vankeudella enintään kolmek
si kuukaudeksi. 

10 §. Milloin moottoriajoneuvon kuljettaja on syyllistynyt 
6 §:n 2 momentissa tahi 8 ~:n 1 tai 3 momentissa tarkoitettuun 
rikokseen, on tuomioistuimen julistettava ajolupaomenetetyksi 
ja määrättävä aika, minkä kuluessa uutta ajolupaa ei saa myön
tää. Tuomioistuimen päätös tältä osin menee valituksesta huoli
Omat ta täytäntöön. Poliisiviranomaisen asia on väliaikaisesti pe
ruuttaa ajolupa, kunnes tuomioistuimen päätös on annettu. 

Asetuksella säädetään, milloin ajolupa on muutoin peruutetta
va. 

Kun henkilö, jolla on ajolupa, on tuomittu rangaistukseen tä
män lain tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta, on 
tuomioistuimen annettava tieto päätöksestä sille viranomaisel
le, joka on ajoluvan antanut. 

11 §. Mitä edellä on säädetty moottoriajoneuvosta, koskee 
myös moottorikäyttöistä laitetta. 
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12 §. Tämä laki ei koske rautatieliikennettä. 
13 §. Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta anne

taan asetuksella. 
14 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1957, ja 

sillä kumotaan moottoriajoneuvoliikenteestä 21 päivänä touko
kuuta 1926 annettu laki (156/26) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen. 



34. Helsingin kaupungissa myytävästä tarkastus
maidosta annettujen sääntöjen muutos. 

Terveydenhoitolautakunnan vahvistama huhtikuun 3 plDå 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1932:15 ja 1950:68) 
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Terveydenhoitolautakunta päätti mainittuna päivänä muuttaa 
huhtikuun 14 päivänä 1932 vahvistamiensa ja toukokuun 17 p:nä 
1950 muuttamiensa Helsingin kaupungissa myytävää tarkastusmai
toa koskevien sääntöjen 12 §:n 6 momentin näin kuuluvaksi: 

Maidon laatu myytäessä. Tarkastusmaidon rasvapitoisuuden tu
lee kaupungin maidontarkastamolla tehdyssä tutkimuksessa olla 
vähintään 3.80 % sekä kestävyydeltään vähintään 5i tuntia. Mää
ritettynä viljelysmenetelmää käyttäen tulee kokonaisbakteeri
määrän olla pienempi kuin 200 000 bakteeria millilitraa kohden 
ja kolibakteerimäärän pienempi kuin 100 bakteeria millilitraa 
kohden. 
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35. Helsingin kaupungin liikennejärjestyksen muutos. 

Uudenmaan lääninhallitukeen vahvistama huhtU:uun 4 PiDä 1957. 
. (Kaupunginvaltuueton hyväksymä helmikuun 6 PIDä,1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1950:98) . 

Uudenmaan lääninhalli tus vahvisti mainittuna päivänä kaupun
ginvaltuuston helmikuun 6 päivänä 1957 tekemän päätöksen, jon
ka mul:caan syysJruun 15 päivänä 1950 vahvistetun H,elsingin kau
pungin liikennejärjeatyksen 24 §:ään päätettiin lisätä sauraa-
vansisäl töiDen 3) kohta: . ' 

3) MoottQriajoneuvoilla ajamaan opetteleminen on kielletty 
alueella Eteläinen Esplanaadikatu - Mannerheimin:tie - Eläintar
hantie - Siltasaarenkatu - Pitkäsilta - Unioninkatu arkisin 
klo 8 - 10 ja klo 14 - 17 paitsi lauantaisin klo 8 - 10 ja klo 
12 - 15 välisenä aikana. 



36. Vierailta paikkakunnilta kotoisin olevien kansa
koulunoppilaiden koulumaksujen korottaminen. 

Kaupullginvaltuuston päätös h\\htikuun 10 Plltä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1951:152) 
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Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että 1.4.1957 
lukien on vierailta kunnilta perittävä korvauksena sellaisten 
oppilaiden koulunkäynnistä kaupungin kansakouluissa, joiden kou
lunkäynnin vieras kunta On velvollinen kustantamaan, seuraavat 
summat oppilasta kohden: 

koko lukuvuodelta ••••••••••••••••••••••••••••• 21 420 mk 
syyslukukaudelta ........... " ............. , .... 9 520 " 
kevätlukukaudelta " ..........•... " ........ f' • • •• 11 900 n 
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37. Helsingin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin 
Keskusjärjestö r.y:n väliSen työehtosop~Uluksen 

muuttaminen. 

Kaupunginvaltuuston päätös huhtikuUn 10 ptltä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:108) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä poistaa Helsin
gin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö 
r.y:n välisen työehtosopimuksen 16 §:n ja muuttaa vastaavasti 
seuraavien pykälien numercinnin sekä muuttaa 1.5.1957 lukien 
7 §:n 1 ja 2 kohdat sekä 11 §:n 1 kohdan seuraavan sisältöisek
si: 

7 §. Ylttyö Ja sunnuntattyö. 

1. Ylityö lasketaan muutoin lain mukaan, paitsi että vuoro
kausi lasketaan alkavaksi työajan säännöllisenä alkamisaikana, 
siis yleensä klo 7. Lauantaisin ja juhlapäivien aattoina, jol
loin säännöllinen työaika päättyy klo 14 tai klo 12, maksetaan 
tämän jälkeen suoritetusta muusta kuin vuorot yöstä heti 100 
%:lla korotettu palkka silloinkin, kun työ ei ole ylityötä. 

Ylityöluetteloon merkitään, jos työnjohto niin määrää, vain 
lain mukaan laskettu yli työ. 

p ö y t ä k i r j a m e r k i n t ä: Jos vuorokauden 
alkamisajan laskeminen lain mukaan joissakin tapauksissa 
johtaisi työntekijälle edullisempaan tulokseen, sovelle
taan lakia, mutta lain mukaan yli työnä korvattuja tunteja 
ei myöhemmin oteta huomioon työehtosopimuksen mukaista 
yli työtä laskettaessa. 

2. Yli työ on, mikäli mahdollista, järjestettävä niin, että 
se liittyy välittömästi säännölliseen työaikaan. Mikäli yli työ 
aloitetaan sen jälkeen, kun säännöllisen työajan päättymisestä 
on kulunut vähintään yksi tun~i, suoritetaan kahdelta ensimmäi
seltä ylityötunnilta 100 %:lla korotettu palkka. Työntekijälle, 
joka kutsutaan työhön vähintään kaksi tuntia jälkeen säännölli
sen työajan päättymisen tai vähintään tuntia enn,en työn taval
lista alkamisaikaa, suoritetaan korvauksena työmatkaan käytetys
tä ajasta yhden tunnin palkka 100 %:lla korotettuna riippumatta 
Siitä, onko työmatka tapahtunut arkipäivänä vai sunnuntaina. 

11 §. Matkat etätstlle työpatkot11e. 

1. Kaupunki järjestää mahdollisuuksien mukaan työntekijäin 
kuljetukset suojatuilla kulkuneuvoilla työnjohdon ja työnteki
jäin luottamuemiesten sopimista paikoista niille, työmaille , jot-
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ka sijaitsevat liikennelaitoksen ensimmäisen vyöhykerajan ulko
puolella. Milloin työ suoritetaan saarissa, joihin työntekijät 
on kuljetettava laivoilla, lasketaan työaika alkavaksi lähdös
tä kaupungin rannasta ja päättyväksi kaupungin rantaan. 

Mikäli tällaista kuljetusta ei kaupungin toimesta järjeste
tä, korvataan työntekijöille todelliset matkakustannukset sil
lä päälinjalla, joka suuntautuu kaupungin keskustasta asianomai
selle työmaalle, vähennettynä yhtä vyöhykemBksua vastaavalla 
määrällä, ellei työntekijä jo päälinjalle tullessaan ole joutu
nut maksamaan liikennemaksuja, joten, jos työntekijä pääsee ko
toaan työpaikalle yksinkertaisella vyöhykemaksulla, mitään kor
vausta ei Buoriteta. 
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38. Teurastamon syväjäädyttämön käyttömaksut. 

Kaupunginvaltuuston päätös huhtikuun 10 ptlt~ 1951. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1954:24) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa 10.3.1954 
hyväksymänsä teurastamon ayväjäädyttämön käyttömaksut jäljempänä 
mainituilta osin seuraaviksi: 

I. Pikajäädytysmaksu. 
1. Lihan pikajäädytys. 

Ruhoina •••••••••.•••••••••••••••••••• 7 mk/kg 
Leikattu liha ••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • •• 7 " 
Sellaist.en liikkeiden osalta, jotka 

jäädyttävät lihaa syväjäädy+.tämössä 
teurastamon kanssa tehtävän sopimuk-
sen mukaisesti kolmen kuukauden ai
kana vähintään 50 000 kg •••••••••• 5 

Sellaisten liikkeiden osalta, jotka 
jäädyttävät lihaa syväjäädyttämössä 
teurast~on kanssa tehtävän sopimuk
sen mukaisesti kolmen kuukauden ai
kana vähintään 25 000, mutta alle 
50 000 kg ......................... 6 

2. Kalan pikajäädytys. 
Silakka, ahven, lahna •••••••••••••••• 6 
Siika, kuha, hauki ym. suomukala ••• 10 
Lohi ..•.•.............••..•........ 13 

3. Vihannesten, marjo~en ja hedelmien 
pikajäädytys ••••••••••••••••••••• 7 

4. Muualta jäädytettynä tuodun tavaran 
lisäjäädytysmaksu riippuen tavaran 
jäädytysasteesta vähintään ••••••• 3 

Pikajäädytysmaksu on suoritettava kai
kesta muusta tayarasta, paitsi per-
heille yksityiskäyttöön vuokratuis-
sa kopeissa säilytettävistä tava-
rois·ta. 

.. 

.. 

mk/kg .. .. 
.. 

n ja enintään 
7 mk/kg 

II. Säilytysmaksut varastoissa. 
A. Jäähdytyssäilytys ± 0 - + 50 C saleissa m2-vuokrauksena. 
1. Lihaosastossa •••••••••• o •••••••••••••• ~ 1 500 mk/m2/kk 
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2. Kalaosastossa •••••••••••••••••••••••••• 1 500 mk/m2/kk 
3. Vihannekset ••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • . • • • • 1 500 " 
4. Hedel:mät ja marjat ••••••••••••••••••••• 1 500 " 
B. Jäädyttämösäilytys - 20° C saleissa m2-vuokrauksena. 
1. Lihaosastossa: 

Liha ruhoina ........ : ...••............. 
Leikattu ~iha ••••••••••••••••••••• ~ •••• 
Alle 50 m :n lihakopit ••••••••••••••••• 

2. Kalaosastossa .........•................ 

1 200 mk/m2/kk 
1 400 " 
1 400 " 
1 600 II 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhalli
tuksen, milloin erityiset syyt sellaista vaativat, tekemään 
poikkeuksellisesti muutoksia syväjäädyttämön hyväksyttyihin 
käyttömaksuih1n. 
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39. Taksa yksityisten liikenteenharjoittajien sairaan
kuljetusautojen käyttämisestä. 

Maistraatin vahvistama huhtikuun 11 PiDä 1951. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:48) 

~istraatt1 päätti mainittuna päivänä vahvistaa seuraavan 
taksan yksityisten liikenteenharjoittajien sairaankuljetusauto
jen käyttämisestä: 

1) Jokaisesta kuljetuksesta kaupungin alueella oleviin sai
raaloihin tai niistä 600 mk. Kuljetuksesta kaupungin alueella 
olevalle rautatieasemalle, lentoasemalle ja linja-autoasemalle 
sekä laivarantaan tai steltä 1 200 mk. 

2) Kuljetuksesta kaupungin alueen ulkopuolelle tai sieltä 
perusmaksuna 1 200 mk sekä lisäksi auton ajosta kaupungin rajo
jen ulkopuolelle 50 mk juoksukilom~triltä. 

Kuljetuksissa on tämä päätös pidettävä mukana. 
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40. Laki kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun 
lain muuttamisesta. 

Annettu huhtikuun 12 pulli 1951. 
(Suomen as.-kok. 167/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1925:3) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnallisen jaoi
tuksen muuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 1925 annetun lain 
(180/25) 12 § näin kuuluvaksi: 

12 §. Kun alue siirretään kunnasta toiseen tai erotetaan i t
senäiseksi kunnaksi, on näin muodostunut laajennettu tai uusi 
kunta velvOllinen, jollei 4 §:ssä tarkoitetussa välinselvityk
sessä toisin määrätä, huoltoapulain (116/56) mukaan antamaan 
jatkuvaa laitoshoitoa sellaiselle sanottua hoitoa jo saavalle 
henkilölle, jolla hoidon alkaessa vn'ollut mainitulla alueel
la varsinainen asuntonsa ja kotinsa tai, ellei hänellä ole Suo
messa ollut sellaista, joka on alueella pääasiallisesti oles
kellut. 
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41. Lastenkotien vuosimenoihin vuonna 1957 annettavan 
valtionavun määrä. 

Valtioneuvoston päätös huhtikuun 25 Pllti 1957. 
(Suomen as .• -kok. 180/57) 

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä lastenko
tien va1tionavusta annetun lain (852/49) 3 §:n nojalla vahvista
nut lastenkotien vuosimenoihin annettavan valtionavun määrän 
vuonna 1957 lasT.enkodissa hoidettavana ollutta lasta ja hyväk
syttyä hoitovuorokautta kohti: 

1) pysyväisluontoista huoltoa antavalle eli tavalliselle las
tenkodille enintään 58 markakSi, 

2) muulle lastenkodille enintään 65 - 67 markaksi sekä 
3) äiti- ja lapsikodille siellä hoidettavana olevan äidin 

osalta enintään 67 markaksi. 
Lisäksi sosiaaliministeriö voi korottaa edellä 1,2 ja 3 koh

dassa mainitun valtionavun rajaseudulla sijaitsevan sekä poik
keuksellisesti muuallakin taloudellisissa vaikeuksissa toimivan 
lastenkodin osalta enintään 25 sadalta, kuitenkin edellyttäen, 
että näin korotettu valtionapu ei ylitä lastenkotien valtionavus
ta annetun lain 3 §:ssä mainittua enimmäismäärää. 

. . 



42. Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille 
suoritettava korvaus. 

Sisäasiainministeriön päätös huhtikuun 25 Pl1tä 1951. 
(Suomen as.-kok. 181/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1951:126) 
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Sisäasiainministeriö on kunnallisista äitiys- ja lastenneu
voloista 31 ~äivänä maaliskuuta 1944 anne"cun lain (224/44) 12 
§:n nojalla vahvistanut kunnallisen ä~tiys- ja lastenneuvolan 
lääkärin palkkion seitsemäksisadaksiviideksikymmeneksi markaksi 
kutakin äitiys- ja lastenhoidon neuvolavastaanottoa kohden ja 
kahdeksaksikymmeneksi markaksi kutakin tutkittua kohden. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuut~ 1957 ja sillä 
kumotaan kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suo
ritettavasta korvaukseRta 4 päivänä heinäkuuta 1951 annettu si
säasiainministeriön päätös (420/51). 
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43. Sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa 
mainituista toimituksista ja todistuksista vir

kalääkärille suoritettava korvaus. 

Sisäasiaiuministeriön päätös huhtikuun 25 p.1tä 1951. 
(Suomen as.-kok. 182/51) 

(Vrt. kunn. aa.-kok. 1951:66) 

Sisäasiainministeriö on 25 ~äivänä tammikuuta 1952 annetun 
sukupuolitautilain (52/52) 11 §:n 3 momentin nojalla virkalää
kärille suoritettavista korvauksista vahvistanut seuraavan tak
san sukupuolitautilaissa ja sukupuolitautiasetuksessa mainituis
ta toimituksista ja todistuksista, joista ei ole toisin sovittu: 

1. a. 

b. 

c. 

d. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

mk 
Spirokeettojen toteaminen (Dunkelfelt tai vas-
taava) .............•.................... '........ 600 
Dermatologinen tai venerologinen tutkimus yksin
kertaisine mikroskooppisine tutkimuksineen •••••• 600 
Verinäytteiden ottaminen ja lähettäminen labo-
ratorioon aikuisista •••••••.••..•..••.•..•...•.• 300 
2 v. tai sitä nuoremmasta lapsesta •••••••••••••• 900 
Muut kliiniset tutkimukset •••••••••••••••••••••• 300 
Toimenpiteet 1. a.-d. samalla kertaa suoritettuna 
sekä tarvittavien lex veneris-kaavakkeiden täyttä-
minen •...........•....••.•............. ~ • • . . .• . . 900 
Toimenpiteet 1. b.-d. samalla kertaa suoritettuna 
sekä tarvittavien lex veneris-kaavakkeiden täyttä-
minen ............................................ 600 
Liquor näytteen ottaminen ja lähettäminen labora
torioon sekä Nonne ja Pandy tai vastaavat tutki-
mukset •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 900 
Ruiskutukset suoneen •••••••••••••••••••••••••••• 300 
Ruiskutukset lihakseen •••••••••••••••••••••••••• 250 
Muut hoi totoimenpi teet (ehkäisyhoi to ~ na:!.sgonorrea
potilaan hoitokäsittely ym. vastaava) ••••••••••• 300 
Useammanlaatuiset ruiske et (5,6) ja hoitotoimen-
piteet (7) samalla kertaa suoritettuina ••••••••• 600 
Tutkimus (1. b.-d.) ja hoito (5,6,7) samalla ker-
taa auor1 tettuina. ...........................•... 900 
Mätähaavojen puhdistus ja sitominen tai pesäkkeen 
auki leikkaaminen tai kauterisatio tai vastaava.. 600 
Joukkotutkimuksessa otettu verikoe •••••••••••••• 80 
Sukupuolitautilain 13 §:n 3 momentissa mainittu to-
distus ..•...•.•...•.••....••..................•. 100 
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Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1957 ja sillä 
kumotaan sisäasiainministeriön päätös sukupuolitautila1ssa tai 
sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todis
tuksista lääkärille suoritettavasta korvauksesta 6 päivältä 
maaliskuuta 1951 (138/51). 
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44. Ajonopeuden ylittäminen Tuusulant~ellä. 

Kulkulaitosten 3a yleisten töiden ministeriön vahvistama 
huhtikuun 30 plDå 1957. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö vahvisti mainit
tuna päivänä u.aistraE.tin 12.1.1957 tek"emän päätöksen, jolla 
maistraatti on päättänyt, että moottoriajoneuvojen suurin sal
littu ajonopeus Tuusulantiellä pääradan yli johtavan sillan poh
jOispäästä yhden kilometrin matkan pituisella osuudella on ole
va 50 kilometriä tunnissa. 
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45. Laki henkikirjoituksesta annetun lain muuttamisesta. 

Annettu toukokuun 3 Plni 1957. 
(SUomen &s.-kok. 187/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1942:154) 

~duskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan henkikirjoitukses
ta 1 päivänä syyskuuta 1939 annetun lain 5 §, sellaisena kuin 
se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1942 annetussa laissa 
(112~42), näin kuuluvaksi: 

5 §. Satunnainen poissaolo ,kotipaikkakunnalta työansion ta
hi laadultaan ohimenevän toimen tai oleskelun vuoksi älköön ai
heuttako muutosta henkikirjoituspaikkaan. Satunnaiseksi älköön 
poissaoloa kuitenkaan katsottako, jos se samassa kunnassa on 
kestänyt tai on tarkoitettu kestämään yhtämittaisesti vuotta 
kauemmin, ellei siihen ole syynä valtioneuvoston jäsenyys, opis
kelu, sairaus, palvelus puolustuslaitoksessa tai sen työssä so
ta-aikana tahi sinä aikana, jolloin sotatilasta annetun lain 
säännökset ovat osittain noudatettavina, taikka sodan tai sodan
vaaran johdosta toimitettu väestönsiirto. Milloin henkikirjoitus
paikan on muiden olosuhteiden perusteella katsottava sanottuna 
aikana muuttuneen, älkööt tässä mainitut syyt olko esteenä hen
kikirjoituspaikan muuttamiseen. 

Henkilöä, joka suorittaa asevelvollisuuttaan tai on otettu 
sairaalaan, parantolaan, rangaistus-, työ- tai kasvatuslaitok
seen tahi muuhun sellaiseen laitokseen taikka vastaavissa olo
suhteissa muuten hOidettavakSi, älköön tämän vuoksi henkikirjoi
tettako siinä kunnassa, jossa asevelvollisuutta suoritetaan tai 
laitos taikka hänen hoitopaikkansa sijaitsee, vaan merkittäköön 
hänet henkikirjaan Siellä, missä hän oli tai hänen 2 §:n mukaan 
olisi pitänyt olla henkikirjoitettuna joutuessaan.asevelvolli
suuttaan suorittamaan tai laitokseen taikka hoidettavakSi, jol
lei sen jälkeen olosuhteissa ole tapahtunut sellaisia muutokSia, 
joiden perusteella hänet on muualla henkikirjoitettava. 
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46. Asetus benkikirjoituksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

Annettu toukokuun 3 pulli 1957. 
(SUomen aa.-kok. 189/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1950:150) 

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan henkikirjoitukses
ta 17 päivänä marraskuuta 1950 annetun asetuksen (562/50) 4, 6, 
10, 14 ja 28 § seuraavasti: 

4 §. Henkikirjoitusta ja väestön muuttoliikkeen valvontaa 
varten määrätköön lääninhalli tus, kunnanhalli tusta ja henkikir
joittajaa kuultuaan, että maalaiskunta on oleva yhtenä henkikir
joituspiirinä, tai jakakoon sen useampaan piiriin ja asettakoon 
kuhunkin piiriin piirimiehen.. . 

Lääninhallitus voi määrätä, että myös kaupungissa ja kauppa
lassa on plirimies, ja jakaa kaupungin ja kauppalan piireihin. 

Ylikonstaapel~ ~ai konstaapeli älköön ilman pätevää syytä 
kieltäytykö vastaanottamasta piirimiehen tointa. 
. Piirimiehelle annettu määräys voidaan peruuttaa, milloin kat

. sotaan. syytä olevan. 
6 § Henkikirjaan merkitään: 
1) kiinteistöt kylittäin ja kaupunginosittaio, niiden omista

jat· ja omistajain kotipaikka, jos se on toisessa kunnassa; sekä 
kiinteistön .sa~tokirjan. ja kiinnekirjan tai lainhuudon päiväys; 

2) kunk;i.n kiinteistön kohdalla kaikki ne henkilöt, jotka siel
.lä asuvina on henkikirjoitettava, kuitenkin niin, että saman hal
tijan useammilla eri kiinteistöillä asuvat henkilöt voidaan hen
kikir joi ttaa saman k·iinteistön kohdalle; sekä 

3) ne henkilöt, jotka kunnassa on henkikirjoitettava, mutta 
joita ei.voida merkitä minkään kiinteistön kohdalle. . 

LisäkSi merkitään kunkin kiinteistön kohdalle ne henki'löt, 
yhdyskunnat, yhtiöt ja muut yhteisöt, laitokset ja säätiöt, jot
ka kiinteistöllä pitävät hallussaan huoneistoa, ,myymälää tai tyl:S
huonetta, ja niiden kotipaikka ja OSOite, ei kuitenkaan enää nii
tä henkilÖitä, jotka 1 momentin. 2 kohdan mukaisesti samalla kiin
teistöllä asuvina on henkikirjaan merkitty. 

Toisen maalla oleviin asuinrakennuksiin nähden on soveltuvil
ta kohdin noudatettava, mitä edellä tässä pykälässä on kiinteis
töstä säädetty. 

Henkikirja voidaan sisäasiainministeriön ohj~iden mukaan jakaa 
kiinteistöosaan ja henkill:Sosaan, jolloin edellä 2 momentissa mai
nitut henkilöt, yhdyskunnat, yhtiöt ja muut yht~iBöt, laitokset 
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ja säätiijt merkitään kiinteistöosaan. Kaupungissa ja kauppalas
sa voidaan ne kuitenkin merkitä henkikirjan erityiseksi osaksi. 

Henkikirjan henkilöosaan voidaan henkilöt merkitä sisäasiain
ministeriijn luvalla myös kylä- tai asemakaavajoi·tuksesta riippu
matta. 

10 §. Jokaisen, joka ei kuulu toisen huonekuntaan ja joka ei 
enää asu siellä, missä hänet on edellisenä vuonna henkikirjoi
tettu, taikka jonka henkikirjaan merkittävissä muissa olosuhteis
sa on tapahtunut ~uutoksia, on viimeistään 2 päivänä tammikuuta 
annettava sen kiinteistijn omistajalle, missä hän asuu, tai tä
män edustajalle vahvistetulla lomakkeella henkilöilmoitus itses
tään ja huonekuntansa jäsenistä. Lääninhallitus voi kuitenkin 
henkikirjoittajan eSityksestä määrätä, että henkilöilmoitus on 
kaupungissa ja kauppalassa annettava jokaisesta asukkaasta. 

14 §. Henkilöä, joka on laiminlyönyt 10 tai 11 §:ssä sääde
tyn velvollisuutensa antaa henkilö- tai henkikirjoitusilmoitus, 
on piirimiehen tai poliisipäällikön määräämän poliisimiehen 
viipymättä joko suullisesti tai postitse kirjatussa kirjeessä 
kehoitettava antamaan se määräajan kuluessa, joka ei saa olla 
kolmea päivää lyhyempi. 

Korvauksena jokaisesta toimittamastaan.kehoituksesta saakoon 
piirimies tai poliisipäällikön määräämä poliisimies laiminlyö
jältä palkkiota sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. Palk
kio voidaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä. 

28 §. Henkikirjoituksen pohjakirjana käytetään edellisen vuo
den henkikirjaa tSi jäljennöstä siitä. Samaa alkuperäiskappalet
ta voidaan käyttää pohjakirjana enintään kolme vuotta Siten, 
että kunkin vuoden merkinnät tarkoin toisistaan erotetaan. Jos 
kiinteistöt merkitään henkikirjan erilliseen kiinteistöosaan,. 
voidaan tätä kiinteistöjen OSalta käyttää pohjakirjana uusimat
ta. 
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47. H~lsingin kaupungin sairaaloissa perittävät 
~oitomaksut. 

Uudemnaan lääninhallituksen vahvietamat toukokuun 14 Plnli 1957. 
Sisäasiainministeriön vahvistamat Helsingin mielisairaanhuolto
piirin keskusmielisairaalan ja tuberkuloosiparantolan osalta 

huhtikuun 29 PlnIi 1957. 
(Kaupunginvaltuus~on hyväkeymät tammikuun 23 PiDä 1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1953:111) 

Kaupunkikuntalaisella tarkoitetaan tässä henkilöä, joka on 
hoidon antamista edeltäneenä kalenterivuotena henkikirjoissa 
Helsingin kaupungissa, sekä vieraskuntalaisella jokaista inuuta 
henkilöä. 

Hoitomaksuja on Helsingin kaupungin sairaaloissa suoritetta
va vuorokaudelta seuraavasti. 

A. Marian, Auroran, Kivelän ja Malmin sairaala sekä 
pungin sairaansijat Suomen PUnaisen Ristin 

sairaalassa. 
K a u p u n k i kun t ala i s e t 

1) yhden hengen huoneessa •••••••••••••••••••••••• 
2) kahden hengen huoneessa ••••••••••••••••••••••• 
3) useamman kuin kahden hengen huoneessa •.••••••• 
4) 15 vuotta nuoremmat lapset •••••••••••••••••••• 
5) toipilaskodeissa .............................. . 
6) potilaan omainen, joka ylilääkärin suostumuksel

la on päässyt sairaalaan ••...•.•.•..•.•••••• 
Vie 

1 
2 
3 
4 
5 

r a s kun t ala i s e t 
yhden hengen huoneessa •••••••••••••••••••••••• 
kahden hengen huoneessa ••••••••••••••••••••••• 
useamman kuin kahden hengen huoneessa ••••••••• 
15 vuotta nuoremmat lapset •••••••••••••••••••• 
potilaan omainen, joka yli lääkärin suostumuksel-

kau-

1 500 mk 
900 " 
400 " 
200 " 
400 n 

1 200 " 

3 000 mk 
2 500 " 
2 000 n 
1 000 II 

la on päässyt sairaalaan •.•....•.••••..••••. 1 500 11 

Yleisvaarallista tarttuvaa tautia Auroran sairaalassa sairas
tavilta kaupunkikuntalaisi1ta ja tällaiseen tautiin Helsingin 
kaupungissa sairastuneilta vieraskunta1aisi1ta ~ekä hinkuyskää 
tai tuhkarokkoa sairastavilta kaupunkikunta1aisi1ta ei peritä 
hoitomaksua. Helsingin kaupungissa hinkuyskään tai tuhkarokkoon 
sairastuneet vieraspaikkakunta1aiset suorittavat hoidostaan 
kaupunkikunta1aisten mukaisen hoitomaksun Auroran sairaalassa. 

Kivelän sairaalan sisätautien osaston kotihoitopotilaat suo-
rittavat hoidosta 200 mk vuorokaudelta. . 
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B. Helsingin mielisairaanhuoltopiirin keskusmielisairaala. 
Kivelän sairaalan mielitautien osasto, Nikkilän sairaala ja 
mielisairaanhuoltopiirin huoltotoimiston vastaanottoasema •. 

K a u p u n k i kun t ala i s e t 
I luokassa ........................................ . 
II luokassa: 

a) aikulRet ................. ~ ...............•.•. 
b) 15 vuotta nuoremmat lapset ...••.••••••••••••. 

Vie r a s kun taI a i s e t 
1 luokassa .......................... ~., ............ . 
II luokassa: 

a) aikuiset ..................................... . 
b) 15 vuotta nuoremmat lapset •••••••••••••••••••. 
1 luokassa on parempi ruoka. 

Kotihoi topotilaat •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

450 mk 

250 " 
150 " 

675 mk 

375 " 
225 " 
150 n 

Mielisairaanhuoltopiirin huoltotoimiston vastaanottoasemalla 
ei potilaalta peritä hoitomaksua kolmelta ~nsimmäiseltä vuoro
kaudelta. 

Salon B-mielisairaala ja mielisairaanhuoltopiirin huolto
toimiston naisten keskuskoti. 

K a u p u n k i kun t ala i s e t 
1 luokassa ••••••••••••••••••••••••••••••••• ;....... 375 mk 
II luokassa: 

a) aikui set ••.••••••••••••••••.•.•.••••••.•••.•• 
b) 15 vuotta nuoremmat lapset ••••••••••.•••••••• 

Vie r a s kun t ala i s e t 
1 luokassa ••••••••.•••••••••••••..•••.•••..••••••••• 
II luokassa: 

a) aikuiset .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b) 15 vuotta nuoremmat lapset •••••.•.••••••••••• 
1 luokassa on parempi ruoka. 

c. Tuberkuloosiparantola. 
K a u p u n k i kun t ala i s e t 

b
a) aikuiset •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

) 15 vuotta nuoremmat lapset •••••••••••••••••••••• 
Vie ra s kun t ala i s et ••••••••••••••••••••• 

200 
100 

565 

300 
150 

" 

" 

" 
" 

200 mk 
100 " 
300 " 

Kaupunginvaltuuston 30.5.1956 tekemän päätöksen mukaan kau
punki maksaa jokaisen helsinkiläisen tuberkuloosia sairastavan 
parantolapotilaansa hoitomaksut perimättä niitä takaisin, ei 
kuitenkaan milloin potilas lain, sopimuksen taikka työ- tahi 
virkasuhteen perusteella saa ilmaisen sairaala- tai parantola
hoidon tai korvauksen sellaisen hoidon kustannuksista valtiol
ta, työnantajalta, sairasapukassalta, vakuutusliikkeen harjoit
tajalta tai muulta yhteisöItä. 

Hoitomaksu suoritetaan tulo-, mutta ei lähtöpäivältä, ellei
vät ne ole samat. 

Kaupunkikuntalainen, jota on hoidettu 30 päivää yhteenjak-
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soon, suorittaa sen jälkeiseltä ajalta hoidostaan useamman kuin 
2 hengen huoneessa ainoastaan 75 % edellä mainituista maksuis
ta. Potilaan siirtyessä kaupungin sairaalasta toiseen luetaan 
tässä kohdin hyväksi se aika, jona häntä on edellisessä sairaa
lassa hoidettu. 

Kaupungin viranhaltijat, työntekijät ja eläkkeennauttijat 
samoin kuin heidän huollettavinaan olevat perheenjäsenet kat
sotaan, heidän asuin- ja henkikirjoituspaikkakunnastaan riippu
matta, hoitomaksujen suhteen kaupunkikuntalaisten,vertaisiksi. 

Kaupunkikuntalaiselta, joka tarjoutuu suorittamaan hoitomak
sun hänen täällä olevassa kotitaloudessaan palvel~van, mutta 
toisella paikkakunnalla henkikirjoissa olevan potilaan puoles
ta, kannetaan ainoastaan kaupunkikuntalaiselle vahvistettu hoi
tomaksu. Sama koskee myös liikkeenharjoittajaa, joka tarjoutuu 
suorittamaan hoitomaksun täällä toimivassa yrityksessään palve
levan, mutta toisella paikkakunnalla henkikirjoissa olevan po
tilaan puolesta. 

Edellä yhden hengen ja kahden hengen huoneen sairaansijasta 
vahvistettuja hoitomaksuja ei ole sovellettava potilaaseen, jo
ka sijoitetaan tällaiseen huoneeseen sen johdosta" että useam
man kuin kahden hengen huoneessa on tilanpuutetta tai ettei 
häntä hai tatta hänelle itselleen tai muille potilaille katsota 
voitavan hoitaa tällaisessa huoneessa. 

Leikkaussalin käytöstä on potilaan, jonka hoitoon kuuluu ki
rurginen käsittely, vahvistetun päivämaksun lisäksi suoritetta
va 600 mk kerta kaikkiaan, ei kui tenkaan Tuberkuloosiparanto'
lassa eikä mielisairaaloissa. 

Potilaan omainen, joka yli lääkärin kehoituksesta oteta&n 
lastaan hoitamaan, suorittaa käyttämälleen paikalle säädetyn 
hOitomaksun, kuitenkin vähintään 600 mk vuorokaudelta. 

Tätä taksaa on noudatettava 1.6.1957 lukien. Kaupun.g!nhallt
tus 16/5 195'1. 



48. Sairaalalautakunnan alaisilla poliklinikoilla 
perittävät maksut. 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistamat toukokuun 14 prnä 1957. 
Sisäasiainministeriön vahvistamat huhtikuun 29 p,nä 1957. 

(Kaupunginval tuuston hyväksymät tammikuun 23 prnä 1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1948:81, 1949:165 ja 1952:49) 
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Sairaalan vastaanotolla hoidettava1ta potilaalta peritään
sairaalalle korvauksena 400 mk alla mainittuja poikkeuksia lu
kuun ottamatta. Jos potilas vastaanotolla suoritetun tutkimuk
sen jälkeen otetaan sairaalaan hoidettavaksi, ei häneltä peri
tä koryausta. 

Jos potilaan on samasta sairaudesta aiheutuvan yhtäjaksoi
sen hoidon vuoksi tehtävä sairaalan vastaanotolle useita käyn
tejä, on korvauksen suuruus 350 mk, mikäli hoitotoimenpide kuu
luu valtioneuvoston asetuksen n:o 537/23.12.1954 2 §:ssä mai
nittuun ensimmäiseen ryhmään. Nämä toimenpiteet ovat: 

Pienehköt tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, kuten pienen si
teen asettaminen, lannepisto erillisenä toimenpiteenä sekä muut 
näihin verrattavat toimenpiteet hoito-ohjeineen ja lääkemäärä
yksineen. 

Potilaalta eräistä muista toimenpiteistä sairaalalle perit
tävät korvaukset ovat: 

Lääkemääräyksen uusiminen ilman tutkimusta ••••••••• 100 mk 
Useampien lääkemääräysten uusiminen ilman tutkimus-

ta yhteensä ...................................... 150 II 

Lyhyt lääkärintodistus (kuten lomaa koskeva) ••••••• 200 " 
Perusteltu lääkärintodietus •.......•.•.•....••.•..• 400 " 
Lääkäri ei ole oikeutettu perimään sairaalan vastaanotolla 

hoidettavalta potilaalta minkäänlaista palkkiota. 
Potilaat, jotka esittävät kaupungin huoltolautakunnan anta

man varattomuustodistuksen, ovat vapautetut polik1inikkamak
suista. Samoin ovat vapautetut poliklinikkamaksuista kansanelä
kelain mukaista kansaneläkkeen tukiosaa tai vanhuudentukea naut
tivat henkilöt. Poliklinikkamaksua eivät suorita myöskään kau
pungin kansakoulujen oppilaat, jotka koululääkärin 1ähettee11ä 
varustettuina tulevat kaupungin sairaaloiden po1ik1inikoi11e 
tutkittaviksi tai saamaan erikoishoitoa. 

Kaupunginvaltuusto päätti kumota seuraavat poliklinikkatak
soja koskevat päätökset niiltä OSin, kuin ne koskevat potilaan 
suoritettavaksi tulevia maksuja, nimittäin kaupunginva1tuueton 
12.5.1948, 21.11.1949 ja 23.4.1952 tekemät päätökset. 
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49. Kaupungin leski- ja orpoeläkekassan lisäeläkkeiden 
korottaminen. 

(aupmgiuhallltukllen PiItIla toukokuun 16 P11:tä 1951. 

(Vrt. kwm. as.-kok. 1950:74 ja 1955,:147) 

Kaupunginhall1 tus päätti mainittuna päivänä, että kaupungin 
leski- ja orpoel/!kekassan eläkkeensaajille suori~ettavat l1s/!
eläkkeet on korotettava 1.1.1957 alkaen 5.5 ~:lla siten, että 
sanottu korotus lasketaan nykyisiin el/!kemääriin, joihin sisäl
tyy 15 ~:D korotus. 
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50. Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteen
harjoittajien Helsingin kaupungin alueella lii

kennöimillä linjoilla. 

Maistraatin vahvistamai; toukokuun 21 pmä 1957. 

Maistraatti päätti mainittuna päivänä, kumoten kesäkuun 16 -, 
päivänä 1956 antamansa päätöksen yksityisten liikenteenharjoit
tajain Helsingin kaupungin alueella harjoittamassa linja-auto
liikenteessä noudatettaviata kuljetusmaksuista vahvistaa sano
tussa liikenteessä noudatettavaksi seuraavat suurimmat henkilö
kuljetusmaksu·t 21. 5.1957 lukien: . 
A. Kertaliput • 

ensimmäiset 
seuraavat 

" 
" 

10 kilometriä 
20 " 
30 " 
kilometrit 

B. Alennnsliput. 

mk 
" 
" n 

4:30 
3 :90 
3:50 
3:-

henkilökilometriltä 
" 

Linjaliikenteessä on kaikilla matkoilla rajoituksitta myytä
vä seuraavanl~isia alennuslippuja: 

1) 50 matkaan oikeuttavia sarjalippuja 32 prosentin alennuk
sella kertalipun pyöristetystä hinnasta; 

2) 25 matkaan ·oikeuttavia sarjalippuja 20 prosentin alennuk
sella kertalipun pyöristetystä hinnasta; ja 

3) 10 matkaan oikeuttavia sarjalippuja 10 prosentin alennuk
sella kertalipun pyöristetystä hinnasta; sekä 

4) alle 12-vuotiaille lastenlippuja 50 prosentin blennuksel
la kertalipun hinnasta. 

Sarjalippujen kelpoisuusaika jatkuu myynti vuotta seuraavan 
tammikuun loppuun. 
C. Alimmat maksut. 

11 kertalippu 30 mk paitsi alle 12-vuotiailta 15 mk; 
2 50 matkeA sarjalippu 900 mk, paitsi koululaisilta 750 mk; 
3 25 matkan sarjalippu 600 mk; ja 
4 10 matkan sarjalippu 250 mk. 

D. Muita määräyksiä. 
1) Tämän päätöksen mukaiset maksut on pyöristettävä viidellä 

tasan jaollisiksi markkamääriksi Siten, että tällaisen markkamää
rän enemmän kuin 2 markalla 50 pennillä ylittävä luku ylennetään 
ja muut alennetaan; 

2) Kertakuljetusmaksu on perittävä etukäteen matkustajan nous
tessa autoon ja on suoritetusta maksusta tällöin annettava mat
kalippu. 
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51. Perhelisälain toimeenpano. 

Valt.lonauvos'ton piU8s 'toukokuun 22 p,1tä 1957. 
(Suomen aS.-kok. 201/57) , 

(Vrt. kuun. as.-kok. 1956:78) 

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä muuttanut 
perhelisälain toimeenpanosta 18 päivänä joulukuuta 1947 anta
mansa päätöksen 1 §:n, sellaisena kuin se on 9 päivänä toukokuu
ta 1956 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (287/56), näin 
kuuluvaksi: 

1 §. Vuonna 1957 toimitetussa kunnallisverotuksessa maksuUD
pantujen veroäyrien enimmäismäärä saa perhelisälain 1 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla perheellä olla 4 200 äyriä, jos perhe 
asuu neljänteen kalleusryhmään kuuluvalla paikk~alla, 3 900 
äyriä, jos se asuu kolmanteen kalleusryhmään kuuluvalla paikka
kunnalla, 3 700 äyriä sen asuessa toisen kalleusryhmän paikka
kunnalla ja 3 500.äyriä sen asuessa ensimmäisen kalleusryhmän 
paikkakunnalla. 

Perhelisälain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla perheellä saa 
1 momentissa mainittu veroäyrien en1mmäismäärä olla neljänteen 
kalleusryhmään kuuluvalla paikkakunnalla 3 000 äyriä, kolmanteen 
kalleusryhmään kuuluvalla paikkakunnalla 2 800 äyriä, toisen 
kalleusryhmän paikkakunnalla 2 600 äyriä ja ensimmäisen kalleus
ryhmän paikkakunnalla 2 400 äyriä. 
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52. Helsingin kaupungin maistraatin työjärjestyksen 
muutos. 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama toukokuun 23 p,Dä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1952:46) 

Uudenmaan lääninhallitus päätti mainittuna päivänä muuttaa 
huhtikuun 3 päivänä 1952 vahvistetun maistraatin työjärjestyk
sen 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 ja 17 §:n näin kuuluviksi: 

3 §. Kunnallispormestarin tulee, paitsi mitä hänellä maist
raatin jäsenenä ja puheenjohtajana on velvollisuutena: 

valvoa maistraatin töiden hoitamista; 
johtaa maistraatin kansliaa ja valvoa, että maistraatissa 

toimivat viranhaltijat täyttävät velvollisuutensa; 
valmistella ja maistraatissa esitellä ne asiat, jotka sinne 

saapuvat ja ovat maistraatin ratkaistavat, paitsi niitä asioi
ta, joiden esittely kuuluu oikeusneuvosmiehelle; 

valvoa, että kaikkiin niihin virka-aputoimiin ryhdytään, 
joita maistraatilta pyydetään ja jotka ilman maistraatissa ta
pahtunutta esittelyä sen puolesta voidaan suorittaa, paitsi 
niitä tOimenpiteitä, joiden suorittamisesta oikeusneuvosmiehen 
on huolehdittava; 

toimia rakennuskatselmusmiesten puheenjohtajana, jollei 
maistraatti määrää kunnallisneuvosmiestä hoitamaan sanottua pu
heenjohtajan tehtävää j' 

antaa siviiliavioliittokuulutukset ja toimittaa siviiliavio
liittovihkimiset; sekä 

olla joka arkipäivä tavattavissa maistraatissa kello 12-13. 
4 §. Oikeusneuvosmiehen tulee, paitsi mitä hänellä maistraa

tin jäsenenä ja varapuheenjohtajana on velvollisuutena: 
valmistella ja esitellä ulosottoasiat, pitää pöytäkirjaa 

näissä asioissa sekä laatia ja allekirjoittaa niistä syntyneet 
toimituskirjat ja kirjeet; 

valvoa kaupunginvoutien, ulosottolaitoksen tarkkaajan ja 
ulosottolaitoksen palveluskunnan työskentelyä; 

,valvoa, että maistraatille kuuluva rangaistusten täytäntöön
pano tulee toimitetuksi; 

pitää maistraatin sakkoluetteloa sekä käsitellä maistraatil
le saapuneet rangaistusmääräykset ja pitää niistä luetteloa; 

yhdessä muitten katselmusmiesten kanssa suorittaa merilais
sa määrätyt katselmukset ja toimitukset, jollei maistraatti 
määrää kunnallisneuvosmiestä suorittamaan mainittuja katselmuk
sia ja toimituksia; 

olla joka arkipäivä tavattavissa maistraatissa kello 11-12 
ja 13-14; sekä 
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hoitaa pormectarin tehtäviä hänen estyneenä ollessaan. 
Jos pormestari ja oikeusneuvosmies ovat eri mieltä asioissa, 

jotka kuuluvat oik6usneuvosmiehen hoidettaviksi ja jotka kii
reellisiuä voidaan ratkaista ilman maistraat~ssa tapahtuvaa 
eSittelyä, 0" bsia esiteltävä maistraatin ratkaistavaksi. 

Oikeusneuvosmies kustantaa niiden toimitusk~rjain puhtaak
sikirjoittamisen, joista hän saa lunastuksen, jota vastoin mui
den toimituskirjain puhtaaksikirjoittaminen suoritetaan maist
raatin toimesta. 

5 §. Kunnallisneuvosmiesten tulee sen lisäksi mitä heillä 
maistraatin jäseninä on velvollisuutena: 

suorittaa kaikki ne katselcukset ja arvioimiset valTion, 
kaup1mgin, yleisen laitoksen tai yksityisen henkilön puolesta, 
jotk~ maistraatin jäsenen on toimitettava tai jotka maistraat-
t~ määrää tOimitettaviksi; , 

yhdessä muiden katselmusmiesten kanssa suorittaa poliisijär
jestyk~essä ja muissa kunnallisissa asetuksissa tarkemmin mää
rätyt maistraatin tei sen jäsenen suoritettav~t katselmukset 
ja toilItitukset; 

yhde&aä muj,den katselmusm:Lesten kansst:!. suori t1iaa rakennus
järjestyksessii mainitut kti.tujen ja yleisten paikkojen sekä, ra
kennusten ulkosivujen, porttien ja aitojen sek~ tontilla ole
vi~n istutusten kuntoa kosk&vat. katselmukset kuin myös uuden ka
dun tai kadun osan yleiseen käyttöön luovuttamista koskevat ka'c
se lmuko et ; sekä 

kun maistraatti ~iin määrää, toimia rakennuskatselmusmiesten 
puheenjoiltajan~ sekä yhdessä muitten kat~9lmuomie3ten kanssa 
suorittaa merilaissa määrätyt k:l.tselmukset ja toimitukset. 

Maist.raatti määrää miten edellä mainitut tehtävät jakaantu
vat kunnallisneuvosmiesten ke~ke4. 

Kunnallisneuvosmiehet eivät samanaikaisesti saa 011& vuos1-
lomalla ja ovat he toisen vuosilomp}.la ollessa tai muuten tila
päisesti estyneenä ollessa velvolliset suorittamaan toinen toi
sensa tehtäviä. 

Kunnallisneuvosmiesten tulee vuorotellen maist~aatin is~
topäivinä olla m&i~traatissa yleisön tavattavissa kello 10-11. 

Kunnallisneuvosmiehet kustantavat'niiden toimituskirjain 
puhtaaksikirj oittcmi sen , joista he saavat lunastuksen. 

7 §. Maietraatinsihteerin velvollisuutena on: 
laatta ja varmentaa kaikki maistraatin toimituskirjat, jot

ka eivät ole oikeusneuvosmiehen, ~utnallisneuvosmiesten, maist
raatinnotaat'in, julkisten notalU'ien tai arkistonhoita.jan huo
leil.d:i. ttavina sekä valvo!!., että ne '~ulevat lähetetyikF.!i: 

.lesitellä hakemukset sellaiqten todistusten s~sesta, jot
ka maistraatin puh~enjohtaja voi ilman maistraatin päätöstä an
taa sekä laatia ja lähettää ne; 

pitää pöytäkirjt:!.e maistraatin iSTunnoissa niissä asioissa, 
joissa pöytäkirjanpito ei kuulu oikeusneuvosmiehelle t~i ~is'~
raatinnotaarille; 

pitää erityistä luetteloa lykätyistä asioista; 
laatia viimeist~ viikon kulue~sa pöyt~irja ja jätt~ä se 

t~rkistettavaksi; 
viimoistään viikon kuluessa tarkistukFJesta toimittaa toj.mi

tuskirjat; 
huolehtia Siitä, a) että maist.raatissa käsitellyt asiat ulos

otto- ja poliisi&sioita lukuunottamatta, diaarioidaan maistraa-
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tin antamien määräysten mukaan, b) että sanotuista asioista pi
detään 1aeissa ·ja asetuksissa säädettyjä luetteloita sekä maist
raatin mahdollisesti päättämiä muita luetteloita; 

antaa ja lähettää edellä mainituista luetteloista kirjoitet
tavat otteet ja niiden perusteella annettavat tilasto- ym. tie
dot. 

Pöytäkirjanotteet maistraatin lopullisesti ratkaisemissa asi
oissa sekä kirjeet, jotka on laadittava maistraatin istunnois
sa käsiteltyjen asiain johdosta, allekirjoittaa pormestari ja 
varmentaa maistraatinsihteeri. Elinkeinoilmoitusten johdosta an
nettavat samoinkuin vastuunalaisten työnjohtajien ja kantavien 
rakenteiden vastuunalaisten valvojien hyväksymistä koskevat toi
mituskirjat sekä muut ylempänä tässä pykälässä mainitut toimi
tuskirjat ja kirjeet allekirjoittaa maistraatinsihteeri. 

Maistraatinsihteeri kustantaa niiden toimituskirjain puhtaak
sikirjoittamisen, joista hän saa 1unastuksen. Muitten toimitus
kirjain puhtaaksikirjoittaminen suoritetaan maistraatin toimes
ta. 

12 §. Arkistonhoitajan tulee: 
valvoa arkiston hOitoa, rekisteröidä ja merkitä arkistoma

teriaali, huolehtia arkistoitavien asiakirjojen järjestämisestä 
sidontaa varten ja niiden sidonnasta, antaa jäljennöksiä ja to
distuksia arkistossa säilytettävistä asiakirjoista; 

järjestää arkistossa säilytettävät asemakaava- ja rakennus
piirustukset ; 

pitää maistraatin kalustoluetteloa; 
pitää henkilökortteja ja n1mikirjaa maistraatin viranha1ti

joista ja huolehtia nimikirjanotteiden antamisesta; 
vastaanottaa maistraatin vahvistettaviksi saapuneet rangais

tusvaatimukset ja pitää niistä luetteloa; 
vastaanottaa maistraattiin talletettavat varat ja huolehtia 

niistä; 
avustaa maistraatin talousarvion laatimisessa sekä huolehtia 

talousarviossa maistraatin käytettäviksi asetettujen määräraho~ 
jen tilitystehtävistä; 

antaa metsästyskortit ja huolehtia riistanhoitomaksujen sekä 
tapporahojen tilittämisestä; 

hoitaa toimimiehelle kuuluvat tehtävät; 
huolehtia kaluston, konttori tarvikkeiden , paperin yms. han

kinnasta sekä 
antaa asianomaisille oikeusneuvosmiehen ulosottoasioissa laa

timat päätökset, välipäätökset, kirjelmät ja pöytäkirjat sekä 
kantaa niistä lunastus ja tilittää ne. 

Arkistonhoitaja kustantaa niiden toimituskirjain puhtaaksi
kirjoittamisen, joista hän saa lunastuksen. 

13 §. Kirjaajan tulee: 
valvoa, että maistraattiin saapuvat virkakirjelmät kuin myös 

kaikki maistraatille osoitetut, kirjaajankonttoriin jätetyt kir
joitukset vastaanotetaan, varustetaan tarpeellisilla merkinnöil
lä sekä diaarioidaan; 

pitää kaupparekisteriä ja antaa siitä otteita; 
pitää luetteloa yhdistys- ja osuuskuntailmoituksista; 
pitää maistraatin päiväkirjaa tiedoksiantoasioista sekä toi

mittaa siitä tarpeelliset otteet; 
pitää huolta ju1kipanoista ja laatia ulosottoasioita käsitel

täessä tarvittavat luettelot. 
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Apulaiskirjaajan tulee avustaa kirjaajaa edellämainittujen 
tehtävien suorittamisessa. 

14 §. Kirjaajan ja apulaiskirjaajan viran puolesta antamien 
todistusten lunastusmaksut jaetaan kirjaajar. ja apulaiskirjaa
jan kesken siten, että kirjaaja saa lunastuksista kuusikymmentä 
ja apulaiskirjaaja neljäkymmentä prosenttia. 

Kirjaaja ja apulaiskirjaaja kustantavat niiden todistusten 
puhtaaksikirjoittamisen, joista he saavat lunastuksen. 

17 §. Kaupunginpalvelijoiden tulee huolehtia heille annettu
jen tiedoksiantoasioiden ja haasteiden toimittamisesta ja ovat 
velvolliset maistraatin määräyksestä suorittamaan myös muita 
heille soveltuvia maistraatille kuuluvia tehtäviä. 



53. Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
avustaminen viran hoidossa aiheutuneissa 

oikeudenkäynneissä. 

!Caupunginhallituksen päätös toukokuun 23 p.ltä 1957. 
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Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä oikeuttaa kau
punginhallituksen asiamiestoimiston harkintansa mukaan avust~
maan kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä heidän ollessaan 
virantoimituksessa tai työssä aiheutuneiden tapausten johdosta 
vastaajina korvaus- tai syytevaatimuksia koskevissa oikeuden
käynneissä, ei kuitenkaan milloin kaupun~in ja asianomaisen vas
taajan edut saattavat olla keskenään ristiriidassa tai aSianhaa
rat osoittavat, että vastaaja on tahallisesti tai tärkeällä tuot
tamuksella rikkonut velvollisuuksiaan. 

54. Asetus keskusparantolain kunnossapito- ja käyttö
kustannuksiin annettavasta valtionavusta. 

Annettu toukokuun 24 p,nä 1951. 
(Suomen as.-kok. 201/56) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:109) 

Sisäasia1nministerin esittelystä säädetään 3 päivänä syys
kuuta 1948 annetun tuberkuloosilain (649/48) 28 ~:n 2 momentin 
nojal;l.a: 

1 §. Keskusparantolain vuotuisiin kunnossapi to- ja käyttä
kustannuksiin annetaan valtionapua 453 markkaa hoitopäivää koh
den. 

2 §. Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1957 
lukien ja sillä kumotaan keskusparantolain kunnossapito- ja 
käyttökustannuksi1n annettavasta valtionavusta 6 päivänä heinä
kuuta 1956 annettu asetus (440/56). 
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55. Kaupungin eri hallintohaarojen ja liikelaitosten 
keskinäiset suhteet. I 

Kaupunginvaltuuston päätös kesäkuun 5 pt1ti 1957. 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä: 
1) että kaupungin liikelaitosten käytt60maisuuden poietome

nettelyn tulee periaatteessa perustua jälleenhankinta-arvoon 
ja että laitosten talousarvio ja kirjanpito laaditaan tämän mu
kaisesti sekä että omaisuuden jälleenhankinta-~oa määriteltä
essä periaatteessa pyritään siihen, että poistovarat turvaavat 
laitoksen toimintakyvyn eli kapasiteetin säilyttämisen heiken
tymätt6mänä sekä että kaupungin liike laitoksiin tässä mielessä 
luetaan ainakin sähk6-, vesi- ja kaasulaitokset, satamalaitos, 
liikennelaitos, teurastamo sekä puutavara- ja polttoainetoimis
to; 

2) että kaupungin liikelaitosten omakustannuslaskelmissa on 
kuluihin laskettava korko kaikelle laitokseen sijoitetulle pää
omalle ottaen täl16in huomioon ei ainoastaan todellisen pääoma
sijoituksen, vaan my6s sen suuremman pääoman, joka kulloinkin 
vastaa laitoksen käytt60maisuuden päivänarvoa ja että korko ta
lousarviossa ja siihen liittyvässä kirjanpidossaja tilinpää
t6ksessä ·on laskettava samaa periaatetta noudattaen; 

3) että kaupungin liikelaitokset ilmoittavat ~alousarvion 
perusteluissa, minkälaiseksi niiden .tulos muodostuu, jos korko 
lasketaan ainoastaan kaupungin todellista sijoitusta vastaaval-
le pääomalle ilman arvonkorotuksia; I 

4) että kaupunginhallitus on oikeutettu määräämään koron 
suuruuden huomioon ottaen, että korko kulloinkin on enintään 
2 % kaupungin ottamien lainojen keskimääräistä k6rkokantaa 
alempi; 

5) että kaupungin liikelaitokset suorittavat entiseen tapaan 
kaupungille siltä saamastaan käytt6luotosta koro~, jonka pro
senttimäärän suuruuden tulee periaatteessa vastata kaupungin 
ottamien lainojen keskimääräistä korkokantaa eli nykyisin 7 %; 

6) että liikennelaitoksen poistosuunnitelma t~rkistetaan om
nibuevaunuihin nähden Siten, että poistoprosentti alennetaan 
15 %:sta 12 %:iin; 

7) että kaupungin yleisiksi kustannuksiksi katsotaan 1~1.1957 
lukien raitiotien raide- ja pysäkkialueen rakentaminen penger
ryst6ineen samoin kuin silta- ja muut taitoty6t"yleisön ja mui
den liikenteen harjoittajien turvaamiseksi ja ohjaamiseksi tar
koitetut kiinteät laitteet samoin kuin katupäällystystyöt sekä 
radan alustan vahvistaminen raidesepellyksellä ja pölkyillä tai 
vastaavasti, milloin on kysymys katualueella sijaitsevasta rai
dealueesta, sekä po. radanalustojen, laitteiden ja katupäällys-
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tysten korjaus- ja kunnossapitokustannukset, kun sensijaan lii
kennelaitoksen liiketalouden kustannuksiksi katsotaan varsinai
sen kiskoituksen ja ilmajohtojen rakentamisesta ja kunnossapi
dosta aiheutuvat menot. Milloin rata tulee varsinaisen katualu
een ulkopuolelle ja raidealue rakennetaan yksinomaan raitiotie
liikennettä varten, on kaupungin yleisten kustannusten ja lii
kennelaitoksen liikekustannusten välisessä kustannusten jaossa 
edelleen sovellettava kaupunginhallituksen 19.8.1954 tekemässä 
päätöksessä mainittuja perusteita. 



134 

56. Kansakoulunopettajien ylitunti- ja jobtaj'anpalkkiot. 

Iaupunginhallituksen päät8s kesäkuun 6 Plltä 1957. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:169) 

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä vahvistaa kansa
koulunopettajien yli tunti- ja johtajanpalkkiot 1.1.1957 lukien 
seuraaviksi: 

Ala- ja yläkoulun ylituntipalkkiot •••••••••• 
Jatko- ja apukoulun ylituntipalkkiot ••••••. 
Johtajan. palkkio ...••••..•...............••• 
Johtajan luokkakorvaus ••••••••••••••••••••• 

585 mk 
677 n 

39 030 n 

2 118 • 



57. Helsingin kaupungin suhde- ja tiedotustoimintaa 
koskevat määräykset. 

Kaupunginhallituksen antamat kesäkuun 6 PIJIå 1957. 
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1 §. Kaupungin suhde- ja tiedotustoiminnasta huolehtii lä
hinnä kaupunginkanslian tiedotuspäällikkö, jonka tehtävänä on 

1) toimittaa lehdistölle kliupungin hallintoa koskevia uut.i
sia, uutisaineistoa ja selostuksia ennenkaikkea sellaisista 
asioista, jotka laajasti ja läheisesti koskevat kuntalaisia tai 
joilla on muuten huomattava yleinen merkitys taikka joiden voi
daan katsoa erityisesti kiinnostavan kuntalaisia; 

2) hankkia lehdille niiden pyytämiä uutisia, uutisaineistoa 
ja selostuksia taikka ohjata uutisia tiedustelevat lehdet oikeil
le tietolähteille; 

3) yhteistoiminnassa virastojen ja laitosten kanssa järjes
tää lehdistölle ja harkinnan mukaan myös kuntalaisille tiedotus
ja haastattelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä kaupungin vi
rastOihin, laitokSiin, työmaille ja toimintapaikoille; 

4) antaa kaupungin viranhaltijollle ohjeita ja neuvoja suh
de- ja tiedotustoimintaa koskevissa asioissa sekä tarvittaessa 
avustaa virastoja ja laitoksia näiden itse harjoittamassa suhde
ja tiedotustoiminnassa; 

5) seurata kaupungin hallintoa koskevia lehtikirjoituksia ja 
pitää tarkoituksenmukaista lehtileikekokoelmaa kaupungin johta
jiston ja kaupungin.kansl1an tarpeita silmällä pitäen; 

6) välittää tai hankkimiensa asiatietojen perusteella itse 
laatia vastineet ja oikaisut kaupungin hallintoa koskeviin ky
selyihin ja kirjoituksiin; 

7) valvoa, että yleisön neuvontatoimint~ on tarkoituksenmu
kaisåst1 järjestetty ja tehdä esityksiä sen parantamiseksi; 

8) muilla mahdollisilla keinoilla pyrkiä edistämään kaupun
gin hallinnon ja kuntalaisten välisiä suhteita sekä tehdä esi
tyksiä kaupungin suhde- ja tiedotustoiminnan kehittämisestä; 

9) periaatteellista laatua olevien ja yleistä merkitystä 
omaavien samoinkuin sellaisten kaupunginvaltuuston tai -halli
tuksen ratkaisuvaltaan kuuluvien asioiden, jotka yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain ja asetuksen sekä mahdollis
ten muiden lainsäännösten mukaan eivät ole julkisia, tiedottami
sessa tiedotuspäällikön on noudatettava kaupunginjohtajan anta
mia ohjeita. 

2 §. Virastot ja laitokset ovat velvolliset 
1) pyydettäessä antamaan lehdille tietoja sellaisista ao.lau

takunnan tai johtokunnan toimivaltaan kuuluvista aSiOista, jois
sa tällä on lopullinen ratkaisuvalta; lausunnolla tai valmistel
tavina olevista kaupunginvaltuuston tai -hallituksen ratkaisu-
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valtaan kuuluvista samoinkuin muistakin sellaisista asioista, 
jotka yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain ja ase
tuksen mukaan eivät ole julkisia, on noudatettav~ tiedotuspääl-· 
likön antamia ohjeita; 

2) yhteistoiminnassa tiedotuspäälJ.ikön kanssa järjestämään 
toiruialaansa koskevia tiedotus- ja haastattelutilalsvuksia se
kä tutuatumiskäyntejä; 

3) antamaan tiedotuspäällikölle kaikkea mahdollista virka
apua sekä helpottamaan ja tukemaan hänen toimintaansa. 

3 §. Uutisten annossa lehdille on noudatettava puolueetto
muutta ja jonkin lehden aloitteeseen nähden sille on su~tava 
etuoikeus uutisen käyttöön. 

4 §. Mitä edellä on sanottu lehdistöstä koskee soveltuvin 
kohdin myös tietotoimistoja, radiota, televisiota ja muita mah
dollisia tiedotusvälineitä. 



58. Ajonopeuden rajoittaminen Herttoniementiellä. 

Kulkulaitoeten ja yleieten t8idan minietari8n päät8a 
kesäkuun 6 Plltä 1957. 
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on mainittuna 
päivänä vahvistanut maistraatin 16.4.1957 tekemän päätöksen, 
jonka mukaan moottoriajoneuvojen suurin sallittu ajonopeus 
Herttoniementiellä Naurissaaren sillan itäpäästä kohtaan, joka 
on 100 m Siilitien risteyksestä pohjoiseen, on oleva 50 km tun
nissa. 
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59. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen lautakunnan 
johtosää.ntö. 

Kaupunginva1 tuuston vahvistama kesäkuun 19 Plnä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1946:197, 1949:13 ja 1950:195) 

1 §. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ylläpitämää rai
tio-, linja- ja johdinauto- sekä meriliikennettä kehittää ja 
valvoo kaupungin liikennelaitoksen lautakunta. 

2 §. Lautakuntaan kuuluu yhdeksän kaupunginvaltuuston vuo
deksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista valtuusto määrää 
yhden puheenjohtajaksi. 

Lautakunta valitsee itse keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
Jos jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan 

toinen henkilö eronneen tilalle toimikauden jälje;llä olevaksi 
ajaksi. 

Tarvittaessa voidaan lautakunnan kokouksiin kutsua asiantun
tijoi ta. 

3 §. Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estynee
nä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Sekä puheenjohtajan 
että varapuheenjohtajan ollessa estyneinä olemasta kokouksessa 
saapuVilla valitaan tilapäinen puheenjohtaja kokousta varten. 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi päätöksen 
tekoon esteetöntä jäsentä, kokouksen puheenjohtaja heihin luet
tuna, on saapuvilla. 

4 §. Lautakunnan pöytäkirjaa pitää liikennelaitoksen asia
mies, ellei lautakunta ole päättänyt antaa tätä tehtävää muulle 
henkilölle. 

Lautakunnan kirjelmät allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmen
taa pöytäkirjan pitäjä. 

Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät hankinta- ja urak
kasopimukset allekirjoittaa liikennelaitoksen toimitusjohtaja 
tai hänen estyneenä ollessaan talousjohtaja ja varmentaa liiken
nelai tokse.!l asiamies tai hänen estyneenä ollessaan apulaisasia
mies. 

5 §. Virkasäännön 15 §:ssä mainittuja kurinpitoasioita kä
sittelevään lautakunnan jaosto on kuuluvat puheenjohtajana lau
takunnan puheenjohtaja, henkilökohtaisena varamiehenään lauta
kunnan varapuheenjohtaja ja jäseninä liikennelai'toksen lautakun
nan keskuudestaan valitsema jäsen, henkilökohtaisena varamiehe
nään lautakunnan samoin keskuudestaan valitsema jäsen, liiken
nelaitoksen liikennejohtaja. henkilökohtaisena varamiehenään 
lijkennelaitoksen talousjohtaja, sekä liikennelaitoksen asia-
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mies, henkilökohtaisena varamiehenään liikennelaitoksen apulais
asiamies. 

Jaostolla on valta lautakunnan puolesta päättää kurinpitoran
gaistusten antamisesta ja on jaoston päätöksistä voimassa, mi
tä lautakunnan päätÖkSistä on määrätty. 

Jaostossa älköön otettako asioita päätettäväksi, elleivät 
kaikki jäsenet tai heidän varamiehensä ole saapuvilla. 

Jaoston pöytäkirjaa pitää liikennelaitoksen toimitusjohtajan 
määräämä henkilö. 

Jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles
saan varapuheenjohtajan kutsusta. 

6 §. Lautakunnan sekä 5 §:ssä mainitun jaoston kokouksista 
samoin kuin niissä käsiteltäviksi tulevista asioista on kaupun
ginhallituksen määräämällä tavalla hyvissä ajoin ilmoitettava 
kaupunginjohtajalle, asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle 
ja kaupunginhallituksen edustajalle lautakunnassa. 

Päätöksien alistamisesta kaupunginhallituksen tutkittavaksi 
on VOimassa, mitä kunnallislaissa ja kaupunginhallituksen ohje
säännössä on säädetty ja määrätty. 

7 §. Lautakunnan tehtävänä on: 
1) kehittää ja valvoa liikennelaitoksen tOimintaa, "" 
2) tehdä esityksiä alaansa kuuluvista aSiOista, 
3) antaa kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle lau

suntoja, tietoja ja selvitykSiä toimialaansa kuuluvista asiois
ta, 

4) tehdä määrärahojen puitteissa esityksiä säännöllisesti 
liikennöitävistä linja- ja johdinautolinjoista ja niiden aika
tauluista, 

5) päättää määrärahOjen puitteissa säännöllisesti liikennöi
tävistä raitiolinjoista ja vahvistaa näillä linjoilla tapahtuvan 
liikenteen aloittamis- ja lopettamisajat, 

6) tehdä kaupunginvaltuustolle esityksiä säännöllisesti lii
kennöitävillä raitio- sekä linja- ja johdinautolinjoilla perit
tävistä maksuista, 

7) tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä vuosilippujen hin
noista, 

8) tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä meriliikenteestä 
perittävistä makSUista, 

9) myöntää vapaisiin matkoihin oikeuttavia lippuja, 
10) myöntää maksujen alennuksia koululaisille, sokeille, raa

jarikoille, invalideille ja näihin verrattaville ryhmille, 
11) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä liiken

nehenkilökunnan velvollisuudesta korvata liikenteessä aiheutta
mansa vahingot ja valtuuttaa toimitusjohtajan ratkaisemaan sa
mantapaiset asiat lautakunnan päät tämän määrän puitteissa, 

12) vahvistaa vähintään kerran vuodessa se ylin rllja, johon 
liikennelaitoksen tolmitusjohtajan omalla vastuullaan yhdellä 
kertaa ostettavien koneiden ja laitteiden sekä raaka- ja tarve
aineiden taikka tehtävien urakkasopimusten arvo tai määrä saa 
nousta, sekä päättää tämän rajan ylittävistä hankinnoista tahi 
urakkasopimuksista, 

13) päättää kaluston myymisestä, mikäli siitä ei ole liiken
nelaitoksen jOhtosäännössä toisin määrätty, 

14) käsitellä kysymykse"t, jotka koskevat raitioliikenteen 
järjestyssääntöjä sekä löytötavaratoimiston ohjesääntöä, 
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15) valita liikennelaitoksen osastopäälliköt ja toimistopääl
liköt 

16j tehdä ehdotus liikennelaitoksen seuraavan vuoden talous
arvioksi, 

17) antaa vuosittain ennen huhtikuun loppua kaupunginhalli
tukselle kertomus omasta ja liikennelaitoksen edellisen vuoden 
toimiruias'ta ja 

18) hoitaa virkasäännössä lautakunnille uskotut tehtävät, 
kuitenkin siten, että virkasäännön 15 §JSSä edellytetyt kurin
pitomenettelyä koskevat tehtävät suorittaa 5 §:ssä, mainittu 
jaosto. 

8 §. Lautakunnan kassa- ja tilivirastoina toimivat liiken
nelaitoksen laskenta- ja talousosastot. 

9 §. Tällä johtosäännöllä kumote~ liikennelaitoksen lauta
kunnan 13.12.1944 vahvistettU jOhtosääntö siihen myöhemmin teh
tyine muutoksineen. 
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60. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtosääntö. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama kesäkuun 19 Plnä 1957. 

1 §. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tehtävänä on 
liikennelaitoksen lautakunnan valvonnan alaisena huolehtia kau
pungin toimesta ylläpidettävän raitio-, linja- ja johdinauto
sekä meriliikenteen järjestämisestä ja hoitamisesta. 

2 §. Liikennelaitoksen toimintaa johtaa liikennelaitoksen 
lautakunnan valvonnan alaisena toimitusjohtaja, jonka tulee: 

1) johtaa ja valvoa liikennelaitosta ja sen tOimintaa, 
2) huolehtia liikennelaitoksen liikenteellisestä, t.eknilli

sestä, tariffipoliittisesta ja taloudellisesta kehittämisestä 
sekä tehdä tätä koskevia aloitteita, 

3) tehdä alueliikenteenä hoidettavan linja-autoliikenteen 
osalta anomukset liikenteen harjoittamisesta ja siitä perittä
vistä maksuista, 

4) vahvistaa säännöllisesti liikennöitävillä raitiolinjoil
la noudatettavan liikenteen aikataulut lautakunnan sanotun lii
kenteen aloittamis- ja lopettamisaikaa koskevan päätöksen ra
joissa, 

5) päättää raitiovaunujen luovuttamisesta muuhun kuin sään
nölliseen liikenteeseen ja vahvistaa tällaisssta liikenteestä 
perittävät maksut, 

6) vahvistaa laitoksen vaunuissa tapahtuvasta pakettien ja 
sanomalehtien kuljettamisesta perittävät maksut, mikäli näistä 
ei ole muualla toisin säädetty, 

7) valvoa liikennelaitokselle kuuluvien maa-alueiden, raken
nusten, ratojen, vaunuston, laitteiden ja kaluston hoitoa, 

8) tehdä urakka- ja hankintasopimukset lautakunnan vahvista
missa rajoissa, 

9) päättää vanhentuneen ja tarpeettomaksi käyneen liikkuvan 
kaluston liikenteestä poistamisesta, . 

10) päättää käyttökelvottomaksi todetun irtaimiston myymi
sestä samoinkuin muunkin .kaluston myymisestä, jos revisioviras
to on siihen suostunut, 

11) tehdä asianomaiselle valtion viranomaiselle jätettäviä 
liikennelaitoksen toimialaan kuuluvia, lakeihin ja asetuksiin 
perustuvia esityksiä ja anomuksia sekä antaa lausuntoja ja tie
toja, 

12) päättää poliisin suostumuksella raitiopysäkkien ja lii
kennelaitoksen linja- ja johdinautojen pysäkkien sijoittamises
ta ja pysäkkikorokkeiden, niitä varten tarvittavien suojakaitei
den ja muiden pysäkkirakenteiden sijoittamisesta ja rakentami
sesta saatuaan asiasta tarvittaessa kiinteistöviraston lausun
non·. mikäli toisin. ei· ole säädetty tai määrätty, 
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13) edustaa tai valtuuttaa muun henkilön edusta~aan kaupun
kia liikennelaitoksen toiminta-alaa koskevissa asioissa niin 
hyvin tuomioistuimissa kuin virastoissa, laitoksis~a ja toimi
tuksissa sekä valvoa kaupungin etua näissä asioissa, 

14) myöntää ilman oikeudenkäyntiä kaupunginhallituksen mää
räämissä rajoissa korvauksia liikenteeseä sattunetsta vahingois
ta niissä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen 
tai joissa vahinkojen korvaaminen on muuten katsottava kohtuul
liseksi, 

15) päättää lautakunnan vahvistaman määrän puitteissa helpo
tuksen ja vapautuksen myöntämisestä liikennehenkilökunnan vel
vollisuudesta korvata liikenteessä aiheuttamansa vahingon, el
lei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeäl
lä tuottamuksellaan, 

16) valita ne laitoksen viranhaltijat, joiden osalta ei ole 
toisin määrätty, 

17) vahvistaa laitoksen työjärjestys, 
18) huolehtia laitoksen talousarvioehdotuksen valmistamises

ta, 
19) antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalIe, apu

laiskaupunginjohtajille sekä liikennelaitoksen lautakunnalle ja 
muille kaupungin viranomaisille näiden pyytämiä lausuntoja ja 
tietoja, sekä ' 

20) hyväksyä laskut ja muut maksuasiakirjat, m~käli hän ei 
ole oikeuttanut johtajia tai osastopäällikköjä si~ä tekemään. 

3 §. Liikennelaitoksessa on toimitusjohtajan ~isäksi talous
johtaja, liikennejohtaja ja teknillinen johtaja. 

4 §. Liikennelaitoksessa on seuraavat osastot: 
kansliaosasto, järjestelyosasto, sosiaali- ja tiedotusosasto, 

laskentaosasto, talousosasto, hankintaosasto, autoliikenneosas
to, raitioliikenneosasto, liikennesuunnitteluosasto, autokorjaa
mo-osasto, raitiovaunukorjaamo-osasto, rataosasto ja teknillinen 
suunnitteluosasto. 

5 §. Talousjohtajan tulee valvoa laskentaosaston, talousosas
ton sekä hankintaosaston toimintaa. 

Liikennejohtajan tulee valvoa autoliikenneosa~to~, raitiolii
kenneosaston sekä liikennesuunnitteluosaston toimintaa. 

Teknillisen johtajan tulee valvoa autokorjaamo-osaston, rai
tiovaunukorjaamo-osaston, rataosaston sekä teknillisen suunnit
teluosaston toimintaa. 

Kansliaosaston, järjestelyosaston sekä sosiaali- ja tiedotus
osaston toimintaa valvoo toimitusjohtaja välittömästi. 

Talousjohtajan, liikennejohtajan ja teknillisen johtajan tu
lee lisäksi kunkin tOjmialueellaan, 

1) seurata valvottavien osastojen toimialaIla tapahtuvaa ke
hitystä ja tehdä esityksiä tarpeellisten uudistu~ten ja uudel
leen järjestelyjen aikaansaamiseksi, 

2) ohjata, seurata ja tarkastaa osastojen toimintaa sekä val
voa, että henkilökunta täyttää tehtävänsä ja että asiat hoide
taan huolellisesti ja viivytyksittä, 
. 3) valvoa henkilökunnan ammatillisen koulutuksen järjestämi
sestä sekä 

4) suorittaa toimitusjohtajan antamat muut tehtävät. 
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Talousjohtajan tulee lisäksi erityisesti valvoa, että raha
varojen säilytyksessä, tilityksessä ja kirjanpidossa, laskujen 
hyväksymisessä ja kirja.amisessa, inventtauksessa sekä kiinteis
tö- ja kalustoluettelojen laadinnassa noudatetaan kaupungin ti
Ii säännön määräyksiä. 

Liikennejohtajan tulee edellä mainittujen tehtävien lisäksi 
ottaa virkoihinsa autoliikenne- ja raitioliikenneosastojen kul
jettajan ja rahastajan virkojen haltijat sekä tarpeen vaaties
sa siirtää heidät autoliikenneosastolta raitioliikenneosastol
le tai päinvastoin. 

6 §. Toimitusjohtajan estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtä
viään liikennelaitoksen lautakunnan määräämä apulaisjohtaja. 

7 §. Toimitusjohtajan ja johtajat valitsee kaupunginhalli
tus liikennelaitoksen lautakunnan annettua hakijoista lausun
tonsa. 

Toimitusjohtaja otetaan virkaansa määräajaksi sopimuspalkal
la. 

8 §. Toimitusjohtajan päätÖkSistä on pidettävä päätösluet
teloa, joka toimitusjohtajan on allekirjoitettava ja esitteli
jänä toimineen virkamiehen varmennettava. Vastaavaa päätösluet
teloa on pidettävä liikennejohtajan viranhaltijain virkaan ot
tamista sekä toiselle osastolle siirtämistä koskevista päätök
sistä. 

9 §. Kansliaosaston, joka toimii välittömästi toimitusjohta~ 
jan alaisena, tehtävänä on huolehtia liikennelaitoksen kanslia
tehtävien suorittamisesta sekä liikennelaitoksen lainopillisten 
asioiden hoitamisesta ja niitä koskevien tietojen j~ neuvojen 
antamisesta. . 

-10 §. Kansliaosastoon kuuluu osastopäällikkönä liikennelai
toksen asiamies sekä tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. 

11 §. Järjestelyosaston tehtävänä on suorittaa liikennelai
toksen rationalisoimistutkimuksia sekä yleistä järjestelyä ja 
kehittämistä koskevia selvittely-, suunnittelu- ja tutkimusteh
täviä. 

12 §. Sosiaali- ja tiedotusosaston tehtävänä on huolehtimi
nen virkamiesten ja työntekijäin sosiaalisista kysymyksistä ja 
liikennelaitoksen tiedotustoiminnasta sekä liikennelaitoksen 
poliklinikan toiminnan valvominen. 

13 §. Laskentaosaston tehtävänä on huolehtiminen liikennelai
toksen kustannuslaskennasta ja tilinpidosta. 

14 §. Talousosaston tehtävänä on liikennelaitoksen kassateh
tävien hOitaminen, huoltokonttorin, lipputoimiston ja löytöta
varatoimiston tehtävien hoitaminen sekä isännöitsijätehtävien 
suorittaminen. 

15 §. Hankintaosaston tehtävänä on hankintojen suorittaminen 
sille annettujen ohjeiden mukaisesti sekä liikennelaitoksen va
rastotoimen hoitaminen. 

16 §. Autoliikenneosaston tehtävänä on linja- ja johdinauto
ja meriliikenteen käytännöllinen hoitaminen sekä koulutus- ja 
yleisöpalvelutehtävät. 
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17 §. Raitioliikenneosaston tehtävänä on raitioliikenteen 
käytännöllinen hoitaminen sekä koulutus- ja yleis9palvelutehtä
vät. 

18 §. Liikennesuunnitteluosaston tehtävänä on liikennetarpeen 
selvittäminen, liikenteen suunnittelu sekä valvonta- ja tarkkai
lutehtävät. 

19 §. Autokorjaamo-osaston tehtävänä on autokaluston korjaus
ja huoltotoiminnan hoitaminen. 

20 §. Raitiovaunukorjaamo-osaston tehtävänä on, raitiovaunu
kaluston korjaus- ja huoltotoiminnan hoitaminen. , 

21 §. Rataosaston tehtävänä on ratojen ja ilmajohtojen raken
taminen sekä niiden että rakennusten kunnossapito. 

22 §. Teknillisen suunnitteluosaston tehtävänä on liikenneka
luston, vanuhallien ja korjaamoiden sekä, ellei toisin määrätä, 
myös muiden rakennusten suunnittelu. 

23 §. Osastojen muut tehtävät määrää toimi tusj'ohtaja. 
24 §. Osastot voivat tarvittaessa jakaantua tOimistoihin,joi

den tehtävät toimitusjohtaja määrää. 
25 §. Järjestelyosastoon, sosiaali- ja tiedotusosastoon, las

kentaosastoon, talousosastoon, hankintaosastoon, autoliikenne
osastoon, raitioliikenneosastoon, liikennesuunnitteluosastoon, 
autokorjaamo-osastoon,raitiovaunukorjaamo-osastoon, rataosastoon 
ja teknilliseen suunnitteluosastoon kuuluu jokaiseen osastopääl
likkö ja tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. 

26 §. Osastopäällikköjen tulee: 
1) johtaa ja valvoa osaston ja sen henkilökunnan toimintaa 

sekä huolehtia toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä 
ja kehittämisestä, . ' 

2) tehdä asianomaiselle johtajalle esitykset osastonsa osal
ta virkavapauksien, vuosilomien sekä virkaerojen' myöntämisestä, 
irtisanomisesta sekä erottamisesta, ' 

3) ottaa työsopimussuhteessa oleva henkilökunta sekä 
4) suorittaa muut asianomaisen johtajan antamat tehtävät. 
27 §. Osastojen muiden viranhaltijain tehtävät määrää kukin 

osastopäällikkö osastolIaan. '. 
28 §. Toimitusjohtaja voi siirtää viranhaltijan osastolta 

tOiselle, kuitenkin siten, että kuljettajan ja rahastajan virko
jen haltijain siirtämisestä autoliikenneosastolta raitioliiken
neosastolle tai päinvastoin päättää liikennejohtaja. 

Viranhaltija on velvollinen tilapäisesti työ~kentelemään muul
lakin kuin omalla osastolIaan • 

. 29 §. Toimitusjohtajan tulee omata kokemusta'ja erityistä 
taitoa johtamistehtävissä. 

Talousjohtajan tulee omata kokemusta ja erityistä taitoa ta
loudellisten·kysymysten hoitamisessa sekä kokemusta johtamis
tehtävissä. 

Liikennejohtajan tulee olla perehtynyt liikennekysymyksiin 
sekä omata kokemusta johtamistehtävissä. 

Teknilliaen johtajan tulee olla teknillisen korkeakoulun 
loppututkinnon suorittanut sekä omata kokemusta ja taitoa ko-
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nepaja- tai korjaamoalalla sekä kokemusta johtamistehtävissä. 
Asiamiehen tulee olla ylemmän oikeustutkinnon tai lainopin 

kandidaatintutkinnon suorittanut. 
Järjestelyosaston osastopäällikön tulee olla teknillisen kor

keakoulun loppututkinnon suorittanut sekä olla rationalisoimis
työhön perehtynyt. 

Sosiaali- ja tiedotusosaston osastopäällikön tulee olla so
siaaliasiainhoitoon ja tiedotustoimintaan perehtynyt. 

Laskenta osaston ja talousosaston osastopäällikköjen tulee ol
la kauppakorkeakoulun loppututkinnon suorittaneita. 

Hankintaosaston osastopäällikön tulee omata viran hoidon 
edellyttämä kaupallinen tai teknillinen koulutus ja käytännölli
nen kokemus. 

Autoliikenne- ja raitioliikenneosastojen osastopäällikköjen 
tulee omata viran hoidon edellyttämä liikenne kysymysten tunte
mus ja kokemus. 

Liikennesuunnitteluosaston, raitiovaunukorjaamo-osaston, ra
taosaston ja teknillisen suunnitteluosaston osastopäällikköjen 
tulee olla teknillisen korkeakoulun loppututkinnon suorittanei
ta. 

Autokorjaamo-osaston osastopäällikön tulee olla teknillisen 
korkeakoulun tai teknillisen opiston loppututkinnon suorittanut 
ja omata hyvä kokemus autokorjaamoalalla. 
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61. Asetus kansane1äkeasetuksen muuttam~sesta. 

Annettu kesäkUun 20 pIDä 1957. 
(Suomen as.-kok. 230/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:32) 

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan 8 päivänä kesäkuu
ta 1956 annetun. kansaneläkelain (347/56) 99 §:n nojalla 7 päi
vänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen 80 ja 81 §, 
sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetussa 
asetuksessa (138/57), näin kuuluviksi: 

80 §. Aikaisemman kansaneläkelain, vanhuusavuetuslain ja 
työkyvyttömyysavustuslain mukaisia eläkkeitä, avUstuksia ja 
muita etuuksia koskevat asiat käsitellään kansaneläkelaitokses
sa aikaisempien säännösten mukaan, kuitenkin niin, että 1 päi
västä tammikuuta 1958 lukien muutoksenhausta eläkelaitoksen 
päätöksiin noudatetaan kansaneläkelain 73 ja 74 §:n säännöksiä. 

81 §. Mitä aikaisemmassa kansaneläkelaissa sekä vanhuusavus
tuslaissa ja työkyvyttömyysavustuslaissa ja niiden noj~lla on 
säädetty tai määrätty kansaneläkettä sekä vanhuu~- ja työkyvyt
tömyysavustusta koskevien asiain käsittelystä sekä muutoksen
hausta niitä koskeviin eläkelaitoksen päätöksiin on edelleen 
voimassa joulukuun 31 päivään 1957 saakka. Kuitenkin, mitä on 
säädetty lisätyn hallituksen kokoonpanosta, noud:atetaan jo 1 
päivästä tammikuuta 1957 ja mitä on säädetty eläketoimikunnis
ta, muutoksenhausta niiden päätöksiin ja asian valmistavasta 
käsittelystä ennen kansaneläkelaitoksen päätÖksen antamista, 1 
päivästä huhtikuuta 1957. 



147 

62. Koulubammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen 
perusteet. 

Sisäasiainministeriön päätös kesäkuun 24 plltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 233/57) 

Sisäasiainministeriö on kansakoulujen hammaslääkärintoimesta 
17 päivänä toukokuuta 1956 annetun lain (297/56) 6 §:n nojalla 
päättänyt: 

1 §. Kouluhammaslääkärin palkkaukssen kunnalle annettavan 
valtionavustuksen perusteena on pidettävä hammaslääkärin suorit
tamia toimenpiteitä. 

2 §. Kouluhammaslääkärin toimenpiteistä on voimassa seuraa
va taksa: 

1. Tarkastus oppilaalta •••••••.•••••.•.•.••••••••• 
II. Paikkaus: 

a) yhdellä pinnalla oleva. amalgama-, sementti-
tai muu plastillinen täyte ••••••••••••••••• 

b kulma (mo, cd) ............................. . 
c satula (mod) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
d terä (kruunu) •••••••••••••••••••••••••••••• 
e eristys ............................ " ...... . 
f maitohampaan hionta ja penslaus •••••••••••• 

111. Pulpan- ja juuren hoito: 
a) pulpan kattaminen (uberkappung) •••••••••••• 
b) pulpan kuolettaminen (devitalisaatio, kaute-

r1saatio) ........•......................... 

~~ ~~~%~!~n~~·~~i~~·~~i~t~~l~~~·(~~~t~~ti~)·· 
ja amputaatiotahna ••••••••••••••••••••••••• 

e) pulpan poistaminen (ekstirpaatio) yksijuuri-
seata hampaasta ....................•..•.... 

f) pulpan poistaminen (ekstirpaatio) useampijuu-
risesta hampaasta •••••••••••••••••••••••••• 

g) märkivän (gangreenisen) juuren hoito: 
1) peruskäsittely (juurikanavan avaaminen ja 

puhdi stus) •••••••••••••••••••••••••••••• 
2) seuraavilta hoitokäynneiltä ••••••••••••• 
3) märkivän juuren hoito enintään ••••••••.• 

h) juuren täyte .••••••••••••••••••••••••••••••• 

mk 

70 

400 
480 
540 
600 
100 
260 

600 

160 
80 

360 

400 

560 

600 
·140 

1 200 
180 
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IV. Hampaanpoisto: 
a) maitohammas ilman puudu tusta ••••••••••• , ••• 
b ~ pysyvä hammas ilman puudutusta ••••••••• , ••• 
c~ lisäys hampaal ta ....................... ' ..• 
d puudutus käyntikerralta •••••••••••••••• 1 ••• 

V •. Ikenien hoito: 
a) hammask1ven poisto •••••.•.••. ~ ..•..• o •• e •• 

b) ikenien hoito kerralta ••••••••••••••••• : ••• 
VI. Röntgentutkimus: 

a) ensimmäiseltä kuvalta ••••••••••••••••• ; ••• 
b) seuraavalta kuvalta •...••••.•••....•••.••• 

mk 

100 
240 
100 
120 

260 
260 

280 
120 

VII. Juurenpään leikkaus ••••••••••••••••••••••••• 2 000 
VIII. Tapaturmat: 

a~ kiskotus ......................•....•...... 
b suo j akappa ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

o levyproteesit: 
l~ levyn perushinta ••••••••••••••••••• ~ ••• 
2 lisäys hampaalta tai pinteeltä ••••••••• 
3 erilaiset nastahampaat ja kuorikot .~ ••• 

d) al1 ta hampaal ta ....................... ": .. . 

IX. Hampaan oikominen: , 

:~ ~~;!;~~.:~:~~~~~~:.~~~~~~~~.:~.~::~:.:: 
c~ hoi tokäynnil tä ........................... . 

Edellämaini ttuihin summiin ei sIsälly hamm~sla
boratorioiden palkkiot ja korvaukset. 

1 000 
600 

1 000 
100 

3 000 
2 000 

1 400 
1 000 

360' 

X. Eei telmä t ....... ," . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

3 § • Valtionavustuksen suuruutta määrättäessä lasketaan 2 
§:ssä olevaa taksaa noudattaen yhteen kouluhammas+ääkärin suo
rittamien toimenpiteiden markkamääräinen arvo. Näin saadusta 
summasta suoritetaan kunnalle valtionavustusta enintään kaksi 
kolmannesta. Jos kunta on suorittanut kouluhammaslääkärille 
palkkausta vähemmän kuin edellä mainitulla tavalla laskettu 
markkamääräinen summa osoittaa, suoritetaan valtionavustusta 
vain kaksi kolmannesta maksetun palkkauksen määrä~tä. 



(Vrt. kwm. 

63. Kansakoululaki. 

Annet~ heinäkuun 1 Plnä 1957. 
(Suomen Bs.-kok. 247/57) 

as.-kok. 1923:34, 1926:22, 1931:15, 
1946:59 ja 1953:102) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 L u k u. 
Kansakoulun tehtävä Ja rakenne. 
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1932:5, 

1 §. Kansakoulussa annetaan kansalaiselle tarpeellinen pe
ruskoulu tus. 

Kansakoulun tulee kasvattaa oppilaansa siveellisyyteen ja 
hyviin tapoihin sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja 
ja taitoja. Lisäksi kansakoulun tehtävänä on tukea ja auttaa 
koulunkäyntinsä päättäneen nuorison opiskelua ja sivistyshar
rastuksia. 

Tehtäväänsä täyttäessään kansakoulun on pyrittävä läheiseen 
yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön kodin kanssa. 

2 §. Kansakoulu jakautuu ~arsinaiseen kansakouluun ja kansa
laiskouluun. 

Varsinainen kansakoulu on kuusi vuotinen ja kansalaiskoulu 
kaksivuotinen. Kansalaiskoulu voi kuitenkin, milloin olosuhteet 
niin vaativat, olla yksivuotinen, jolloin varsinainen kansakou
lu on seitsenvuotinen. 

Kansakouluun voi sen osana kuulua keskikoulu, jonka tulee 
oppimääriltään vastata valtion keskikoulua ja jonka perustamis
ehdoista säädetään asetuksella. 

Kansakouluun voi myBs kuulua apukoulu, hitaasti edistyvten 
luokkia ja muita oppivelvollisuusikäisten kouluja, 

3 §. Kansakoulun lukuvuosi alkaa elokuun 1 päivänä ja päät
tyy heinäkuun 31 päivänä. Vuodenvaihde jakaa sen syys- ja ke
vätlukukauteen. 

4 §. Kansakoulun lukuvuodessa on kaksisataa työpäivää. Kou
lutyö aloitetaan syyskuun ensimmäisenä ja pää,tetään toukokuun 
viimeisenä arkipäivänä. 

Milloin yksiopettajaisessa varsinaisessa kansakoulussa on 
niin monta oppilasta ja nämä. siten eri, luokille jakautuneina, 
ettei ole tarkoituksenmukaista opettaa heitä kaikkia yhdessä, on 
koulun työaika kuitenkin kaksisataakaksikYmmentäviisi työpäi
vää, joista seitsemänkymmentä käytetään kahden tai kolmen alim
man luokan opettamiseen ja sataviisikymmentäviisi muiden luok-
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kien opettamiseen. Koulut yö aloitetaan tällöin elokuussa ja 
päätetään kesäkuussa, sen mukaan kuin siitä asetuksella sääde
tään. 

Kun erityiset olosuhteet niin vaativat, kouluhallitus voi 
sallia, että maalaiskunnassa yksivuotinen kansalaiskoulu korva
taan kurssilla, jonka kuitenkin tulee käsittää vähintään kaksi
sataa oppituntia. 

Erityisistä syistä voidaan tämän pykälän edellä olevista 
säännöksistä pOiketa, sen mukaan kuin siitä asetuksella sääde
tään. 

Oppilaille voidaan kesän aikana järjestää maatilatalouden ja 
puutarhanhoidon harjoittelua ja opetusta sekä siihen liittyviä 
tehtäviä samoin kuin kesäsiirtoloita, uinnin opetusta ja muita 
virkistystilaisuuksia. 

5 §.. Varsinaisessa kansakoulussa opetetaan uSkontoa, ympä
ristöoppia, äidinkieltä, kirjoitusta, laskentoa ja mittausoppia, 
historiaa, maantietoa, luonnontietoa, terveys- ja raittiusoppia, 
maa- ja kotitaloutta, piirustusta, käsityötä, voimistelua ja ur
heilua ynnä laulua. Tämän lisäksi voidaan opettaa kahta vapaa
ehtoista ainetta enintään neljä tuntia viikossa. 

6 §. Kansalaiskoulun opetussuunnitelmaan tulee kuulua asu
jaimiston elinkeinoelämään keskeisesti liittyvia oppiaineita 
ja käytännöllisiä harjoituksia sekä uskontoa ja uskontojen his
toriaa, yhteiskuntaoppia, äidinkieltä ja kirjallisuutta ynnä ko
titaloutta ja lastenhoitoa. Häiden pääaineiden lisäksi voidaan 
tarpeen mukaan opettaa muutamia muita oppiaineita vähäisin tun
timUrin. 

Kansalaiskoulun käytännölliseen elämään valmistavan opetuksen 
tulee olla monipuolista ja ammatinvalinnan edellytyksiä lisää
väli. 

Kouluhallituksella on oikeus käytännöllisen järjestelyn sitä 
vaatiessa myöntää poikkeuksia 1 momentin säännöksistä. 

7 §. Kansakoulussa annetaan uskonnonopetusta sen uskontokun
nan tunnustuksen mukaan, johon oppilaiden enemmistö kuuluu. 

Milloin kansakoulun yleisestä'uskonnonopetuksesta on uskon
nonvapauslain mukaisesti vapautettu vähintään kahdeksan samaan 
tunnustukseen kuul~vaa oppilasta ja heidän huol tajsnsa vaativat 
heille tämän tunnustuksen mukaista uskonnonopetusta, on sitä 
koulussa annettava. 

Viidelle tai sitä useammalle oppilaalle, jotka on vapautettu 
kaikesta koulussa annettavasta uskonnonopetuksesta ja jotka ei
vät voi näyttää saavansa vastaavanlaista opetusta koulun ulko
puolellakaan, on uskonnon sijasta ,opetettava uskontojen histo
riaa ja siveysoppia. 

8 §. Kansakoulu on joko suomen- tai ruotsinkielinen. Opetuk
sen antamisesta muunkielisille lapsille heidän äidinkielellään 
voidaan säätää asetuksella. 

9 §. 'Yhdessä opetettavaan ryhmään, johon kuuluu oppilaita 
kansakoulun ensimmäiseltä tai toiselta luokalta, älköön otetta
ko enempää kuin kolmekymmentäneljä oppilasta älk6önkä useammal
ta kuin kolmelta vuosiluokalta. Muuhun opetusryhmään voi kuulua 
enintään neljäkymmentä oppilasta ja enintään viideltä eri vuosi
luokalta. 

Varsinaisen kansakoulun ja kansalaiskoulun oppilaita ei ope-
te-ta yhdessä, eliei ~.!'iihen ole pako~ta~" s}7tä_. - ,. 
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Tyttöjä ja poikia on kolmannelta luokalta lähtien opetetta
va erikseen käsi työssä ja, milloin siihen on aihetta, myös voi
mistelussa ja urheilussa sekä kansalaiskoulun käytännöllisissä 
oppiaineissa. 

Asetuksella voidaan säätää, että erityisessä tapauksessa yh
dessä opetettaVien määrän tulee olla edellä tässä pykälässä 
säädettyjä pienempi ja että edellä säädett~ useampiakin vuosi
luokkia saadaan opettaa yhdessä. Niin ikään asetuksella sääde
tään, millli".ehdoin muutoin yhdessä opetettava ryhmä saadaan äi
dinkielessä ja laskennossa jakaa kahdeksi opetusryhmäksi. 

10 §. Kansakoululla tulee olla oma tarkoitUkseen hyväksytty 
huoneisto. Koulu tai sen osa voidaan kansakouluntarkastajan lu
valla sijoittaa väliaikaisesti tarkoituksenmukaiseen vuokrahuo
neistoon enintään yhdeksi lukuvuodeksi. Pitempiaikaiseen vuok
rahuoneiston käyttämiseen on saat,ava kouluhalli tuksen suostumus. 

11 §. Kansakoulun tontilla tai sen läheisyydessä tulee olla 
oppilaiden väli tuntien Vie~toon ja urheiluharjoituksiin,sovel
tuva leikkikenttä. Kansala~skoulussa, jossa opetetaan maatalout
ta, tulee olla kasvi- ja puutarha sekä kokeilupalsta. Koulun 
ympäristön kaunistamisesta on huolehdittava. 

KansakoululIe on hankittava tarpeellinen kalusto, opetusväli
neet, kirjastot sekä muut koulun toiminnalle välttämättömät va
rusteet. 

12 §. Kouluhuoneistoja älköön käytettäkö sellaisiin koulu
työlle Vieraisiin tarkoituksiin, jotka saattavat häiritä koulun 
hyvää ja tasapuolista suhtautumista eri tavoin ajatteleviin kan
salaispiireihin. Näiden huoneistojen muuhun kuin koulun omaan 
käyttöön on hankittava kansakoulun johtokunnan lupa. Ilman pai
navia syitä älköön lupaa kiellettäkö, JOS kysymyksessä on nuo
riso- tai 'kansansivistysjllrj8stön toimeenpanema nuorison itse
kasvatus- ja sivistyspyrkimyksiä edistävä tilaisuus, jossa voi
daan edellyttää pidettävän moitteeton järjestys ja jonka tarkoi
tuksena ei ole taloudellisen edun saavuttaminen. Tällaisen ti
laisuuden järjestäjäItä saadaan periä huoneiston käyttämisestä 
enintään sellainen korvaus, jonka kohtuullisesti arvioituna on 
katsottava peittävän huoneiston siivoukBesta, lämmityksestä, va
laistuksesta sekä koulun omaisuuden kulumisesta ja vahingoittu
misesta aiheutuneet kustannuksst. 

13 §. Kansakoulun tulee jatkuvasti olla lääkärin valvonnassa. 
Lääkärin on riittävän usein tarkastettava oppilaat, opettajat 
ja koulun muu henkilökunta. 

Kansakoulujen lääkärin- ja hammaslääkärintoimesta säädetään 
erikseen. 

14 '§. Milloin kansakoulu on erikseen järjestetty kuulo- tai 
Däkövikaisille, vajaamielisille ja henkisessä kehityksessä vii
västyneille, sairaille tai vajaaliikkeisille taikka milloin kou
lutoimen yleistä kehittämistä varten on ~arpeen järjestää erityi
siä kokeilukouluja, voidaan näiden koulujen osalta poiketa' tä
män luvun säänDöksistä, niinkuin siitä asetuksella säädetääno 
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2 L u k u. 
Kunnallinen kansakoulutoimi. 

15 §. Kansakoulut perustaa ja ylläpitää sekä kansakoululai
toksen kustannuksista vastaa jäljempänä 3 luvussa mainittuja 
poikkeuksia lukuun ottamatta kunta, ja se saa tähän tehtävään 
valtiolta avustusta, niinkuin 7 luvussa säädetään. 

Kunnassa tulee olla niin monta ja siten sijoitettua kansakou
lua, että kansakouluikäisten lasten koulunkäynti voidaan järjes
tää tarkoituksenmukaisella tavalla. 

16 § .• Kansakoulutointa varten kunta on jaettava kansakoulu
piireihin. Piirijako, jossa määrätään piirien rajat ja kansakou
lujen paikat, on laadittava niin, etteivät oppilaiden koulumat
kat yleensä ole viittä kilometriä pitempiä. Jos kahteen tai use~ 
ampaan kUntaan kuuluvaa asuma-aluetta ei sopivasti voida jakaa 
kuntien omiin koulupiireihin, se on muodostettava kuntien yhtei
seksi piiriksi. 

Kansalaiskoulua, kansakoulun osana olevaa keskikoulua ja eri
tyiSissä tapauksissa varsinaista kansakoulua varten kunta v·oi
daan kuitenkin jakaa laajempiinkin piireihin tai pitää jakamat
tomana taikka liittää useampia kuntia tai niiden osia yhteisek
si piiriksi, mikäli pitkämatkaisten oppilaiden kyyditys ja ma
joitus on järjestettävissä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Älköön kansakoulupiiriä ilman riittävää syytä muodostettako 
niin pieneksi, että varsinainen kansakoulu sen tähden tulisi yk
siopettajaiseksi, eikä kansalaiskoulun piiriä niin pieneksi, et
tei siinä olisi asetuksella säädettävää määrää kouluun pantavia 
lapsia. 

17 §. Kansakoulupiiriin on perustettava varsinainen kansakou
lu, jos siihen pantavia lapsia on vähintään kaksikymmentäseitse
män, kuitenkin niin, että harvaanasutuissa ja saaristokunnissa 
se on tehtävä, jos kouluun pantavia lapsia on vähintään kaksikym
mentä. Sitä älköön lakkautettako, ellei lapsimäärä kolmena perät
täisenä vuonna ole ollut viittätoista pienempi. Jos kansakoulu
piiri yhdistetään naapuripiireihin, voidaan koulu lakkauttaa op
pilasmäärästä riippumatta. 

18 §. Milloin kunnassa, jossa on sekä suomen- että ruotsin
kielistä asujaim1stoa, vähemmistön kielisten kouluun panta
vien lasten lukumäärä on vähintään kahdeksantoista, on kunta 
jaettava kansakoulupiireihin kummankin kielistä opetusta var
ten erikseen. Vähemmistön kielinen ~iiri on tällÖin, noudatta
en mahdollisuuksien mukaan myös 16 ~:n 1 ja 2 momentin säännök
siä, muodostettava niin suurekSi, että siihen tämän pykälän 2 
momentin mukaisesti on perustettava kansakoulu. 

Kunnan on perustettava vähemmistön kieliseen piiriin kansa
koulu, jos kouluun pantavia lapsia on vähintään kahdeksantOieta, 
älköönkä sitä lakkautettako, ellei näiden lasten määrä kolmena 
perättäisenä vuonna ole laskenut kahteentoista. 

Muutoin on vähemmistön kielisestä koulusta voimassa, mitä 16 
ja 17 §:ssä on säädetty. 

Kunnan velvollisuudesta järjestää lapinkielisille lapsille 
opetusta heidän äidinkielellään säädetään asetu~sella. 

19 §. Henkieessä kehityksessä viivästyneiden ja lievästi va
jaamielisten lasten opetusta varten voidaan perUstaa apukoulu 
ja tätä varten muodostaa apukoulupiiri. 
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Kaupunkiin ja tiheästi asutulle, yhteen tai useampaan "kun
taan kuuluvalle, viiden kilometrin säteiselle alueelle on kui
tenkin perustettava apukoulu, jos kaupungin tai alueen saman
kielisten asukkaiden määrä on vähintään kahdeksantuhatta. 

Kunnalla on oikeus liittää apukoulupiiriin viittä kilometriä 
kauempanakin sijaitsevia alueitaan, jollei se edellisen momen
tin mukaan ole velvollinen niitä varten ylläpitämään toista apu
koulua. Samoin edellytyksin voidaan myös koko kunta tai useita 
kuntia muodostaa yhdeksi apukoulupiiriksi. 

20 §. Kunnan kansakoulutointa varten on laadittava kansakou
lun ohjesääntö. 

Maalaiskunnan kansakoulun ohjesääntöön on otettava määräyk
set piiri jaosta ja Siitä, millainen kunkin piirin kansakoulun 
on oltava, sekä yleiset perusteet, joiden mukaan kunnan kansa
koulutoimi järjestetään. 

Kaupunki- ja kauppalakunnan kansakoulun ohjesäännössä määrä
tään kansakoulupiirijako kahden tai useamman kunnan yhteisen 
koulun osalta sekä kunnan kansakoulutoimen yleiset perusteet. 

~ansakoulun ohjesäännön hyväksyy kunnallisvaltuusto. Valtuus
ton hyväksymä kansakoulun ohjesääntö on alistettava kouluhalli
tuksen vahvistettavaksi. 

Jollei kouluhallitus katso voivansa muuttamattomana vahvis
taa kunnallisvaltuuston päätöstä, se palauttakoon asian käsitel
täväksi uudelleen valtuustossa määräajan kuluessa. Jollei kou
luhallitus valtuuston uuttakaan päätöstä vahVista, sen on alis
tettava asia valtioneuvoston ratkaistavaksi. 

Mitä edellä on säädetty kansakoulun ohjesäännön valmistami
sesta ja Vahvistamisesta, noudatettakoun myös, kun vahvistettua 
ohjesääntöä muutetaan, kuitenkin Siten, että jos kouluhallitus 
katsoo ohjesäännön muuttamisen tarpeelliseksi, mutta kunnallis
valtuusto, saatuaan siihen tilaisuuden, ei ole muutosta hyväk
synyt, kouluhallitus alistakoon asian valtioneuvoston tutkitta
vaksi, ja on tällä valta, kuntaa kuultuaan, vahvistaa muutos 
kunnan kansakoulun ohjesääntöön. 

21 §. Kansakoulun toimintaa johtaa ja valvoo ensi sijassa 
kansakoulun johtokunta. 

Jokaisella kansakoulupiirillä, jossa on kanSakoulu, tulee ol
la kansakoulun johtokunta. Jollei piirissä ole kanSakoulua, on 
piiri sen johtokunnan alainen, jonka koulussa enimmät lapset 
suorittavat oppivelvollisuutensa tai jonka kunnalltsvaltuusto 
määrää. 

Vähemmistön kielisellä piirillä tulee aina olla oma johto
kuntansa. 

Kaupungissa ja kauppalassa voi samankielisillä kouluilla ol
la yhteinen kansakoulun johtokunta. 

22 §. Kunnallisvaltuusto valitsee kansakoulun johtokuntaan 
lähinnä oppilaiden vanhemmista, ei kuitenkaan koulun opettajis
ta, kuusi jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi Johto
kuntaan kuuluu jäsenenä opettajiston eduetaja. Johtokunta valit
see itselleen keskuudestaan puheenjohtajan; 

23 §. Maalaiskunnalla on kansakoulutoimen yhtenäistä johta
mista varten kansakoululautakunta. Myös kauppala voi asettaa 
kansakoululautakunnan. Kunnallisvaltuusto valitsee kansakoulu
lautakuntaan neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vii
si muuta jäsentä. Lisäksi kansakoululautakuntaan kuuluu jäsene-
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nä opettajiston edustaja, kaksikielisessä kunnassa edustaja 
kummastakin kieliryhmästä. 

Jos kunnassa on vain yksi kansakoulun johtokunta, suorittaa 
se mylls kansakoululautakuDnan tehtävät. 

24 §. Kansakoulun johtokunta ja kansakoululautakunta on pää
tllsvaltainen, kun neljä jäsentä on läsnä. 

25 §. Kahden tai useamman kunnan yhteinen kansakoulupiiri 
on sen kunnan hallinnossa, jonka alueelle koulunpaikka on pii
rijaossa määrätty. Kuitenkin kunnat voivat sopia siitä, että 
kansakoulun johtokuntaan valitaan jäseniä eri kunnista. Koulun 
kustannuksiin kunnat ottavat osaa siinä suhteessa, missä kuhun
kin kuntaan kuuluvia oppivelvollisia lapsia on koulupiirissä. 

26 §. Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat, muut koulutar
vikkeet sekä välttämättllmät ty6aineet annetaan kunnan kansakou
lussa oppilaalle maksutta. 

27 §. Jos matka kansakouluun on oppilaan kuljettavaksi vaa
rallinen taikka viittä kilometriä pitempi, kunnan on avustetta
va oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun sekä hänen 
majoittamistaan koulun läheisyyteen. Sama olkoon laki nuorim
piintai terveydeltään heikkoihin lapsiin nähden, vaikka kou
lumatka olisikin viittä kilometriä lyhyempi, jos sen on katsot
tava muodostuvan heille ilman puheena olevaa avustusta liian 
vaikeaksi tai rasittavaksi. 

Milloin harvaanasutussa kunnassa asuu viittä kilometriä kau
empana koulusta vähintään kuusitoista oppilasta, joiden päivit
täinen kyyditys ei ole tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä, 
on kunnan perustettava heitä varten oppilasasuntola. Sama ol
koon laki, jos oppilasasuntola on katsottava tarpeelliseksi 1 
momentissa mainittua oppilaiden majoittamista varten. 

28 §. Kansakoulun oppilaalle on annettava koulussa jokaisena 
tyllpäivänä riittävä ateria. 

29 §. Kunnan on annettava vähävaraisten vanhempien lapsille 
pukim1a, jalkineita ynnä muuta avustusta siinä määrin, että hei
dän koulunkäyntinsä tulee turVatuksi. 

30 §. Kaupungin ja kauppalan on järjestettävä vähävaraisille 
oppilaille riittävässä määrin kesävirkistystä. 

Kunnan on huolehdittava asianmukaisen kesävirkistyksen jär
jestämisestä sellaiselle vähävaraiselle kansakoulun oppilaalle, 
jonka koululääkäri on todennut terveydeltään heikoksi tai sai
raalloiseksi ja jolle huoltaja ei voi tätä virkistystä tarjota. 

31 §. Kouluateria sekä oppilasasuntolassa annettava täysi
hoito ovat maksuttomat. Oppilasasuntoloihin sijoitetut oppilaat 
ovat kuitenkin velvolliset suorittamaan kohtuullisen määrän 
heille soveltuvia tehtäviä sekä osallistumaan bppilasasuntolan 
askareisiin. 

Koulussa ja koulumatkalla oppilaille sattuneidon tapaturmi
en lääkärinhoito ja kaikki koulun toimesta suoritettavat lääkä
rintarkastukset ovat maksuttomat. 
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3 L u k u. 
Muu kansakoulutotmt. 

32 §. Valtio voi perustaa kansakouluja, joita se ylläpitää, 
kansakoulunopettajien valmistuslaitosten ja koulukotien yhtey
teen, kasvatuksellista kokeilua varten, kuulo- ja .näkövikaisil-
le lapsille sekä erityisestä syystä mu~lloinkiD. . 

Mikäli näistä kansakoulu1sta ei ole lailla tai asetuksella 
toisin säädetty, on soveltuvin osin noudatettava kunnallisesta 
kansakoulusta annettuja säännöksiä. 

33 §. Suomen kansalaisella sekä kotimaisella yhteisöllä, sää
tiöllä ja uskonnollisella yhdyskunnalla on oikeus valtioneuvos
ton luvalla perustaa yksityinen kansakoulu ja ylläpitää sitä. 
Muita kansakoulutoimeen kuuluvia tehtäviä saadaan suorittaa ase
tuksella säädettävissä rajoissa. 

34 §. Yksityisellä kansakoululla tulee olla johtokunta, jos
ta on sovel tuvin osin voimaSsa, mitä kunnallisesta kansakoulun 
johtokunnasta ja kansakoululautakunnasta on säädetty. 

35 §. Yksityinen kansakoulu voidaan sen omistajan suostues
sa kunnan kansakoulun ohjesäännössä määrätä kunnallisen kansa
koulupiir1n kouluksi. Tällöin toimii yksityisen kansakoulun joh
tokunta koulupiirin kansakoulun jOhtokuntana, jollei toisin ole 
sovittu. 

Sama olkoon voimassa valtion ylläpitämästä kansakoulusta. 
36 §. l!Iiilloin yksityinen kansakoulu saa tämän lain mukaan 

valtionavustus ta , on opetus siinä maksuton ja oppilaille anne
taan ilmaiseksi oppikirjat ja muut koulutarvikkeet sekä opetuk
sen edellyttämät työaineet, niin myös lääkärinhoito. 

Kun yksityinen tai valtion kansakoulu on määrätty kunnalli
sen kansakoulupiirin kouluks~,· siinä annetaan tähän piiriin kuu
luville oppilaille kaikki ne edut, jotka tämän lain mukaan on 
annettava kunnallisessa kansakoulussa. 

37 §. Jos yksityIsen kansakoulutoimen suorittamisessa jäte
tään annetusta muistutuksesta huolimatta noudattamatta, mitä 
siitä on säädetty, voidaan valtionapu lakkauttaa tai lupa kou
lun ylläpitämiseen peruuttaa. 

38 §. Oppivelvollisille lapsille; joita hoidetaan pitkäaikai
sina potilaina valtion, kunnan tai kuntayhtymän sairaalassa, on 
sairaalan ylläpitäjän toimesta annettava oppivelvollisuuden 
täyttämistä ed.istävää opetusta siinä määrin, kuin lasten terve-
ys ja muut olosuhteet sallivat. . 

4 L u k u. 
Opptueluolltsuus. 

39 §. Lapsi, joka on Suomen kansalainen, on oppivelvollinen. 
Syvästi vajaamielisten lasten opetuksesta säädetään erikseen. 
40 §. Oppivelvollisuus tarkoittaa sen tieto- ja taitomäärän 

saavuttamista, joka kansakoulussa annetaan. 
Asetuksella säädetään, missä määrin jossakin muussa oppilai

toksessa suoritettu opiskelu vastaa oppivelvollisuuden täyttä
mistä. 
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41 §. Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa syYslukukauden 
alussa sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seit
semän vuotta, ja päättyy, jollei oppivelvollisuutta sitä ennen 
ole täytetty, kevätlukukauden lopussa sinä kalenteri vuonna, jon
ka kuluessa hän täyttää kuusitoista vuotta. Erityisestä syystä 
voidaan oppivelvollisuuden suorittaminen aloittaa edellä mainit
tua myöhemmin. 

Sokean tai kuuron lapsen oppivelvollisuus kestää kymmenen 
vuotta, niinkuin siitä asetuksella säädetään. 

Oppivelvollisuus on täytetty, kun lapsi on käynyt kansakou
lun tai muutoin suorittanut vastaavat oppimäärät. 

5 L u k u. 
Oppivelvollisuuden täyttäminen. 

42 §. Oppivelvollisella lapsella ja Suomessa oleskelevalla 
oppi velvollisuusikäisellä lapsella, joka ei ole Suomen kansala:l.
nen, sekä kansalaisuudesta riippumatta erityisestä syystä sel
laisellakin lapsella, joka ei ole oppivelvollisuusikäinen, on 
oikeus päästä kansakoulun oppilaaksi, niinkuin tässä luvussa 
säädetään. 

43 §. Oppivelvollisuuden täyttämiseksi lapsen on käytävä kan
sakoulua taikka saatava vastaavaa opetusta muussa oppilaitokses
sa tai kotona. 

44 §. Lasta älköön pidettäkö kansakoulun oppilaana, jos hä
nen koulunkäyntinsä ruumiinvian, sairauden tai sielullisen poik
keavuuden vuoksi on katsottava vahingolliseksi tai hyödyttömäk
si. Tällainen lapsi on vapautettava oppivelvollisuudesta, mikä
li hänelle ei ole järjestetty opetusta tämän lain mukaisessa' 
erikoiskoulussa. 

45 §. Lapsen huoltajan ja työnantajan on huolehdittava sii
tä, että lapsi täyttää oppivelvollisuutensa. 

Huoltajalla tarkoitetaan tässä laissa Sitä, joka pääasialli
sesti pitää huolta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. 

46 §. Lapsi kuuluu siihen kansakoulupiiriin, jonka alueella 
hänen huoltajansa asuu tai työansiolla oleskelee. 

Lapsi kuuluu suomen- tai ruotsinkieliseen piiriin sen mukaan, 
kumpaa kieltä hän yksinomaan tai paremmin osaa oppivelvollisek
si tullessaan. Milloin lapsi kykenee nauttimaan opetusta sekä 
suomen että ruotsin kielellä, määrätköön huoltaja piirin. 

47 §. Lapsella on oikeus käydä kansakoulua siinä piirissä, 
johon hän kuuluu. Kunta voi kuitenkin pätevästä syystä määrätä, 
että lapsen koulunkäynti oikeus on väliaikaisesti kokonaisin lu
kuvuosin kunnan jossakin muussa samankielisessä piirissä, kui
tenkin edellytyksin, että kunta tarvittaessa riittävässä määrin 
avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista tämän piirin kou
luun taikka, jos huoltaja siihen suostuu, hänen majoittamistaan 
koulun läheisyyteen. 

Milloin piirissä ei ole kansakoulua, lapsella on koulunkäyn
tioikeus huoltajan valinnan mukaan kunnan totsessa samankieli
sessä koulupiirissä, vähemmistön kielisellä lapsella kuitenkin, 
jollei kunnassa ole sen kielistä koulua, enemmistön kielisessä 
koulupiirissä. 

Lapsella on oikeus päästä myös muuhun omakieliseen varsinai
seen kansakouluun, jollei sen johdosta oman piirin opettajanvir-
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ka tule tarpeettomaksi tai toisessa piirissä ole kustannettava 
muuten tarpeetonta virkaa taikka hankittava lisähuoneistoja. 
Opetusministeriö määrää ne perusteet, joiden mukaan lapsen ko
tikunta on velvollinen suorittamaan vieraalle kunnalle korvaus
ta lapsen koulunkäynnistä, siten että korvaus vastaa likipitäen 
niitä todellisia lisäkustannuksia, joita koulunkäynti on aiheut
tanut vieraalle kunnalle. 

Oppilaiden ottamisesta keskikouluun, apukouluun ja muihin eri
koiskouluihin on vOimassa, mitä s11 tä asetuksella sääde.tään. 

48 §. Kansakoulun oppilas voidaan erityisestä syystä vapaut
taa koulunkäynnistä, kuukautta pitemmäksi ajaksi kuitenkin vain 
voittamattoman esteen sattuessa. 

49 §. Kansakoulun oppilaan on käyttäydyttävä hyvin koulussa 
ja sen ulkopuolella sekä noudatettava koulun järjestyssääntöjä. 
Oppilas, joka ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa, 
voidaan erottaa koulusta. Erottamispäätös on alistettava tarkas
tajan vahvistettavaksi. ErotetulIe on huoltajan hankittava ope
tus muussa koulussa taikka kotona. Oppilas on erottamisesta huo
limatta oppivelvollinen tämän lain säännösten mukaisesti. 

Ruumiillinen kuritus on kansakoulussa kielletty. 
50 §. Kansakoulun johtokunnan on valvottava, että oppivelvol

lisuus täytetään, ja ratkaistava sitä koskevat asiat, mikäli 
niitä ei ole asetuksella annettu muun Viranomaisen päätettäväk
si. 

JOhtokunnan on pidettävä piirin oppivelvollisista lapsista 
luetteloa. Sitä varten tulee kirkonkirjojen ja siViilirekiste
rin pitäjien, oppikoulujen ja ammattikoulujen johtajien sekä po
liisiviranomaisten antaa kunnan kansakoululautakunnalle tai, 
jollei kunnassa sitä ole, kansakoulun johtokunnalle tarpeelli
set tiedot, niinkuin siitä asetuksella säädetään. 

51 §. Milloin oppivelvollinen lapsi opiskelee kotona tai sel
laisessa koulussa, jossa opiskelua asetuksella ei ole määrätty 
kansakoulun käymistä vastaavakSi, on lapsen edistyminen tutkit
tava joka lukukauden lopussa. Lapsen huoltaja saa valita tutki
jan, mutta johtokunnan määräämän kansakoulunopettajan on oltava 
läsnä tutkinnossa. Erityisen syyn vaatiessa sekä aina, milloin 
kysymyksessä on varsinaisen kansakoulun taikka kansalaiskoulun 
loppututkinto, asianomainen kansakouluntarkastaja määrää tutki
van opettajan. 

52 §. Jos oppivelvollisen lapsen huoltaja rikkoo tämän lain 
säännÖkSiä, rangaistakoon enintään sadalla päiväsakolla. . 

Jos työnantaja estää palveluksessaan olevan lapsen täyttämäs
tä oppivelvollisuutta, rangaistakoon vähintään viidelläkymmenel
lä päiväsakolla. 

Milloin huoltaja ilman laillista estettä jättää noudattamatta 
johtokunnan kutsun saapua sen kuultavaksi tässä pykälässä maini
tun rikkomuksen johdosta, voi poliisipäällikkö johtokunnan pyyn
nöstä hänet tuottaa. Sama olkoon laki sellaisesta kansalaiskou
luun pantavasta, joka vastoin huoltajansa tahtoa laiminlyö kou
lunkäynnin. 

Lastensuojeluviranomaisten tehtävistä oppivelvollisuuden lai
minlyönnin tapahtuessa on säädetty erikseen. 
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6 L u k u. 
Vtranhal ttjat. 

53 §. Kansakoulussa tulee olla tarvittava määrä opettajan, 
tuntiopettajan, työnohjaajan ja asuntolanhoitajah virkoja. Mui
ta virkoja kunta vOi, mikäli laissa ei ole toisin säädetty, pe
rustaa ja ylläpitää harkintansa mukaan. Jokaisessa kansakoulus
sa on johtajana joku opettajista. 

Opettajanvirkojen nimistä ja opettajien opetusvelvollisuuden 
määrästä säädetään erikseen. 

54 §. Milloin varsinaisessa kansakoulussa on kaksikymmentä
seitsemän oppilasta, tulee siinä olla vähintään kaksi opettajaa. 

Keskikoulussa, kansalaiskoulussa ja sellaisessa varsinaises
sa kanSakoulussa, jossa on vähintään kuusi opettajaa, voidaan 
opettajanvirat järjestää pääasiallisesti tai yksinomaan jonkin 
tai joidenkin aineiden opettajanviroiksi, niinkuin siitä asetuk
sella säädetään. 

Kansakoulussa tulee olla erityinen poikien käsityönopettaja, 
jos tämän aineen viikkotunteja kolmannella ja sitä seuraavilla 
luokilla yhteensä on vähintään tämän opettajan opetusvelvolli
suutta vastaava määrä, sekä tyttöjen käsityönopettaja, jos tun
teja samoin kolmannella ja sitä ylemmillä luoki+la on vastaava 
määrä. 

Kunnassa, jonka kansalaiskoulussa tai -kouluissa on tyttöop
pilaita viisikymmentä taikka jossa on vähintään kymmenen varsi
naisen kansakoulun piiriä, tulee olla erityinen,kotitalouden 
opettajan virka. 

55 §. Kunnan kansakoululaitoksen virkojen perustamisesta ja 
lakkauttamisesta sekä niiden uudestaan järjest~isestä päättää 
kunnallisvaltuusto. Se voi myös enintään kolmen vuoden ajaksi 
määrätä, ettei virkaa ole vakinaisesti täytettävä, jos on toden
näköistä, että sitä ei tarvita pysyvästi • 

. 56 §. Kansakoululai toksen virkaan voidaan nimittää vain Suo
men kansalainen. 

Kansakoululaitoksen Viranhaltijan muista kelpoisuusehdoista 
säädetään asetuksella. Valtioneuvosto voi erityisestä syystä 
myöntää niistä erivapautta. 

57 §. Nimittämiskirjana annetaan opettejan viran haltijalle 
valtakirja ja muille määräyskirje. Nimittämiskirjan antaa se vi
ranomainen, joka suorittaa vaalin tai määrää viran hoitajan. 

58 §. Avoin opettajanvirka on, jollei laillista estettä ole, 
julistettava haettavaksi vakinaisesti täyttämistä varten, ja on 
siihen valittava säädetyt kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista 
taitavin ja soveliain. Virka voidaan kuitenkin, jos katsotaan 
koulun edun sitä vaativan, kansakouluntarkastaJan suostumuksel
la julistaa uudelleen haettavaksi. 

Opettajanvaali on alistettava kansakouluntarkastajan vahvis
tettavaksi. Jollei hän katso voivansa vaalia vahvistaa, palaut
takoon asian vaalin toimittaneelle viranomaiselle uudelleen kä
siteltäväksi. Uusi tai uudistettu vaalipäätös on kansakouluntar
kastajan vahvistettava, jollei vaalissa ole siVuutettu ilmeises
ti taitavinta ja soveliainta hakijaa tai muutoin virheellisesti 
menetelty. Jos kansakouluntarkastaja vieläkin jättää vaalin vah
vistamatta, hänen on alistettava asia kouluhallituksen ratkais
tavaksi. Milloin siihen on painavia syitä, kouluhallitus voi mää
rätä, kuka hak=l:joista on virkaan otettava. . ': 
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Väliaikaisen opettajan ottamisessa on soveltuvin osin nouda
tettava, mitä viran vakinaisesti täyttämisestä edellä tässä py
kälässä on säädetty. Kuitenkin, jos avoimeen virkaan ei ennen 
elokuun 1 päivää ole valittu hyväksyttävää hakijaa, määrätköön 
kansakouluntarkastaja siihen väliaikaisen opettajan alkaneeksi 
lukuvuodeksi. 

59 §. Vakinaiseksi opettajaksi valittu on määrättävä hoita
maan virkaa koeaikana. Kun hän on palvellut kaksi vuotta, otet
takoon lopullinen nimitys ratkaistavaksi. Jos opettaja on tänä 
aikana osoittautunut virkaan kykeneväksi ja käyttäytynyt hyvin, 
hänet on virkaan nimitettävä. Jos opettaja aikaisemmin on saa
nut valtakirjan opettajanvirkaan, voidaan valtakirja antaa hä
nelle vuoden koeajan jälkeen, kuitenkin niin, että milloin val
takirja on aikaisemmin annettu saman kunnan johonkin muuhun 
opettajanvirkaan, valtakirja on annettava heti vaalin tultua 
vahvistetuksi. . 

Jos koeajaksi otettu opettaja on sen kuluessa osoittautunut 
virkaan sopimattomakSi, peruutettakoon hänelle annettu määräys. 

Päätös valtakirjan antamisesta tai kieltämisestä. taikka koe
aikamääräyksen peruuttamisesta on alistettava kansakouluntar
kastajan vahvistettavaksi. Jollei kansakouluntarkastaja katso 
voivansa sitä vahVistaa, alistakoon asian kouluhallituksen rat
kaistavaksi. 

60 §. Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan toista 
opettajanvirkaa koeaikana, päättyy samalla hänen aikaisempi vir
kasuhteensa. 

61 §. Opettaja on velvollinen jatkuvasti seuraamaan alansa 
kehitystä. 

Koevuosilla oleva opettaja, joka ei aikaisemmin ole saanut 
valtakirjaa, on velvollinen,· ennen kuin valtakirja hänelle an
netaan, suorittamaan tutkinnon kansakouluhallinnosoa. 

62 §. Työnohjaaja, tuntiopettaja ja asuntolanhoitaja otetaan 
samoin kuin opettaja. Määräyskirje on kuitenkin annettava heti 
vaalin vahvistamisen jälkeen. 

63 §. Kansakoulun johtajan valitsee kansakoulun johtokunta 
koulun opettajiston mieltä kuultuaan neljäksi lukuvuodeksi ker
rallaan. Jollei valittu ole saanut enempää kuin kolme ääntä,on 
asia alistettava kansakouluntarkastajan vahvistettavaksi ja 
siinä niin meneteltävä, kuin tuntiopettajan määräämisestä on 
säädetty. 

Jos koulussa on vain yksi opettajanvirka, on sen hoitaja 
koulun johtaja. 

64 §. Virat, joiden haltijat toimivat kahden tai useamman 
johtokunnan alaiSina, täyttää maalaiskunnassa ja kauppalaasa 
johtokunnan sijasta kansakoululautakunta. Milloin kauppalassa 
ei ole kansakoululautakuntaa, täyttää tällaiset virat kauppa
lanhalli tus. 

65 §. Opettajanvirka voidaan lakkauttaa, jos kouluun panta
vien lasten määrä on alentunut niin vähäiseksi, ettei virkaa 
ole pidettävä tarpeellisena. Muu kansakoululaitoksen virka voi
daan lakkauttaa, milloin sen ylläpitämiseen ei ole laillista 
velvollisuutta. 
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Jos koulu lakkautetaan, lakkaavat samalla sen virat, mikäli 
niitä ei Siirretä toisen koulun viroiksi. 

66 §. Opettaja tai asuntolanhoitaja, jonka virka on lakkau
tettu, on siirrettävä vastaavanlaiseen, hänelle soveltuvaan toi
seen kansakoululaitoksen virkaan. Jollei ,sellaista ole avoinna 
samassa kunnassa, siirtäköön kouluhallitus häne~ vastaavaan 
virkaan muualle. 

Jos virka piirijaon tai kunnallisen jaoituksen muuttuessa 
muutetaan toisen kunnan tai koulun viraksi, siirretään muutetun 
viran haltija uuden viran haltijaksi. 

Jos opettaja tai asuntolanhoitaja 1 ja 2 momentissa maini
tuissa tapauksissa kieltäytyy suostumBsta Siirtoon, hänelle an
netaan erokirja pyynnöttä. 

Jollei ole sellaista virkaa., johon opettaja tai asuntolanhoi,
taja 1 momentin mukaan voidaan Siirtää, hänet on asetettava lak
kautuspalkalle, sen mukaan kuin siitä ~n erikseen säädetty. 

Vakinaiset opettajat tai asuntolanhoitajat voivat vaihtaa 
keskenänsä virkoja, jos asianomaiset johtokunnat ja kouluhalli
tus siihen suostuvat. 

67 §. Viranhaltija on velvollinen eroamaan virastaan heinä
kuun 31 päivänä sinä vuonna, jona hän täyttää 67 vuotta. Koulu
hallitus voi kuitenkin kansakoulun ,johtokunnan esityksestä pysyt
tää hänet virassaan täysin lukuvuosin enintään kolme vuotta sen 
jälkeen, jos viranhaltijan on katsottava olevan,vielä kykenevä 
hoitamaan virkaansa. Esitys on toimitettava kouluhallitukseen 
ennen huhtikuun 1 päivää sinä vuonna, jolloin viranhaltija oli
si velvollinen eroamaan. 

Asetuksella voidaan erityisten virkojen haltijain eroamisikä 
säätää aikaisemmaksi, ei kuitenkaan viittäkymmentäviittä vuotta 
varhaisemmaksi. ' 

68 §. Jos vakinainen opetta'ja on toiminnallaan tai käyttäy
tymisellään virassa tai sen ulkopuolella taikka: virkatehtävien
sä laiminlyömisellä osoittanut, ettei hän ansaitse sitä luotta
musta ja kunnioitusta, jota hänen aaemansa opettajana edellyt
tää, hänet voidaan kurinpitotoimin panna' viralta. 

Vakinaista opettajaa voidaan vähäisemmästä ~in 1 momentis
sa tarkoitetusta rikkomuksesta kurinpitotoimenpitein rangaista 
varoituksella tai enintään kolmen kuukauden ajan kestävällä vi
rantoimituserolla, jonka aikana hän menettää koko rahapalkkauk
sensa. Sama olkoon laki, milloin tällaiseen rikkomukseen on 
syyllistynyt koe vuosilla oleva tai väliaikainen opettaja taikka 
asuntolanhoitaja. 

Asianomainen kansakouluntarkastaja toimitt~ kurinpitoasias
sa 'tutkimuksen ja esittää tutkimuksen tuloksen ja mahdollisen 
rangaistusvaatimuksen kansakoululautakunnalle tai, jollei sitä 
ole, kansakoulun johtokunnalle, joka opettajaa kuultuaan ratkai
see asian. Jos opettaja tuomitaan varoitusta ~arampaan rangais
tukeeen, on päätös alistettava kouluhallituksen vahvistet~avak
si. 

69 §. Jollei kansakoul,untarkastaja ole esittänyt rangaistus
vaatimusta neljän kuukauden kuluessa Siitä, kun se seikka, joka 
olisi saattanut antaa aihetta kurinpitomenettelyyn, tuli hänen 
tietoonsa, katsottakoon asian rauenneen. 

Jos tuomioistuin on vapauttanut opettajan syytteestä, älköön 
kurinpitomenettelyä pantako vireille tai jatke~tako samasta syys-
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tä muutoin kuin sellaisen seikan nojclla, jota ei ole katsotta
va rikokseksi, mutta joka 68 §:n mukaan voi aiheuttaa kurinpi
dollisen rankaisemisen. 

Sillä aikaa kun opettajaa vastaan on vireillä syyte yleises
sä tuomioistuimessa, älköön häntä vastae.n samasta syystä nos
tettako taikka jatkettako kurinpitomenettelyä. Jollei kansakou
luntarkastaja ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio
istuimen päätös sai lainvoiman, esittänyt rangaistusvaatimusta, 
katsottakoon asian r~uenneen. 

70 §. Milloin opettaja on syytteen, kurinpitomenettel~ tai 
tutkimuksen alaisena rikoksen tai kurinpitorikkomuksen vuoksi, 
voi kansakoulun johtokunta pidättää hänet virantoimituksesta. 
Pidätyspäätös on alistettava kouluhallituksen vahvistettavaksi. 

Päätös virantoimituksesta pidättämisestä tulee noudatetta
vaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta. 

Jos opettaja on tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksellä 
tuomit·GU viralta pantavaksi, on hänet heti pidätettävä viran
tOimituksesta, vaikkei päätös ole lainvoimainen. 

71 §. Viranhaltijan, joka sairauden vuoksi ei kykene virkaan
sa hoitamaan, on pyydettävä virkavapautta. Jollei hän sitä tee, 
kansakoulun johtokunnan on vapautettava hänet virantoimitukses
ta sairauden ajaksi. Kansakoulun johtokunnan päätös on alistet
tava kansakouluntarkastajan vahvistettavaksi. Siitä huolimatta 
se voidaan heti panna täytäntöön. 

Jos viranhaltija on ruumiinvian taikka ruumiin- tai sieDUl
voimien vähentymisen vuoksi pysyvästi menettänyt työkykynsä, 
hän on velvollinen eroamaan. Jollei opettaja kouluhallit~sen 
kehoituksen saatuaan eroa, kouluhallituksen on vapautettava hä
net virasta .. 

72 §. Asuntolanhoitaja sekä työnohjaaja ja tuntiopettaja voi
daan vapauttaa virasta, milloin siihen harkitaan syytä olevan. 
Vapauttamisesta päättää kansakoulun johtokunta, jonka on alis
tettava päätÖksensä kouluhallituksen vahvistettavaksi. ~lloin 
kysymys virasta vapauttamises·~a 011 otettu. käsiteltäväksi kan
s~~oulun j?htokunnassa kansakouluntarkaetajan vaatimuksesta, 
johtokunnan on alistettava päätöksensä kouluhallituksen vahvis
tettavaksi siinäkin tapauksessa, että virasta vapauttamiseen ei 
johtokunnan mielestä ole aihetta. . 

Väliaikaisen viranhoitajan ja viransijaisen määräys voidaan 
peruuttaa samassa järjestyksessä, kuin se hänelle annetaan. 

73 §. Milloin kansakoululautakunta tai kunnallishalli tus on 
valinnut viranhaltijan, kuuluvtlt näille ne tehtävät, jotka edal-

.lä on määrätty kansakoulun johtokunnalle. .. 
Edellä olevia 67, 71 ja 72 §:n säännöksiä ei sovelleta sel

laiseen viranhaltijaan, jonka nimittämisessä kansakouluntarkas
taja tai kouluhallitus ei ole osallisena. 

Mi tä tässä luvussa on säädetty kansakoululaitoksen vi·ranhal
tijoista, ei koske kansakouluntarkastajia, joista säädetään 
erikseen. 

7 L u k u. 
ValtionavustuKset. 

74 §. Maalaiskunta ja kauppala saavat omien kanaakouluraken
nusten hankkimiseksi valtiolta avustusta 20-50 % ja kuoletuslai
naa 40-60 % rakennuslrustannusten määrästä, kuitenkin siten ,et-
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tä valtion koko rahoitusosuus sanotuista kustannuksista on 60-
95 %. Jos rakennltskustannukse~ nousevat yli 76 §:ssä säädetyllä 
tavalla määrätyn nOL~aalih1nnan, on valtion avustus, kuoletua
laina j~ rahoitus laskettava normaalihinnasta. 

Maan köyhimmille tai harvaanasutuille kunnille annetaan, jos 
kansakol'lurakennu3tEln hankkiminen niille muuten tulisi kohtuul
lista r~skeammaksi, 1 momentissa säädetyn avustuksen lisäksi 
ylimääräistä rakennusavustusta. Näille kunnille tuleva valtion 
rahoi tus on 90*''lr rakEinnuskustannuksista te.i, 1 momentissa 
mainitu!la ed~llytyksellä, normaalihinnasta. Jos myönnettyjen 
avuctusten yhteiAm?ärä on pienempi kuin valtion koko rahoitus
osuus, annetaan flrotus kuoletuslaillana. 

VaI tionel~vosto määrää vuosittain ne !)erusteet ,. jl)iden mukaan 
kouluhallitus mybntää valtionavustuksen, ylimääräisen avustuk
sen ja ku~letuslainan. Erityistapauksessa valtioneuvosto voi 
myöntää valtionapua j~ ku~letusla~naa normaalihinhan ylittävis
täkin kustannuksista tai salJia, että koulun rakenn~skustannuk
set kokonaisuudessaan suori·~etaa..-'l vaI tirm varoista. 

70 §. Jo!:! maalaiskunta tai kauppala järjestää aikaisemmin 
valmis+.uneeseen kansakoulur!,J;:ennukseen keskuslämmityksbn tai 
sähkövalon taikka suorittaa siinä muun tal'koi tuksenmuke.isen pe
ru spara.1Duks en , jota ei ole katsottava huoneiston kunnossapi
>.oon kuuluvaksi, myönneti::än siitä aiheutuviin kustannuksiin val
tionapua ja kuoletuslainaa samojen pe~tsteiden mukaan kuin uuden 
huoneiston hankkimiseen. 

76 §. V~ltioneuvosto määrää vuosittain ne yleiset perusteet, 
joita noudattaen kouluhallituksen on vahvistettava kouluraken
nusten piirustuks~t ja työselitykset sekä määrättävä edellä täs
sä luvussa maini"ut normaalihinnat. 

Norm~alihintojen yleicet perusteet on niin määrättävä, e~tä 
normaalihir.nat vastaavat käypiä keskimääräisiä rakennuskust~~
nuksia. 

77 §. Omien kan::::akoulurakennustensa kunnoclsapi tämisgen liIaa
laiskunta ja kauppala saavat valtiolta avustukscna: opettajien 
käyte·ttävänä olevie"O asuntojen' kohdal ta puolet ja muiden koulu
huoneis""ojen kohcial ta kaksi kolmannesta niistä todellisten kus
tannusten perusteel,la at"Vioiduista kunn0ssapitoklists'1nusten mää
ristä, jotka valtioneuvosto vuosi·ttain vahvistaa erilaisille 
opettajan asunnoille, opetushuonsille ja oppilas3suntoloil1.e. 

78 §. Va;!. tio korvaa maalaiskunnalle kaksi kolmannesta kunnan 
niistä kansakoululaitoksen todellisista kustannu~sista, jutka 
jOhtuvB.t kaluston, opetusvälineiden i;ah::' koulukirjastojen hank
kimisesta tai kunnossapidosta, oppilaille ilmaiseksi annetuista 
oppikirjoista, muista koulutarvikkeista tai työaineista, oppi
laiden majoituksesta, kyydityksestä, kouluateriasta tai muuste 
avustuksesta, oppilasasuntolan vuotuiskustannuksista taikka tä
män lain määräämästä lääkärinhoidosta. 

Koulukeittolan ja oppilasasuntolan valaistus- ja lämmitysk~2-
tannuksiin ja konluaterian valmistukseen tarvittaviin polttoai
neisiin sekä keittäjän palkkaukseen ei e~neta 1 momentin mukais
ta valtionapua. 

Tässä pykälässä mainitun valtionavun sijasta suoritetaan 
kauppalalle vuotuisena kertakaikkisena valtionapuna kutakin op
pilasta kohti määrä, jonka suuruuden valtioneuvosto vahvistaa 
vähintään 1 000 ja enintään 1 400 markaksi. 
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79 § .• Siitä rahapalkkauksesta, jonka maalai9~ta ja kauppa
la ovat lain mukaan velvolliset suorittamaan opettajille, tun· 
tiopettajille, työnohjaajille ja asuntola~hoitajjLle sekä hei
dän sijaisilleen, samoin kuin siitä lakkautuspalkast~, jonka 
nämä kunnat ovat lain mukaan velvolliset maksamaan lakk~utetun 
viran haltijalle, k~rvaa 7altio 80 ~. Samoin valtio korvaa näil
le kunnilla 80 % niistä lapsilisämaksuista, j~tka kunn<t ovat 
suoritt~eet edellä sanottujen viranhaltijain laissa eääd~tyn 
rahapalkan perusteella. 

80 §. Maalaiskunnalle, joka kuuluu maan köyhi~piin tai on 
harvaanasut.tu, annetaan ylimääräistä val tione.pua kansRkoltlulai
toksen aiheuttamien vuotuisten kustannusten 3.1cn·i;amiseen biine 
määrin, etteivät ne nouse veroäYI'iä ko:J.den\suu:r.emmiksi kuin 
keskimäärin maalaiskunnissa. 

81 §. Kaupunki saa vuotuista valtionapua 25 ~ kansakoululai
toksensa ylläpitämisestä johtuvista todellisista menoist~an. 
joiksi luetaan opettajien laissa määrätyt palkat, kustannukset 
omien kBJlsakouluhuoneistojen kunnossapi tämieestä, kaluston, . 
opetU!Jvälineiden ja koulukirjastojen hankkimisesta ja kt!nnossa
pidosta, oppilaille ilmaiseksi annetuista oppikirjoista ja muis
ta koulutar-"ikkeista ja työaineista , oppilaid'3n koulua'~eriasta 
ja m\,;.us-i;a avustuksesta sekä tämän lcin määräämästä lääkärinhoi
doste .. 

Valtj.oneuvosto voi myöntää kaupungille, jonka kansa~oulura
si t'lS on noussut kohtuullista raskaammakst, yal tionap'~a J. momen
tissa mainituista menoista s .. kä valtionapua ja kuoletuslainaa 
omien kansakot~luhuoneistojen hankkimiseen samojen perusteiden 
mukaan kuin maalaiskunnal1.e. 

82 §. Jos sellaiset kunnat, joille valtionapu kansakoululai
toksen kustannuksiin myönnetään eri perusteiden mukaan, suorit
tavat yhteistä kansakoulu tointa ; annetaan siihen l'.vusi.u.sta har
kinnan perusteella, mutta nouskoon avustus vähintään siihen mää
rään, minkä pienimpään avustukse9n oikeutettu kunta olisi sca
va, älköönkä yli ttäkö sitä, .. Ii tä suurimpaan avustukseer. oikeu
tetulle olisi myönnettävä. 

83 §. Ser_ Hdäksi, mi tä ~dellä tässä luvussa on säädetty, 
voidaan kunnalle ja 38 § :ssa. tarkoitetulle kuntaybtymfl.lle eri
tyisiä kansakoulutointa edistäviä teh'~äviä varten antaa ylimää
räistä avuctusta valtion tulo- ja menoarvioon erikseen otetusta 
määI·ärahastR.. 

Apukoulun vuctuisiin ylläpltokustannukAiin maala~sk~td saa 
ylimääräistä avustusta siinä määrin, ettei kunnan kannettavaksi 
jäävä kustannusten osa ~,ukoulun oppilasta kohden r.ouse korkeam
maksi k:u.in .astaavat k:u.stanr!ukset keskimäärin muut~ ~.ln.Jakoul12ll 
oppilasta kohden . 

.84 §. Yksityisen kansc.koulun ylläpitämiseen al.metaan sama 
vuotuinen avustus kuln 81 §:n 1 momentin Il'uke:;.an kaupu.l')geille, 
jos koulua voidaan ~itää tE;.rpcellisena ja jos ko~lu täyttää val
tionavun saamisesta asetuksella säädetyt e~dot. Alköön avustus
ta kuitenkaan myönnettäkö, jos koulua ylläpidetään. taloudelli
sen voiton saavuttamiseksi. 

Yksityiselle kansakoululle voidaan asetuksella säädetyin 
edellytyksin myöntää oikeus valtionavun sl'.lllltiin samojen perus
teiden mukaan, kuin maalaiskuntien valtiona~~stuksesta edellä 
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on säädetty., Rakennusavustuksen ja -lainan myöntäminen riippu
koon kuitenkin harkinnasta kussakin tapauksessa. 

Mu.uhun yksityiseen kansakoul'ltoimeen voidaan harkinnan mukaan 
myönt~ valtion~pua, ei kuitenkaan enempää, kuin asianomainen 
kunta olisi toimen suorittajana saanut. . 

Oikguden tässä pykälässä mainitun valtionavun saamiseen myön
tää valtioneuvosto. 

85 §. Milloin kansakoulutoimen hoitaminen tuhlaavaisuudesta, 
taitamattomuudesta tai muusta sellaisesta syystä johtuen on ai
heuttanut tarpeettomiksi katsottavie kustannuksia, älköön niis
tä maksettako valtionapua. 

Elldi kunta siirrä lakkautuspalkRlla olevaa opettajaa. s~as
sa kunnassa avoimena olevaan tr·iseen virkaan, johon hänet lain 
mukaan voitaisiin Siirtää, tai, kun sallaista ei ole avoinna, 
i~oita häntä y.ouluhallitukselle muualle Siirtämistä varten, äl
köön kunnalle korvattako lakkautuspalkkaa valtion varoista. 

86 §. Milloin kunnan kansakoulurakennusta tai kansakoulun ir
taimistoa, joiden hankkimiseen on saatu valtiolta avustusta, on 
kunnan toimenpiteestä johtuen ryhdytty pysyvästi käyttämään mui
hin kuin kansakoulun tarpeisiin, kunnan on suoritettava valtiol
le rakennuksella tai irtaimistolla toimenpiteeseen ryhtymisen 
aikNlp olleesta arvosta suhteellisesti niin suuri osuus, kuin 
millä valtio on rakennuksen tai irtaimiston hankkimista avusta
nut. 

8 L u k u. 
Valvonta. 

87 §'. Kansakoulutoimen yleinen johto ja valvonta kuuluu val
tiolle ja on uskottU lähinnä kouluhallitukselle, jonka apuna 
toimivat kansakculuntarkastajat kukin piirissään. 

KP.nsakouluntarkasta.jat ovat valU on peruspalkkaisen viran hal
tijoita. Kaupunki, jossa on vähintäe.n viisitoistatuhatta asukas
ta, on kuiten~in velvollinen asettamaan oman päävirkaisen kansa
koulur!tarkastajan. Kaksikielisessä kaupungissa, jossa on vähin
tääa kymmenentuhatt~ vähemmistön kieliryhmään kuuluvaa asukasta, 
tulee olla erityinen kansakouluntarkastaja tätä kieliryhmää var
ten. Kaupungin kansakouluntarkastajien tulee täyttää asetuksella 
säädettävät kelpOisuusehdot, ja heidät valitsee kaupunginvaltuus
to. Val:l.li on alistettava kOl}.luhalli tuksen vahvistettavaks1. Näin 
asetettu kunnallinen kansakouluntarkastaja on virkatehtävissään 
samassa asemassa kuin valtion kansakouluntarkastaja. 

88 §. KansaKouluntarkastajan tulee jatkuvasti valvoa ja ohja
ta koulun opetustointa ja tarkkailla koulun taloudenhoitoa. Hä-· 
nelle on oikeus olla läsnä johtokunnan ja kansakoululautakunnan 
kokouksissa sekä osallistua niissä keSkusteluun, mutta ei äänes
tyksiin. 

Jos kansakouluntarkastaja on todennut, että kunta kanaakoulu
tointa hoitaessaan on menetellyt lain, asetuksen tai ohjesäännön 
vastaisesti, hänen on pyydettävä lääninhallituksen virkatoimen
pidettä kunnan velvoittamiseksi korjaamaan menettelynsä. 

89 §. Kansakoulun johtokunnan , kansakoululaut9.lrunnan ja kan
sakouluntarkastajan päätökSiin voidaan valittamalla hakea muutos
ta, sen mukaan ja siinä järjestyksessä kuin siitä asetuksella 
säädetään. 



9 L u k u. 
Erinäisiä säännöksiä. 

90 §. Ksnsakoululai toksen viranhaltijain palkkauksesta ja 
eläkkeistä säädetään erikseen. 
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91 §. Tarkemmat säännökset kansak~ulutoimen järjestämisestä 
annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan myös säätää, mitä tä
män lain säännöksiä ei sovelleta koulukodin kansakouluihin tai 
muihin erikoiskouluihin. 

92 §. Alakansakoulunopettajan virat on muutettava yläkansa
koulunopettajan viroiksi sitä mukaa, kuin virka tulee avoimeksi 
tai vir~ haltija saavuttaa yläkansakoulunopettajan vi~kakelpoi
suuden. Alköön kuntaa ennen elokuun 1 päivää 1965 velvoitettako 
ottamaan ennestään yksiopettajaiseen kansakouluun toista opetta
jaa, ellei oppilasmäärä neljännellä, viidennellä, kuudennella 
ja seitsemännellä luokalla yhteensä novse kahteenkymmeneenkah
toen. 

Asetuksella määrätään ajankohta, jonka jälkeen nimityksiä 
alakansakoulunopettaja ja yläkansakoulunopettaja ei enää käyte
tä. 

93 §. Tämän lain 56 §:n säännösten estämättä säilyttää kansa
koululaitoksen viran haltija, joka ennen tämän lain voimaantu
loa on nimitetty Virkaan, oikeutensa pysyä virassaan tai tulla 
nimitetyksi toiseen vast~ava~ virkaLn. 

94 §. Maalaiskuntaa älköön velvoitettako perustamaan päivä
kouluna toimivaa kansalaiskoulua ennen elokuun 1 päivRä 1970. 

95 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1958. Samas
ta päiväbtä lähtien kumotaan oppivelvollisuudesta 15 päivänä 
huhtikuuta 1921 annettu laki (101/21), kansakoululaitoksen kus
tannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annettu laki (180/26), ei 
kuitenkaan kansakoulunopettajan ja asuntolanhoitajan palkkausta 
ja eläkkeitä koskevalta osalta, kansakoulutoimen järjestysmuodon 
perusteista 18 päivänä toukokuuta 1923 annettu laki (137/23), 
ei kuitenkaan opettajien valmistusta koskevalta osalta, kansakou
luun kuuluvan keskikoulun ja ammatillisen jatkokoulun perustami
sesta kokeilutarkoituksessa 10 päivänä tammikuuta 1946 annettu 
laki (28/46), yksityisten kansakoulujen valtionavusta 21 päivä
nä.helmikuuta 1925 annettu laki (69/25), ylempien kansakoulujen 
perustamisen edistämisestä Suoillen maalaiskunnissa 24 päivänä tou
kokuuta 1898 annettu asetus (20/98), kaikki niihin myöhemmin 
tehtyine lisäyksineen, ja eräistä kansakoulutointa koskevista 
väliaikaisista järjestelyistä 11 päivänä joulukuuta 1953 annettu 
laki (483/53) sekä lisäksi kaikki muut kansako\~lulain kanssa 
ristiri.idassa olevat säännökset. Samasta ajankohdasta lähtien ei 
kansakoulutoimessa enää sovelleta yksityisten koulujen ja kasva
tuslaitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä 5 päivänä maalis
kuuta 1919 annettua lakia(26119J, valtion viran ja pysyväisen 
toimen haltijain nimittämiskirjoista ja heidän oikeudestaan py
syä virassaan tai toimessaan 29 päivänä kesäkuuta 1926 annettua 
lakia (202/26), mikäli ei ole kysymys valtion viran tai toimen 
haltijasta tai kaupungin kansakoulun tarkastajasta, ei 6 päivänä 
kesäkuuta 1914 annettua asetusta, jolla ruumiillisen rangaistuk
sen käyttäminen oppilaitoksissa kielletään (24/14)l eikä 9 päivä
nä syyskuuta 1948 annetun tuberkuloosilain (649/48) 21 §:u sään
nöksiä. 
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Jos kansakoulunopettaja tai asuntolanhoitaja. joka oli nimi
tetty ennen kansakoululaitoksen viranhaltijain palkka- ja eläke
eduista annetun lain vOimaantuloa. on säilyttänyt siihen saakka 
voimassa olleiden säännösten mukaisen palkkausoikeutensa. saa 
maalaiskunta tai kauppala taikka yksityisen kansakoulun omista
ja valtionapua sanotun kansakoulunopettajan ~ai asuntolanhoita
Jan palkkauksen maksamiseen tätä palkkausta varten myönnettävää 
valtionapua koskevien aikaisempien säännösten mukaan. 
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64. Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta 
ja eläkkeistä. 

Annettu heillåkuun 1 PllIå 1957. 
(SUomen aa.-kok. 248/56) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1926:22) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Latn sOIJeltamtsala. 

1 §. Kansakoululai toksen viranhaIti j at saavat palkkausta ja 
eläkettä tämän lain mukaan. 

Viranhaltijalla tarkoitetaan tässä laissa kansakoululaitok
sesca palvelevaa alakansakoulunopettajaa, yläkBl'lsakoulunopetta
jaa, keskikoulun lehtoria ja oppilasasuntolan hoitajaa. 

Tämän lain mukaan suoritetaan palkkausta myös tuntiopettajal
le ja työnohjaajalle. 

Valtion ylläpitämän kansakoulun viran tai toimen haltijain 
palkkaukses·~a ja eläkkeestä säädetään erikseen.· 

Palkkau.s. 

V a r s i nai n e n p a 1 k k a u s. 
2 §. Viranhaltijan varsinaisena palkkauksena on peruspalk

ka ikälisineen. 
3 §. ViranhaIti jat saavat peruspalkkaa valtion perusptdk

kai sten viran tai toimen haltijain palkkauksesta voimassa ole
vien seuraavien palkkausluokkien mukaan: alakansakoulunopetta
ja 18, yläkansakoulunopettaja 22, keskikoulun lehtori 24 sekä 
oppilasasuntolan hoitaja 15 palkkausluokan.mukaan. Keskikoulun 
lehtori, joka on suorittanut filosofian kandidaatin tai uskon
nonopettajana toimiva teologian kandidaatin tutkinnon, saa kui
tenkin palkkauksen 25 palkkausluokan mukaan. 

Keskikoulun lehtorin viran vakinainen haltija saa, palveltu
aan 10 vuotta vakinaisena mainitussa Virassa, palkkauksen yhtä 
palkkausluokkaa korkeamman palkkausluokan mukaan, kuin mi tä 
edellä on säädetty. 

4 §. Ikälisää myönnetään viranhaltijalle 3, 6, 9, 12 ja 15 
ikälisävuoden kuluttua yksi ikälisä kullakin kerralla. Ikälisä 
on saman suuruinen kuin valtion viran tai toimen haltijan ikä
lisä vastaavassa palkkausluokassa. 

Ikälisävuosiksi luetaan se aika, minkä viranhaltija täytet
tyään 21 vuotta on palvellut kansakoululaitoksen päätoimisessa 
virassa taikka muutoin ollut päätoimeksi katsottavassa kansa-
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koululaitoksen palveluksessa. Niin ikään saa hän ll'kea hyväkseen 
ajan, minkä hän on sotatj.lan aikana ollut sotapalvoluksessa, lu
kuun ottamatta kuitenkaan säännönmukaista asevelvollisuuden suo
rittamisaikaa, samoin kuin sen ajan, minkä hän on ollut lakkau
tuspalkalla kansakoululaitoksen virasta. 

Asetuksella säädetään, missä määrin viranhaltijalla on oike
us ikälisä~10sina lukea hyväkseen se aika, minkä hän on ollut 
muussa kunnan virassa taikka k11ntien keskusjärjestön tai k11ntien 
yhtymän virassa taikka v~tion tahi uskonnollisen ~hdyskunnan 
virassa tai toimessa taikka yksityisessä toimess~. 

Ikälisä myönnetään hakemuksesta. 
5 §. Varsinainen palkkaus maksetaan viranhaltijalle kuukau

sittain etukäteen. 
Virkaan nimitetyn viranhaltijan oikeus varsinaiseen palkkauk~ 

seBn alkaa sen kuukauden alusta, jonka kuluessa hän on virkaan 
astunut. Virasqa oleva viranhaltija saa ikälisää sitä kuukautta. 
jonka kuluessa hän on oikeuden siihen saavuttanut, seuraavan 
kuukauden alusta. 

Virkasuhteen lakkaaminen kuukauden aikana ei vaik11ta viran
haltijan eikä hänen oikeudenomistajainsa oikeuteen sen k11ukau
den palkkaan. 

Eri n ä i s e t p a 1 k a n 1 isä t 
j a p a 1 k k i 0 t. 

6 §. Viranhaltija saa kalliinpaikanlisää samojen perustei
den mukaan k11in valtion peruspalkkaisten virkain tai tointen 
haltijat. Kalliinpaikanlisää ei kuitenkaan suoriteta sille, ~o
ka saa 2 momentissa mainittua syrjäseutulisää. 

Maan harvaan asutuilla ja syrjäseuduilla sekä muissa niihin 
verrattavissa kunnissa tai kunnan osissa voidaan valtioneuvos
ton vahvistamien perusteiden mukaan kansakoululaitoksen viranhal
tijalle, joka täyttää viran kelpoisuusehdot, suorittaa syrjäseu
tulisää 5~35 prosenttia peluspalkasta. 

7 §. Kansakoululaitoksen opettajanviran haltija saa vahvis
tetun opetusvelvollisuutensa lisäksi hoitamistaan ylitunneista 
vuotuista ylituntipalkkiota. Varsinaisen kansakou).un ylä- ja 
alakansakoulunopettajan ylituntipalkkio. on yhtä vuosiviikkoyli
tuntia kohden yhtä suuri kuin yläkansakoulunopettajan vuotuisen 
peruspalkan kolmaskymmenesosa. Kansalais- ja apuk~ulunopettajain 
ylituntipalkkio on tämä määrä korotettuna kymmenellä sadalta. 
Näin lasketun ylituntipalkkion määrä tasoitetaan lähimpään sel
laiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on viidellä jaollinen. Jos 
kaksi lukua on edellä tarkoitettuna lähimpänä lukuna, suorite
taan tasoitus suurempaan lähimpään lukuun. 

Keskikoulun lehtorin ylituntipalkkiot ovat samansuuruiset 
kuin vastaavien opettajien ylituntipalkkiot valtion oppikouluis-
sao 

8 §. Koulun johtajan tehtävää hoitava opettajanviran halti-
ja saa vuotuista johtajanpalkkiota: . 

1) varsinaisessa kansakoulussa yläkansakoulun~pettajan viik
koylitunnista maksettavaa palkkiota vastaavan määrän puolitois
takertaisena sekä lisäksi kutakin koulun muun opettajan luokkaa 
kohden yhden neljäsosan sanotun viikkoylituntipaIkkion määrästä, 
kuitenkin enintään niin paljon, kuin yläkansakoulunopettajalle 
suoritetaan neljästä viikkoylitunnista; 
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2) erillisessä kansalaiskoulussa ja apukoulussa näissä kou
luisRa maksettavaa viikkoylituntipalkkiota vastaavan määrän 
puolitoistakertaisena sekä lisäksi kutakin koulun muuta päätoi
mista opettajaa kohden yhden neljäsosan viikkoylitunnin palkki
ota vastaavasta määrästä, kuitenkin enintään niin paljon, kuin 
näissä kouluissa maksetaan opettajalle neljästä viikkoylitun
nista; sekä 

3) keskikoulussa samojen perusteiden mukaan kuin valtjon 
keskikoulun rehtori. 

Jos koululla, johon kuuluu kaksi tai kolme edellä mainittua 
koulumuotoa, on yhteinqn johtaja, maksetaan johtajanpalkkion 
perusosa sen koulumuodon mukaan, jossa se on suurin, ja luokka
tai opettajakohtainen lisäpalkkio sen suuruisena, kuin edellä 
kunkin koulumuodon osalta on säädetty. 

Koulun johtajan tehtävää hoitava opettajanviran haltija saa 
lisäksi vähentää vahvistettuun opetusvelvollisuuteensa kuuluvaa 
vuosiviikkotuntien lukua sen mukaan, kuin siitä on 40 §:ssä sää-
detty. . 

9 §. Opettajanviran haltija, jonka työaika on pitempi kuin 
kaksisataa työpäivää lukuvuodessa, saa jokaiselta tämän ajan 
yli menevältä täydeltä työviikolta vuotuista lisäpalkkiota mää
rän, joka vastaa puolta hänen oman palkkausluokkansa ja seuraa
van ylemmän valtion peruspalkka-isten Viran tai toimen hal tijain 
palkkausluokan mukaisen varsinaisen palkkauksen vuotuisesta 
erotuksesta. 

P a 1 k k a u s v i r a n toi m i t u k sen 
k e s k e y t y k sen aja 1 t a. 

10 §. Jos viranhaltija on todistetun sairauden vuoksi ollut 
estynyt virkaansa hoitamasta saman kalenterivuoden aikana yh
teensä yli kolmekymmentä päivää, on hänen peruspalkastaan tämän 
yli menevältä ajalta pidätettävä kolmannes. Jos sellai~en sai
raus kestää yhtäjaksoisesti enemmän kuin satakahdeksankymmentä 
päivää, on peruspalkasta ylimenevältä ajalta pidätettävä puolet. 

Jos sairaus on virassa sattuneen tapaturman taikka ammatti
taudin aiheuttama, saa viranhaltija varsinaisen palkkauksensa 
sairauden alkamispäivää seuraavan kuudenkymmenen päivän ajalta 
vähentämättömänä. Sairauden jatkuessa sen yli tehtäköön perus
palkasta 1 momentissa mainitut vähennykset. 

Milloin sairaus on aiheutunut viranhaltijaa virantoimit~ksen 
johdosta kohdanneesta väkivallasta tai niistä erityisistä olo
suhteista, joihin viranhaltija on virkansa vucksi sodan &ikana 
joutunut, saa hän varsinaisen palkkauksensa vähentämättömänä ko
ko sairauden ajalta, kuitenkin enintään kolmeltasadaltakuudelta
kymmeneltä päivältä, jollei valtioneuvosto joissakin erikoista
pauksissa harkitse kohtuulliseksi määrätä palkkausta suoritetta
vaksi tätäkin pitemmältä ajalta. Sairauden jatkuessa sen yli 
tehtäköön peruspalkasta 1 momentissa mainitut vähennykset. 

Edellä säädetyt pidätykset tehtäköön myös SillOin, kun viran
haltijan ei sairauden vuoksi voida sallia hoitaa virkaansa. 

11 §. Naispuolisella. viranhaltijalla on raskauden ja synny
tyksen vuoksi oikeus saada täysin palkkaeduin kahden kuukauden 
virkavapaus. 

12 §. Viranhaltijalta, joka on estynyt hoitamasta virkaansa 
kansanedustajan tai muun sellaisen julkisen tehtävän VUOksi, 
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josta ei ole lupa kieltäytyä, pidätetään kolmannes hänen perus-
palkastaan. . 

Viranhaltijalta, joka on kutsuttu rauhan aikana suorittamaan 
asevelvollisuuttaan vakinaisessa väessä, pid·ätetään palvelus
ajalta koko palkkaus. Reservin kertausharjoituks~in tai ylimää
räiseen palvelukseen taikka sotatilan aikana.palvelukseen kut
sutulle maksettavasta palkkauksesta säädetään erikseen. 

13 §. Viranhaltijalta, jolle myönnetään virkavapautta muusta 
kuin 10, 11 ja 12 §:ssä mainitusta syystä, pidätetään virkava
pauden ajalta koko hänen palkkauksensa, j olle'i virkavapauden 
myöntäjä katso kohtuulliseksi sallia, että viranhaltija itse, 
saaden nostaa koko palkkauksensa, palkkaa sijaisen. 

Milloin virkavapaus myönnetään osanottoa varten oppikurssei
hin, jotka kouluhallitus on järjestänyt, tai muita opintoja var
ten, jotka ovat omansa edistämään virkatehtävien suorittamista, 
voi kouluhallitus opetusministeriön määräämien perusteiden mu
kaan sallia palkkauksen suoritettavaksi joko kokonaan tai osak
s1. 

14 §. Palkkaus pidätetään kokonaan viranhaltijalta, joka on 
rangaistuslaitoksessa kärSimässä vapausrangaistusta taikka 'on 
sieltä päästetty ehdonalaiseen vapauteen tai joka on tuomiois
tuimessa taikka kurinpidollisesti tuomittu virantoimituksesta 
erotettavaksi. 

15 §. Jos viranhaltija pidätetään virantoimituksesta rikos
syytteen, kurinpitomenettelyn tai tutkimuksen ajaksi, pidätetään 
hänen palkkauksestaan tänä aikana puolet. Milloin viranhaltija 
on tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksellä tuomittu viralta 
pantavaksi, on häneltä pidätettävä koko palkkaus, vaikkei päätös 
ole lainvoimainen. 

Jollei virantoimituksesta pidätettyä sitten tuomita tai mää
rätä rangaistukseen siitä teosta, jonka johdosta hänet oli viran
toimituksesta pidätetty, on maksamatta jätetty palkka ~ell~ 
suoritettava. Jos viraltapano myöhemmin muutetaan lievemmäksi 
rangaistukseksi, on viranhaltijalle suoritettava puolet häneltä 
viraltapanon vuoksi pidätetyn koko palkkauksen määrästä. 

Eläke. 

16 §. Viranhalti·jalla on oikeus erottuaan virastaan saada val
tion varoista elinkautista eläkettä jäljempänä säädettyjen pe
rusteiden mukaan. 

17 §. Eläkkeen saamisen yleisenä edellytyksenä on: 
että viranhaltija on täyttänyt kuusikymmentä vuotta tai saa

vuttanut sen aikaisemman ikärajan, jolloin hän on velvollinen 
eroamaan, taikka sitä ennen käynyt ruumiinvian tahi vähentynei
den ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysyväisesti kykenemättö
mäksi hoitamaan virkaansa; ja 

että hänellä sen ohessa, jollei 20 §:n säännöksistä muuta joh
du, on vähintään kymmenen eläkevuotta. 

Asetuksella voidaan määrätä, että eräissä opettajanviroissa, 
joiden laatu sitä vaatii, oikeus eläkkeen saamiseen alkaa ennen 
kuudenkymmenen vuoden ikää, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin vii
denkymmenenviiden vuoden iässä. 

18 §. Eläkevuosik~i, jotka viranhaltija saa laskea hyväkseen, 
luetaan aika, minkä hän 4 §:n mukaan on oikeutettu lukemaan ikä
lisävuosiksi. 
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Oikeus eläkevuosien lukemiseen lakkaa, ~ asianomainen on 
saavuttanut sen iän, jolloin hän on velvollinen eroamaan, vaik
ka hän vielä sen jälkeen jäisi kansakoululaitoksen palvelukseen. 
Jos eroam1sikä on alle 67 vuotta, on asianomaisella kuitenkin 
oikeus eläkevuosien lukemiseen siihen asti, kun hän on saavut
tanut mainitun ikärajan. 

19 §. Täyden eläkkeen määrä on yhtä suuri kuin valtion pe
ruspalkkaisen viran tai toimen haltijan täysi eläke edellä 3 
§:ssä mainittujen vastaavien palkkausluokkien mukaan. 

Kymmenen eläkevuotta oikeuttaa kymmeneen kolmaskymmenesosaan 
täyden eläkkeen määrästä ja jokainen niitä seuraava täysi eläke
vuosi lisäksi yhteen kolmaskymmenesosaan siitä, kunnes täyden 
eläkkeen määrä saavutetaan. 

,Vuotuisen eläkkeen määrä tasoitetaan lähimpään sellaiseen 
lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahdellakymmenelläviidellä 
jaollinen. Jos kaksi lukua on edellä tarkoitettuna lähimpänä 
lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan lähimpään lukuun. 

20 §. Jos viranhaltijan on virantoimituksessa saadun ruumiin
vamman tai'virantoimituksesta aiheutuneen &a1rauden johdosta 
kansakoululaitoksen palvelukseen kykenemättömänä siitä erotta
va, saa hän täyden eläkkeen eläkevuosiensa lukumäärästä riippu
matta. Jos hän itse tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella 
on aiheuttanut ruumiinvamman tai sairauden taikka olennaisesti 
myötävaikuttanut sen syntymiseen, voidaan häneltä kieltää elä
ke kokonaan tai harkinnan mukaan alentaa sen määrää. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, olkoon noudatettavana myös, 
jos virantoimituksessa saatu vamma tai virantoimituksesta ai
heutunut sairaus ei tee viranhaltijaa kokonaan kykenemättömäk
si kansakoululaitoksen palvelukseen, vaan ainoastaan virkansa 
hOitamiseen, eikä viranhaltijaa voida sopivasti sijoittaa toi
seen virkaan. 

Sairaus katsotaan virantoimituksesta aiheutuneeksi, jos to
dennäköisillä syillä voidaan päättää virantoimitukseen liitty
neiden olosuhteiden aiheuttaneen sairastumisen tai olennaises
ti vaikuttaneen sairauden syntymiseen tahi pahentumiseen. 

21 §. Jos viranhaltija vapautetaan virasta sen johdosta, et
tä hän ruumiinvian tahi vähentyneiden ruumiin.;. tai sielunvoi
mien vuoksi on menettänyt työkykynsä, taikka jos oppilasasunto
lan hoitaja vapautetaan virasta, kun harkitaan syytä siihen ole
van, saa hän eläkettä eläkevuosiensa perusteella, riippumatta 
siitä, onko hän saavuttanut 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa sääde
tyn ikäraj an. 

22 §. Viranhaltija, joka tuomioistuimen päätöksellä tai ku-
rinpitotoimin on pantu viralta, menettää oikeutensa eläkkeeseen. 

23 §. Oikeus eläkkeen saamiseen lakkaa: 
1) jos eläkkeensaaja menettää Suomen kansalaisuuden; 
2) jos eläkkeensaaja on yhtäjaksoisesti ollut ulkomailla kol

mea vuotta pitemmän ajan eikä mainittujen kolmen vuoden kulues
sa ole opetusministeriöltä hakenut ja saanut oikeutta edelleen 
nostaa eläkettä; 

3) jos eläkkeensaaja ilman asianomaista lupaa ryhtyy vieraan 
vallan palvelukseen; 

4) jos eläkkeensaaja tuomitaan kansalaisluottamuksensa menet
täneeksi ainiaaksi taikka tekemästään virkarikoksesta rikoslais
sa viraltapanon sijasta säädettyyn rangaistukseen; sekä 
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5) jos eläkkeen~aaja on, ennen kuin hän sai virkaeron, teh
nyt itsensä syypääksi sellaiseen tekoon, josta hänet kurinpito
toimin olisi ollut pantava viralta. 

Kun Suomen kansalaisuuden menettänyt on sen jälleen saanut 
tatkka kun eläke 1 momentin 2 tai 3 kohdassa mainituista syis
tä on menetetty, voi valtioneuvosto hakemuksesta palauttaa eläk
keen, mutta olkoot kuitenkin nostamattomat eläke-erät menetetyt. 

Eläkkeensaajalle, joka on rangaistuslaitoksessa kärsimässä 
vapausrangaistusta, ei sinä aikana makseta eläkettä eikä myös
kään kansalaisluottamuksensa määräajaksi menettäneelle eläkkoen
saajalle, ennen kuin hän on saanut kansalaisluottamuksensa ta
kaisin. 

Jos jokin 1 momentissa mainituista tapahtumista sattuu sen 
jälkeen, kun viranhaltijan virkasuhde on lakannut, mutta ennen 
kuin eläke on hänelle myönnetty., katsottakoon eläkeoikeus mene
te~yksi. Valtioneuvosto voi kuitenkin 2 momentissa mainituissa 
tapauksissa hakemuksesta palauttaa eläkeoikeuden. 

24 §. Jos eläke-erää ei ol~ kolmen vuoden kuluessa eräänty
mispäivästä lukien nostettu, säästyy se valtiolle. 

25 §. Eläke myönnetään hakemuksesta. 
Jos eläkkeeseen oikeutettu viranhaltija on anonut eläkettä 

ennen virkasuhteen lakkaamista tai viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa sen jälkeen, alkaa oikeus eläkkeen saamiseeil siitä 
ajankohdasta, jolloin oikeus palkan saamiseen virkasuhteen pe
rusteella päättyy. 

Jos eläkettä ei ole anottu 2 momentissa säädetän määräajan 
kuluessa eikä laillista estettä laiminlyöntiin ole näytetty, al
kaa oikeus eläkkeen saamiseen eläkehakemuksen antamispäivää seu-
raavan kuukauden alusta. . 

26 §. Jos eläkkeensaajan havaitaan syyllistyneen sellaiseen 
tekoon, joka 23 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan voi aiheuttaa 
eläkkeen menettämisen; on hänAn oikeutensa eläkkeen saamiseen 
saa tettava tutki t-~avaksi ja ratkaistavaksi siinä järjestyksessä, 
kuin kansakoulula1toksen viranhaltijan viraltapanosta kurinpito
toimin on säädetty. 

27 §. Eläke suoritetaan määräajoin, jotka asetuksella sääde
tään. 

Lakkau. tu.spal kka. 

28 §. KansaI:Qululaitoksen viranhaltija, jonka virka on 11:'.11:
kautettu, on asetettava lakkautuspalkalle, jollei häntä kansa
koululain 66 §:n 1 tai 2 momentin nojalla ole siirretty toiseen 
kansakoululaitoksen virkaan. 

Mitä 1 momentissa on säädetty viranhaltijasta, on voimassa 
myös koevuosille määrätystä, jos se Virka, johon hänet on otet
tu, lakkautetaan. 

29 §. Lakkautuspalkka vastaa ensimmäisenä vuotena viran lak
kauttamisesta lukien virkaan kuulunut ta peruspalkkaa sekä niitä 
ikälisiä ja kalliinpaikanlisää, joihin lakkautetun viran halti
ja oli oikeutettu ennen viran lakkauttamista, sekä sen jälkeen 
virasta olleen täyden eläkkeen määrää. 

30 §. Lakkautuspalkka suoritetaan määräajoi~, jotka asetuksel
la säädetään. 
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31 §. Jos lakkautuspalkalla ollut siirretään kansakoululai
·toksen virkaan ·tai hän on siirtynyt tällaiseen virkaan taikka 
valtion virkaan tai tOimeen, josta hänelle suoritettavat palkka
edut ovat pienemmät kuin ne palkkaedut, jotka hänelle kulloinkin 
voimassa olevien säännösten mukaan suori tettaj.siin lakkautettua 
virkaa vastaavasta virasta, on ero suoritettava henkilökohtaise
na palkkauksen lisänä valtion varoista. Yhtäläisin edellytyksin 
ja saman perusteen mukaan, kuin edellä on sanottu, on myönnettä
vä lisäystä eläkkeeseen sekä, jos uusi virka lakkautetaan, li
säystä siitä tulevaan lakkautuspalkkaan. 

Lakkautuspalka1la olleelle, joka siirretään toisella paikka
kunnalla olevaan virkaan tai tOimeen, on korvattava muut"tokus
tannukset. Jos hänet siirretään toiseen kuntaan, korvataan nämä 
muuttokustannukset valtion varoista. 

32 §.Lakkautuspalkan pidättämisestä niissä tapauksissa, kun 
lakkautuspalkalla oleva määrätään hoitamaan valtion virkaa tai 
tointa tahi kunnan virkaa taikka otetaan koevuosille tällaiseen 
virkaan tai tOimeen, säädetään asetuksella. 

33 §. Lakkautuspalkal1a olevalle, joka on rangaistuslaitok
sessa kärsimässä vapausrangaistusta, ei sinä aikana makseta lak
kautuspalkkaa. 

34 §. Oikeus lakkautuspalkkaan lakkaa: 
1) Siltä, joka nimitetään valtion, kunnan, muun yhdyskunnan 

tai kuntain yhtymän virkaan tai toi~een; 
2) Siltä, joka on kieltäytynyt suostumasta siirrettäväksi 

toiseen virkaan tai toimeen taikka ottamasta sellaista vastaan 
niissä tapauksissa, joista säädetään kansakoululain (247/57) 
66 §:sSä; sekä 

3) niissä ta~auksissa, joissa viranhaltija, sen mukaan kuin 
22 §:ssä ja 23 ~:n 1 momentissa säädetään, menet-Gäisi eläkeoi
keutensa tai oikeutensa eläkkeen saamiseen. 

Luontoisedut. 

35 §. Maalaiskunta on velvollinen antamaan perheelliselle 
opettajanviran ha1tij&lle kolme huonetta ja keittiön sekä per
heettömä1le kaksi huonetta ja keittiön käsittävän asunnon. Jos 
saman koulun opettajat ovat naimisissa keskenään ,. on kunta vel
vollinen antamaan heille yhteisesti vain yhden perhee1lise~ opet
tajan asunnon. Kauppala antako on asunnon vähintään puolelle opet
tajien lukumäärästä. Oppilasasuntolan hoitajalle on annettava vä
hintään yhden huoneen asunto. 

Jollei opettajanviran haltijalle voida antaa sellaista asun
toa, kuin 1 momentissa mainitaan, on perheellinen opettaja vel
vollinen tyytymään perheettöMän opettajan ja perheetön yhden huo
neen ja keittiön asuntoon. 

Viranhaltija, joka saa asunnon 1uontoisetuna, saa lisäksi va
lon, lämmön ja veden, saunan tai sa~an käyttöoikeuden taikka 
kylpyhuoneen, kellarin ja muut tarpeelliset lisätilat. Tämän li
säksi on oppilasasuntolan hoita~a1le annettava ruoka asuntolas
sa koulutyän aikana sekä opettajanviran haltijalle maalaiskun
nassa puutarhamaata vähintään kolme aaria. 

Opettajanviran haltijalle, joka toimii kahdessa tai useammas
sa opetuspaikassa, on luontoisedut annettava yhdessä paikassa, 
minkä lisäksi hänelle on annettava kyyti viittä kilometriä kau
empana oleviin toisiin toimipaikkoihin ja takaisin. Jos hänelle 
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toimipaikassa ~nnetaan väliaikaiseksi asunnoksi ka~ustettu huo
ne valoineen ja lämpöineen sekä osuus keittiöön, saakoon hän 
vain muuttokyydin sinns ja takaisin. 

Kouluhalli tus voi yksi tyistapauksesea vapauttaa kunnan antA.·· 
masta tässä pykälässä mainittuja luontcisetuja, jos niiden anta-· 
~inen ei ole tarkoituksenmukaista, ja samoin viranhaltijan vas
taanottamast~ h~nelle tarjottuja luontoisetuja, mikäli siihen 
on painavia syitä. 

36 §. Viranhaltija on velvollinen suorittamaa~ korvausta 35 
§:n nojalla saamistaan luontoissduista sam~jen perusteiden mu
kaan, kuin valtion viran tai toimen haltijain Yirka-asunnoista 
ja luontoisetu.jen vastii(keista on säädetty tai määrätty taikka 
vastedes säädetään tai määrätään. 

Ed311ä 35 §:n 4 momentissa mainittu kyyti ja väliaikaise'~ 
asuntoedut on kuitenkin annettava korvaukset·ta. 

Koea!kca palvelevat, väliaikaiset, viransijat
set, tuntiopettajat ja työnohjaajat. 

37 §. Koeaikaa palvelevalla on sama oikeus palkkaukseen, 
eläkkedseen, lakkantuspalkkaan ja luontoisetuihin kuin vakinai
s'llla viranhf'.ltijalla. 

38 §. Kansakoululaitoksen virkaa väliaikaisena hoitamaan mää
rätyllä on oikeus saada palkkausta samoje,l perusteiden mukaan, 
kuin sitä 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 9 §:n nojalla suoritetaan vakinai
selle viranhaltijalle. JOB ~äliaikaisella viranhoitajalla ei 
ole virkaa varten säädettyä kelpoisuutta, saa hän varsi.naisen 
palk~auksen ja ylituntipalkkion kymmenellä prosentilla vähennet
tynä. Väliaikaisella v~.ranhaltijalla on sama oikeus luontois
etuihin kutn vakin.aisella viranhalti jalla, ja hän on vel volli
nen sUl)ri tta.n::lan niistä korvausta, niinkuiil 36 § :ssä on sääde",,
ty, 

Väliaikaiselle opettajanviran haltijalle, jolla on virkaa var
ten säädetiy kelpoisuus, voidaan myöntää ylimääräinen eläke nou
dattaen soveltuvin OSin, mitä tässä laissa on eläkkeestä säädet-
~. . 

Viransijainen saa, jollei 13 §:n 1 momentin ~ojalla muuta 
ole sovittu. scman . palkkauksen , johon lTäliaikainen viranhoi taja 
1 mo~entii1 mukaan on Oikeutettu, ja De maksetaan hänelle kuukau
sittain jälkikäteen. Viransijaisen luontoiseduista säädetään 
asetu.kse~.la. 

39 §. Tuntiopettaja j.e: työnohjaaja saavat tuntipalkkiota, jo
ka suori '~etaan lml takin viikl.::otunnil ta, saman määrän, mikä vas
taEvissa olosuhteissa suoritetaan kansakoulunopettajalIe ylitun
nilta. 

Jollei tlliltiopettajalla tai työnohjaajalla ole säädettyä kel
poisuutta, saa hän t-untipalkkion kymmenellä proser.·alla vähen-
nettynä. 

Erinätse t säännökse t. 

40 §. Opettajs.nyirkojen hal tijain vi ;.koi ttainen opetusvelvol
lisuus on: alakansakoulunopettajan 24, yläkansakoulun 30, kansa
laiskoulusoa opettavan yläkansakoulupopettajan 26, apukoulussa 
op~ttavan yläkansakoulunopettajan 24 ja keskikoulun lehtorin 26 
viikkotuntia. 
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Opetusvelvoll~suuteen kuuluv~en viikkotuntien lisäksi opet
tajanviran haltija on velvollinen hoitamaan yli tunteja. Näiden 
en1mmäismäärästä säädetään asetuksella. 

Koulun johtajan viikoittaisasta opetusvelvollisuudesta saa
daen vähentää puoli vuosiviikkotuntia varsinaisen kansa- ja apu
koulun ~'takin muun opettaj~l luokkaa kohden ja kanaalaiskoulus
sa kutakin muuta päätoimista opettajaa kohden. Kes~ikoulussa vä
hennys on samansuuruinen kuin vastaavissa valtion keskikouluis
Sl"., V!:ihennys saa kui tenkin ~.ousta enin ~ään· niin suureksi, että 
johtaja~le jää opetu&työtä viisi vuosiviikkotuntia. 

Opetusministeriö määrää ne perusteet, joid~n mukaan opetta
janviran haltija saa opetusvelvoll~suuteensa lukea kansakoulu
:La.in (247/57) 1 §:n 2 momentissa ttlrkoitettua nuorisotyötä se
kä muita luokan. ulkopuolella suoritettavia tehtäviä • 

. 41 §. Kansakoululai toksen viranhaltija saa virkp!l'latkoista~ 
korvausta, niinkuin siitä asetuksella sä~detään. 

42 §. Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta tar
kistetttM voimassa olevien säännösten no~alla virallisen elin
kustannusindeksin muutostSD johdosta, on tämän lain mukaan niak
setta~a varsinainen palkkaus, kalliinpaikanlisä ja eläke valtio
neuvoston antamiel! tarkempien ohjeiden mukaisesti tarkistettpva 
vastaavasti noudattamalla sanottuja säännöksiä. 

43 §. Kunta tai muu koulun omistaja voi määr~tä maksettavaksi 
suurempaa palkkausta ja eläkettä, kuin edellä tässä laissa on 
säädetty, jos sitä on pidettävä kohtuullisena ja koulutoimen 
kannalta tarkoituksenmukai~ena. 

Kansakoululaitoksen viranhaltija, jolle koulun omistaja on 
maksanut 1 momentissa tarkoitettua, tässä laissa säädettyä suu
rempaa palkkausta, sae eläkk.,en valtion varoista vain sen suu
l'llisena, kuin se hänelle tulee 3 §: sl3ä mainitun vasteo.avan pelk
kausluokan perusteella. 

44 §. Kansakoululaitoksen viranhaltijalle tulevan ikälisän 
wyöntää kansakouluntarkastaja. Jos hän epää ikälisän, alistakoon 
asian kouluhallituksen ratkaistavaksi. 

Kansakoululaitoksen viranhaltijalle myöntää eläkkeen koulu
halli tus. 

45 §. Joka katsoo,· että asianomainen viranomainen on kieltä
nyt hänel:Le tämän lain taild!:a sen nojalla annettujen säännösten 
mukaan tulevan palkkauksen, esittäköön kirjallisen oikaisuvaa
timukseDsa tälle viranomaiselle, joka antakoon asiasta kirjalli
sen ratkaieun. Tähän tyytymätön voi 30 päivän kuluessa ratkai·
susta tiedon saatut..an saattaa astan kouluhallituksen tutkitta
vaksi ja päätettäväkSi. . 

Jollei 1 Momentissa mainittua oikaisllvaatimusta Ole esitetty 
vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin palkka3rä olisi ollut 
maksettava, on oikeus siihen menetetty. . 

'46 §. ~Ulen tämän lain voimaantuloa myönnettyjen eläkkeiden 
ja elinkautisten apurahojen järjestelystä säädetään erikseen. 

Jos 'Viranhaltijan virkaeuhde on lakannut ennen tämän lain 
voimaantuloa, mutta hänen eläkkeen tai elinkautisen apurahan 
saamista koskevaa hakemustaan ei vielä ole ratkaistu, on siitä 
päätöstä annettaessa sovellettaya virkaeuhteen läkatessa voimas
sa olleen lain säännÖkSiä, kuitenki:a niin, että eläkkeen tbi 
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elinkautisen apurahan suuruus on laskettava tämän lain 3 §:ssä 
mainittujen peruspalkkojen perusteella. 

47 §. Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta annetaan asetuksella. 

48 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1958, ja 
sillä kumotaan kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä 
kesäkuuta 1926 annettu laki (180/26) siihen myöhemmin tehtyi
ne muutoksineen, siltä osalta kuin se koskee kansakoulunopet
tajien palkkausta ja eläkkeitä, niin myös muut tämän lain kans
sa ristiriidassa olevat säännökset. 

Kansakoulunopettaja ja asuntolanhoitaja, joka on nimitetty 
ennen tämän lain VOimaantuloa, säilyttää siihen saakka voimas
sa olleiden säännöp~en mukaisen pa1kkaus- ja e1äkeoikeuteusa, 
jos hän kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta 
ilmoittaa asianomaiselle viranomaiselle sitä haluavansa. 

Tämän lain 42 § on ·noudatettava vain niin kauan, kuin v~l
tion viran tai toimenhaltijain palkkauksen yleinen tarkistus 
voimassa olevien säännösten mukaan toimitetaan virallisen elin
kustannusindeksin perustee1J.a. 



65. Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille 
suoritettavat korvaukset. 

KaupuDgiDha1l1tuksen vahv1stamat heinäkuun 4 p,nä 1957. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:43) 
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Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että kansakoulu
je~ vahtimestarit ja siivoojat sekä talonmies-lämmittäjät oikeu
tetaan 1.9.1957 lukien laskuttamaan siitä yli työstä , jonka he 
arki-ll toina kello l8:n jälkeen Ja pyhäpäivinä joutuvat yhdis
tysten ym. toim1nn:an vuoksi tekemään, seuraavasti: 

1) Vahtimestarit 200 mk tunnilta yhden, 235 mk tunnilta kah
den,280 mk tunnilta kolmen, 350 mk tunnilta neljän ja 45 mk tun
nilta jokaiselta seuralta tai ryhmältä sitä useamman opinto-, 
harjoitus- tai kokousryhmäD samanaikaisesti kokoontuessa eri 
huoneissa, koulun omat toim1ntarybmät jaossa mukaan lukien. Kel
lo 21.30 jälkeen tapahtuvasta toiminnasta maksetaan palkkio 50 
~:lla korotettuna. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneistot jakaantuvat si
ten, että yksi henkilö ei voi valvontaa hOitaa, voidaan toisek
si valvojaksi määrätä koulun johtajan j~ taloudenhoitajan hyväk
symä hOnkilö ja laskutus jakaa hänen ja vahtimestarin kesken si
ten, että kumpikin laskuttaa valvomiensa ryhmien osalta erilli
sesti edellä olevan taksan mukaisesti. 

2) Siivooja voimistelusalin ylimääräisestä siivouksesta 215 
mk voimistelukerralta, veistosalin siivouksesta 185 mk sekä luok
ka- tai muuhun siihen verrattavan huone.en siivouksesta 80 mk ko
koontumiskerralta, jos ylimääräinen siivous sen johdosta suori
tetaan. 

3) Lauantai-iltoina tai sunnuntaina järjestettävistä tilai
suuksis~a suoritetaan edellä mainitut korvauspalkkiot 100 ~:lla 
korotettuina, ei kuitenkaan koulun opettajan valvonnassa toimi
vien kerhojen ja toimintarybmien osalta, ellei koulun johtajan' 
harkinnan mukaan erikoista syytä siihen ole. 

4) Kouluilla mahdollisesti järjestettävistä suurista juhlista 
suoritetaan korvaukset koulun. johtajan hyväksymän sopimuksen mu
kaan. 

5) Voim1stelu- ym. seurojen, ·jotka haluavat lämmintä vettä, 
on maksettava sen valmistamisesta koulujen talonmiee-lämmittä
jille sinä aikana vuodesta, jona kouluilla ei ole avustavia ta
lonmieslämmittäjiä, 235 mk käyttökerralta, jos vettä käyttää sa
mana iltana yksi ryhmä, 195 mk ryhmää· kohden, joe vettä käyttä
viä ryhmiä on kaksi sekä 160 mk ryhmää kohden, jos vettä käyttä
viä ryhmiä samana iltana on kolme tai sitä useampia .• 
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66. Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta. 

ADnettu he1DäkuUD 8 PIDä 1957. 
(SuomeD &s.-kok. 243/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:159 ja 1956:67) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 §. Työnantaja on vuoden 1958 aikana .suorittamiensa palkko

jen perusteella velvollinen suorittamaan työnantajan lapsilisä
ja kansaneläkemaksua, josta yksi kolmasosa käytetään työnanta
jan kansaneläkemaksuna kansaneläkelaissa (347156) säädetyllä 
tavalla ja kaksi kolmasosaa laps1l1sälain (541/ 48) aiheuttamien 
menojen pe1ttämiseen. 

Julkisoikeudellisen virkasuhteen osapuolista on voimassa, mi
tä tässä laissa on työnantajasta ja palkansaajasta säädetty. 
Evsnkelisluterilaisten seurakuntien papiston, kanttori-urkuri en 
ja kirkonpalvelijain osalta noudatettakoon .kuitenkin, mitä erik
seen on säädetty. 

2 §. Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksun suuruus on 
neljä markkaa viisikymmentä penniä kultakin täydeltä sadalta 
markalta suoritetun palkan määrästä. Jos suoritetun pålkan mää
rä on niin pieni, ettei siitä toimiteta ennakkoperintälain 
(696/46) mukaista pidätystä, älköön lapsilieä- ja kansaneläke
maksua kuitenkaan maksettako.·Lapsilisä- ja kans~eläkemaksu 
suoritetaan täysin markoin Siten, että markkojen yli menevät 
pennit jätetään lukuun ottamatta. . 

Palkalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkoperintälain4 §:ssä 
mainittua palkkaa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arviOidaan, 
niinkuin ennakkoperintälaissa on säädetty. 

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkoperintälain 
57 §:ssä mainittua työnantajaa. 

3 §. Työnantajan lapsllisä- ja kansaneläkemaksun maksamisen 
tulee tapahtua viimeistään palkanmaksutilaisuudessa tai, mil
loin.palkka merkitään asianomaisen hyväksi, tilille merkittäes
sä Siten, että työnantaja kiinnittää palkansaajan vero kirjaan 
tai palkanpidätystodistukseen lapsilisä- ja kansaneläkemaksua 
vastaavan määrän veromerkkejä. Veromerkkien määr~ merkitään ve
rokirjaan tai palkanpidätystodistukseen työnantajan lapsilisä
ja kpnsaneläkemaksuksi, ja veromerkkeihin, jotka on tehtävä 
kelpaamattomiksi, on merkittävä suorituspäivä. 

Työnantaja, jolla ennakkoperintälain mukaan on oikeus toimit
taa palkanpidätys veromerkkejä käyttämättä, suorittaa lapsilisä
ja kansaneläkemaksunsa Siten, että hän tekee siitä merkinnän 
palkansaajan verokirjB&n tai palkanpidätystodistukseen ja tilit-



179 

tää sen pidättämiensä veroennakkojen yhteydessä sillä tavoin, 
kuin siitä on erikseen määrätty. 

4 §. Verolautalrunnan puheenjohtajan ja muun, viranomaisen tu
lee valvoessaan ennakkoperintälaissa sekä sen täytäntöönpanos
ta ja soveltamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (802/ 
46) annettujen palkanpidätystä koskevien säännösten ja määräys
ten noudattamista valvoa myös, että työnantajat noudattavat 
tässä laissa annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

5 §. Työnantaja on valtiolle vastuussa lapsilisä- ja kansan
eläkemaksusta, jonka hän tämän lain mukaan on velvollinen suo
rittamaan. Mitä veronmaksun laiminlyömisen johdosta suoritetta
vasta veronlisäyksestä on säädetty, sovellettakoon myös työn
antajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksuun, jonka maksaminen on 
laiminlyöty. 

Mitä työntekijän työsuhteesta johtuneen palkkasaamisen etu
oikeudesta on säädetty, sovellettakoon vastaavasti työnantajan 
lapsilisä ja kansaneläkemaksuun. 

6 §. Milloin työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksu ·on 
osaksi tai kokonaan jäänyt suorittamatta, on virheen oikai~emi
seksi ja puuttuvan määrän perimiseksi työnantajalta meneteltä
vä, niinkuin ennakkoperintälaissa sekä sen täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta annetussa päätÖksessä on palkanpidätyksen laimin
lyönnin oikaisemisesta ja perimisestä säädetty. 

Jollei suoritusvelvollisuutensa laim1Dlyönyttä työnantajaa 
voida verokirjassa tai palkanpidätystodistuksessa olevien mer
kintöjen perusteella saada selville, on palkansaaja kehoitukses
ta velvollinen vero lautakunnan puheenjohtajalle antamaan tar
peelliset tiedot työnantajan selvittämiseksi. Jos palkansaaja 
laiminlyö tämän velvollisuutensa tai jollei työnantajaa hänen an
tamiensa tietojen nojalla saada selvitetyksi eikä puuttuvaa mää
rää tämän johdosta voida panna työnantajan maksettavakSi, panta
koon se verolautakurtnan puheenjohtajan toimesta palkansaajan 
maksettavaksi. Palkansaajalla on oikeus saada näin suorittaman
sa määrä työnantajalta takaisin. 

Tässä pykälässä mainittuun perimiseen älköön kuitenkaan ryh
dyttäkö, jos maksettavak&i pantu määrä on pienempi kuin sata 
ma.t'kkaa. 

'/ §. Edellä 6 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu, laiminlyö
ty lapsilisä- ja kansaneläkemaksu veronlisäyksineen on ulosot
tokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä. 

8 §. Jos työnantaja on suorittanut lapsilisä- ja kansanelä
kemaksua liikaa, on hänellä oikeus saada hakemuksesta lääninhal
litukselta liikaa suoritettu tai veromerkkien arvoa vastaava 
määrä takaisin. Jos verokirja tai palkanpidätystodistus on an
nettu·verolautakunnalle, menetellään liikaa suoritetun määrän 
takaisin maksamisessa sillä tavoin, kuin siitä asetuksella erik
seen määrätään. 

9· §. Joka on tyytymätön verolautakunnan tai sen puheenjohta
jan tämän lain nojalla antamaan, häntä koskevaan päätökseen, 
saa siitä valittaa tulo- ja omaisuueverolaissa (888/43) mainit
tuun tarkastuslautakuntaan. Valituskirja on kolmenkymmenen päi
vän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut päätökses
tä tiedon, sitä päivää lukuun ottamatta, toimitettava verolau
takunnalle • 



180 

Tarkestuslautakunnan päätökseen voidaan, mikäli on kysymys 
sii tä, onko tässä laissa tarkoitettua laps11i,sä- ja kansanelä
kemaksua suoritettava ja .kenelle tämä.suoritusvelvollisuus kuu
luu·, hakea muutosta korkeimmal ta hallinto-oikeud~J.ta. Val1 tus
kirja sekä ote tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta on kuudenkym
menen päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut 
tarkastus lautakunnan päätöksestä tiedon, sitä päivää lukuun ot
tamatta, toimitettava tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle. 

Valituksesta huolimatta menee päätös täytän~öön. 
10 §. Työnantaj aa tai hänen e dustaj aansa, joka muus ta syys

tä kuin työnantajan maksukyvyttömyyden johdosta on jättänyt 
noudattamatta hänelle tässä laissa säädetyn velvollisuuden, 
rangaistakoon, jollei siitä muualla laissa ole säädetty,anka
rampaa rangaistusta, sakolla tai, jos asianhaarat ovat erittäi~ 
r~skauttavat, enintään kuuden 'kuukauden vanketidella. 

11 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntbönpanosta 'an
netaan asetuksella. 

Tämä laki kumoaa 30 päivänä joulukuuta 1955 työnantajan lap
silisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain (588755) 6 §:n 4 
momentin, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1956 an
netussa laissa (219/56). 



67. Åsuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöön
paco ja soveltaminen. 

Valt1ovara1nm1n1ster1dn päät8s heinäkuun 10 Pl1iä 1951. 
(SUomen as.-kok. 263/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:1) 
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Valtiovarainministeriö on muuttanut asuntotuotannon veronhuo
jennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 30 päivänä jOu
lukuuta lS53 antamaansa päätökseen 4 päivänä tammikuuta 1956 
annetulla valtiovarainministeriön päätöksellä (14/56) lisätyn 
14 §:n näin kuuluvaksi: 

14 §. Edellä 1 §:ssä mainitun veronhuojennuslain 2 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettuna käypänä korkona pidetään korkoa, jonka 
valtiovarainministeriö erikseen määrää ottaen erityisesti huo
mioon asuntoj"en rakent3lllista varten myönnetyistä lainoista kul
loinkin yleisesti perittävän koron. 
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68. Laki yleisistä teistä annetun lain voi~aanpano
lain muuttamisesta. 

Amlettv. heilläkuun 17 Pilli 1957. 
(Suomen Ba.-kok. 265/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1954:41) 

Eduskunnan päätöksen muYaisesti muutetaan yle~sistä teistä 
annetun lain voimaanpanosta 21 päivänä toukokuuta 1954 (244/54) 
annetun lain 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti Ja 3 §:n 1 mo
mentti näin kuuluviksi: 

1 §. ValtiQ ottaa 1 päivästä tammikuuta 1960 maanteinä hoi
toonsa kaupunkien 'ja kauppalain alueilla olevat maanteiden jat
kot, mikäli kuntaa ei ole tällaisen maantien osalta yleisistä 
teistä annetun lain 20 §:n 1 momentin nojalla sitä ennen mää
rätty tienpitäjäksi. 

2 §. Maanteiden jatkojen kunnon selvittämiseksi on tie-ja 
vesirakennushal~innon piiri-insinöörin tai hänen määräämänsä 
henkilön viimeistään kuusi kuukautta ennen 1 §:n 1 mo~entissa 
mainittua ajankohtaa toimitettava asianomaisissa kunnissa kat
selmus, jossa kunnan edustajalle on varattava tilaisuus olla 
saapuvilla. - - - - ~ -

3 §. Ne maalaiskuntien , kauppalain tai kaupunkien 'alueilla 
olevat kunnan- tai kyläteinä kunnossa pidettävät tiet tai nii
den osat, joilla on yleisen· liikenteen kannalta ainakin niin 
huomattava merkitys, kuin yleisistä teistä annetun lain 8 §:ssä 
paikallistiestä on sanottu, on viimeistään neljän vuoden kulues
sa mainitun lain voimaantulosta määrättävä paikallisteiksi. 
Erityisistä syistä valtioneuvosto voi pitentää tätä aikaa. Jol
lei tie ennestään kunnoltaan vastaa kunnan- tai kyläteille ase
tettavia kohtuullisia vaatimuksia, tie on saatettava kuntoon 
sillä tavoin, kuin 6 §:ssä säädetään. Sanotussa lainkohdassa 
tarkoitettua lopullista hyväksyvää katselmusta älköön kuiten
kaan suoritettako ennen 1 päivää tammi~~uta 1960. Päätöksen 
tien määräämisestä paikal1istieksi tekee kunkin tien osalta 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, sitten kun on toi
mitettu sellainen selvitys, josta mainitaan 4 j~ 5' §:ssä. Pää
tös, jolla tie on määrätty paikallistieksi tai tällaista määrää
mistä tarkoittava esitys tai vaatimus on hylätty, on annettava 
julkipanon jälkeen, ja valitusaika luetaan tällöin siitä päiväs
tä, jona päätös on annettu. 



69. Laki asemakaavalain muuttamisesta. 

Azmettu hdDllkuun 17 PIlli 1957. 
(Suomen ae.-kok. 268/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok.193l:20) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä huhti
kuuta 1931 annetun asemakaavalain (145/31) 38 §:n 4 momentti· ja 
40 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: . 

38 §. - - - - - - - - - - - .., - - - - - - - - - - - - - - -
Kun katu on säädetyssä järjestyksessä iuovutettu yleiseen 

käyttöön, on kaupungin oikeus edellä mainitun korvausvelvolli
suuden määräämi·seen tontinomistajalle katsottava rauenneeksi, 
mikäli ei ole kysymys päätöksen tekemisestä a!~stuksen ta!-ya
lituksen johdosta uudelleen käsiteEtäväksi palaatetussa asiassa. 

40 §. Mitä 38 ja 39 §:ssä on säädetty tontinomistajan vel
vollisuudesta korva·~a kaupungille kadun. rakentamisesta johtuvat 
kustannukset, sovellettakoon vastaavasti myöskin tontinomista
jan velvollisuuteen korvata yleinen viemärijohto, kuitenl::i!l 
niin, että kaupunginvaltuuston päätös korvausvelvollisuudesta 
on tehtävä, ennen kuin viemärijohto on rakennettu, uhalla että 
kaupungin oikeus korvauksen saamiseen muuten on katsottava rau
enneeksi, mikäli ei ole kysymys päätöksen tekemisestä alistuk
sen tai valituksen johdosta uudelleen käsiteltäväksi palaute
tussa asiassa. 
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70. Ammattiopetuslaitosten opettajien perustunti
palkat. 

Kaupunginhallituksen vahvistamat elokuun B PiDä 1951. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:152) 

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä vahvistaa ammat
tiopetuslaitosten opettajien perustuntipalkat, joiden mukaan 
yl1tuntipalkkiot määräytyvät, 1.4.1957 lukien seuraaviksi: 

Tietopuolisten aineiden opettajat: 
Korkeakoulututkinnon suorittaneet ja insinöörit ••• 
Voimistelunopettajat ja ladonnanluonuostelun ' 

opettaja ................••.................•.... 
Kansa'roulun-, käsi työn-, talous- ja ammatti ty'ön-

ope ttajat ...........•.•..••..................... 

695:-

665:-

590:-
Kaupunginhallitus päätti samalla vahvistaa ammattikurssien 

opettajien kokonaistuntipalkat 1.4.1957 lukien seuraaviksi: 
Diploomi-insinöörit :Ja heihin verrattavat ••••••••• 1 000:
Insinöörit ja heihin verrattavat •••••••••••••••••• 790:
Teknikot, rakennu~mestarit sekä käs1työn- ja talous-

opettajat .................................. ,...... 650:-



71. Maksuajan pidenn~ksiä myönnettäessä käytettävän 
ko=on ja s8kkokoron korottaminen. 

Kaupunginhallituksen lAitila elokuun 1 p'.ltä 1951. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1936:84 ja 1950:196) 
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Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että maksulyk
käystä myönnettäessä kannetaan 9 %:nkarko sellaisissa kiinteis
tölautakunnan harkitssmissa tap~uksissa, jolloin kysymys ei 
ole sakkokorosta eikä velallinen ole sy'yllistynyt laiminlyön
tiin, sekä laiminlyöntitapauksissa 11 %:n sakkokorko. 
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72. Helsingin' kaupungin ja Ammattilääketieteen säätiön 
välisen sopimuksen tarkistaminen. 

Kaupunginhallituksen ja sääti6n all~kirjoittama elo
kuun 5 Plni 1951. 

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 5 Plni 1951) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:56) 

Kaupungin ja Ammattilääketieteen säätiön välillä Työterve
yslaitoksen käyttämisestä 6.4.1956 tehdyn sopimuk~en ,2) kohta 
muutetaan 1.8.1957 lukien kuulumaan seuraavasti: ' 

2) Helsinkiläisillä on etuoikeus käyttää vähintään kymmentä 
(10) sairaansijaa laitoksessa. Sairaanhoidosta osastolla peri
tään helsinkiläisiltä enintään Marian sairaalaa varten vahvis
tettu kulloinkin voimassa oleva hoitomaksu. KaupuDki suorittaa 
lisäksi laitokselle potilaiden hoidosta neljännesNUosittain 
kustakin hoitopäivästä 2 500 mk:n suuruisen korvauksen Siten, 
että tästä suoritetaan kunkin vuosineljänneksen alussa ennakkoa 
2 000 000 mk lopputilityksen tapahtuessa asianomaisen'vuosinel
jänneksen päätyttyä. 



73. Helsingin kaupungin sosiaaliohjesäånnön muutos. 

Sosisal1l11inis'teri6n vahvistama elokuun 8 Pilli 1~57. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 22 Pilli 1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1951:144) 
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Sosiaaliministeriö vahvisti mainittuna päivänä kaupungin
valtuuston toukokuun 22 päivänä 1957 tekemän päätöksen, jolla 
marraskuun 5 päivänä 1951 vahvistetun sosiaaliohjesäännön 2, 
8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 26 ja 29 §§ muutettiin seu
raavasti: 

2 §. Huoltolautakunnan tehtävänä on: 
1) hoitaa huoltoavusta, alkoholisteista, juopuneina tavattu

jen huollosta, irtolaisista, sotilasavustuksesta ja kansaneläk
keestä voimassa olevien lakien ja asetusten sekä niiden nojal
la annettujen määräysten mukaiset tehtävät; 

2) hoitaa lastensuojelulain 9 §:n toisen kappaleen a kohdas
sa tarkoitetut asiat, silloin kun lapsi on kummankin tai jom
mankumman vanhempansa välittömässä huolloSsa; 

3) hoitaa kodinperustamislainoista, lapsilisästä, kunnalli
sista kodinhoitajista, sotaorpojen työhuollosta, ammattiopin
tojen avustamisesta ja invaliidien huollosta voimassa o~evien 
lakien ja Bsetusten sekä niiden nojalla.annettujen määräysten 
mukaiset tehtävät; . 

4) huolehtia sekä itse antamastaan että lastensuojelulauta
kunnan toimesta annetusta huollosta johtuvien korvausten peri
miseen liittyvistä tehtäVistä; sekä 

5) hoitaa muut sellaiset sosiaalihuoltoon kuuluvat tehtävät, 
jotka kaupunginhallitus jättää sen täytäntöönpantavakSi. 

8 §. Huoltolautakunnan tulee: 
1) valvoa yleistä hallintoa ja täytäntöönpanoa huoltolauta

kunnan toimivaltaan kuuluvilla, 2 §:ssä mainituilla, sosiaali
huollon aloilla; 

2) määrätä puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet 
9 §:ssä edellytettyihin jaostoihin ja alaistensa laitosten 
Johtokuntiin; 

3) tehdä vuosittain ehdotus huoltolautakunnan talousarviok
si ; 

4)pitaä huolta voimassa olevien säädösten ja määräysten mu
kaan sen hallussa olevien varojen ja muun omaisuuden hallin

'nosta ja hoidosta sekä tehdä tili hallinnostaan; 
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5) antaa vuosittain kaupunginhallitukse~le, lääninhallituk
selle ja Aosiaalihuollon piiritarkastajalIe kertom~s toiminnas
taan edellisenij vuonna; sekä 

6) tehdä olosuhteiden vaatimia esityksiä huoltolautakunnan 
toimialaan kuuluvan sosiaalihuollon tarkoituksenmukaiseksi jär
jeotämiseksi ja kehittämiseksi. 

9 §. Huoltolautakunta asettaa kunkin vuoden alussa seuraa
vat jaostot: 

1) hallintojaoston, joka käsittelee sellaisiahuoltolauta
kunnan toimialaan kuuluvan sosiaalihuollon hallintokysymyksiä, 
joita ei ole määrätty muun elimen päätettäviksi; 

2) huoltojaoetoja, jotka käsittelevät huoltoavun, sotilas
avus'~uksen ja muunkin sella.isen huoltolautakunnan toimialaan 
kuuluvan sosiaalihuollon antamista, joka. tämän ohjesäännön 7JlU
Kaan ei ole muun huolto lautakunnan alaisen elimen tehtävänä, 
luopumista huoltoavun korvauksen perimieeotä yksityisiltä kor
vausvelvollisilta, sekä työlaitok;l:leen ottamista huoltoapulain 
54 §:n 2 momentin nojalla; 

3) omaisuus- ja holhousjaoston, joka käsittelee huoltoapu
lain mukaan ta~ahtuvaa omaisuuden haltuunottamista sekä sen 
käyttämistä hoitokustannusten suorittamiseen ja huoltokustan
nURten korvaamiseen, huoltoapulain tarkoittamaa holhousta kos ... 
kevia asioita sekä niitä omaisuutta koskevia aSioita, joissa 
huoltolautakunta on toiminut huollettavan ed~ valvojana huol
toapulain 50 tai 52 ~:ien nojalla; 

4) alkoholistihuoltojaoston, joka käsittelee raittius- ja 
alkoholisti- sekä irtolaishuoltoa; 

5) työhuoltojaoston, joka käsittelee l:Iotaorpojen työhuol
toa, ammattiopintojen avustamista, invaliidien huoltoa sekä 
muutakin työhuoltoa; sekä 

6) väestqasiainjaoston, joka käsittelee lapsilisiä ja ko-
dinperustamislainoja. . 

Huolt'olautakunta voi tehtävien laadun ja laajuuden niin vaa
tiessa asettaa muitakin jaostoja, niin myös edellisessä kappa
leessa mainittua jaostojen tehtävien jakoa muuttamalla vähentää 
uiiden lukumäärää. 

Jaostoilla'on oikeus, kullakin omalla toimialaIlaan, käyttää 
huoltolautakunnan päätösvaltaa. . . 

Hallintojaostolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä rat
kaista myös huoltolautakunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita, 
joo ne ovat niin kiireellisiä, ettei niitä voi lykätä lauta·' 
kunnan seuraavaan kokoukseen. Ratkaisusta'on ilmoitettava huol
tolautakunnan seuraavassa kokouksessa. 

10 §.Huoltolautakunnan alaisten laitosten hallintoa varten 
huoltolautakunta asettaa johtokuntia, joidsn jäsenet valitaan 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntien kokoonpanosta, pää
tösvallasta ja tehtävistä määrätään huoltolautakunnan alaisten 
laitosten ohjesäännössä. 

11 §. Hallintojaostossa on puheenjohtajana huoltolautakun
nan puheenjohtaja, varapuheenjohtajana huoltolautakunnan vara
puheenjohtaja ja muina jäseninä. huoltolautakunnan toisten ja
ostojen ja huoltolautakunnan asettamien johtokuntien puheen
johtajat. 
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Omaisuus- ja holhousjaostossa on puheenjohtajana huoltotoi
men toimitusjohtaja ja muina jäseninä huoltolautakunnan määrää
mä yksi jäsen ja yksi lisäjäsen, joista edellinen toimii vara
puheenjohtajana. 

Muissa jaostoissa on puheenjohtajana huoltolautakunnan mää
räämä apulaisjohtaja ja muina jäseninä lautakunnan määräämä yk
si jäsen ja yksi lisäjäsen, joista edellinen toimii varapuheen
johtajana. 

16 §.Huoltolautakunnan ja sen hallintojaoston kokoukseSSa 
toimii esittelijänä huoltotoimen toimitusjohtaja, varamiehenään 
ensimmäinen apulaisjohtaja. 

Omaisuus- ja holhousjaoston kokouksessa toimii esittelijänä 
asiamies, varamiehenään asiamiesosaston lähinnä alempi viran
haltija. 

Muiden jaostojen kokouksessa toimii esittelijänä asianomai
nen toimistonhoitaja, varamiehenään toimiston lähinnä alempi 
viranhaltija. 

17 §.Huoltolautakunnan kokouksessa ovat kaupunginhallituk
sen edustaja, lastensuojelulautakunnan ja lastentarhainlauta
kunnan puheenjohtajat oikeutetut olemaan saapuvilla, ja on heil
lä oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätÖksen tekoon. 

Huoltolautakunnan puheenjohtajalla ja huoltotoimen toimitus
johtajalla sekä kaupunginhallituksen edustajalla on oikeus ol
la saapuvilla jaostojen kokouksissa sekä ottaa osaa keskuste
luun, mutta ei päätÖksen tekoon, elleivät he samalla,ole jaos
ton jäseniä~ 

Jokainen huoltolautakunnan alainen viranhaltija on velvolli
nen puheenjohtajan tai huoltotoimen toimitusjohtajan kutsusta 
saapumaan huoltolautakunnan tai sen jaoston kokoukseen. 

21 §. Huolto-osaston hoidettavina ovat ne valmistelu- ja 
täytäntöönpanotehtävät, jotka aiheutuvat 9 §:n ensimmäisen kap
paleen 2) sekä 4)-6) kohdissa mainittujen jaostojen toiminnas
ta. 

Lisäksi huolto-osaston tehtävänä on: 
1) antaa tarpeellisia lausuntoja ja todistuksia kunnassa 

asuvien henkil·öiden varattomuudesta tai vähävaraisuudesta; 
2) ohjata varattomia ja vähävaraisia tarvittaessa saamaan 

lastensuojeluviraston elatusaputoimiston tai kaupungin muiden 
viranomaisten toimesta annettavaa apua lakiin perustuvan huol
tovelvollisuutensa laiminlyöneiden henkilöiden velvoittamisek
si täyttämään elatusvelvollisuutensa sekä tarvittl;lessa itsekin 
järjestää varattomien ja ·vähävaraisten toimeentulon turvaamis
ta tarkoittavaa, muiden viranomaisten tehtäViin kuulumatonta 
toimintaa; sekä 

·3) antaa muille viranomaisille hoidettavanaan olevan sosi
aalihuollon täytäntöönpanossa ja siihen läheisesti liittyvissä 
asioissa tarpeellj.sta virka":'apua. 

Edellä g§:n ensimmäisen kappaleen 4) kohdassa mainitun jaos
ton puheenjohtajaksi määrätty apulaisjohtaja tai hänen määrää
mänsä kantaa ja vastaa ilman eri määräystä tai val tuut.usta 
huoltolautakunnan puolesta irtolaishuoltoa ja alkoholistihuol
toe koskevassa hallinnollisessa Oikeudenkäynnissä, ei kuiten
kaan milloin on kysymys korvauksesta.tai hyvityksestä. 
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22 §. Asiamiesosaston hoidettavina ovat ne valmistelu- ja 
täytäntöönpanotehtävät, jotka aiheutuvat 9 §:n ensimmäisen-kap
paleen 3) kohdassa mainitun jaoston toiminnasta sekä sosiaali
huollon korvausta, valituksen tekem~ä hankikirjoittamista kos
kevasta toimenpiteestä, henkikirjoituskuntaan toimittamista ja 
oikeudenkäyntiä koskevat asiat, mikäli ne 21 §:n mukaan eivät 
kuulu huolto-osaston hoidettaviin tai mikäli korvausten peri
mistä ja henkikirjoituskuntaantaimittamista ei huoltolautakun
nan alaisten viranhaltijain johtosäännössä ole määrätyin osin 
annettu huolto-osaston tehtäväksi. 

Asiamies tai hänen määräämänsä kantaa ja vastaa ilman eri 
määräystä tai valtuutusta huolto- ja lastensuojelulautakuntien 
puolesta oikeudenkäynneissä sekä sosiaalihuollon antamisesta 
ja korvaamisesta aiheutuvassa hallinnollisessa lainkäytössä, 
edustaa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, pesänselvit
telyissä samoin kuin kaikissa muissakin asioissa niitä sosiaa
lihuoltoa saavia henkilÖitä, joitten edun valvojana huolto
tai lastensuojelulautakunta voi esiintyä, sekä perii ja nostaa 
näiden henkilöiden eläkkeitä, tuloja ja muita saamisia. 

2~ §. Huolt~viraston päällikkönä on huoltotoimen toimitus
johtaja, hallinto-osaston päällikkönä huoltoviraston Sihteeri, 
huolto-osaston päällikkönä ensimmäinen apulaisjohtaja, asia
miesosaston päällikkönä asiamies sekä kassa- ja tiliosaston 
päällikkönä kamreeri. , 

Huoltovirastossa on lisäksi, sen mukaan kuin kaupunginval
tuuston vahvistamassa talousarviossa sitä varten on varoja 
osoitettu, muita vi~anhaltijoita. 

26 §. Huoltotoimen toimitusjohtajan tulee: 
1) johtaa huo~tolautakunnan toimialaan kuuluvaa sosiaali

huoltotoimintaa; 
2) panna täytäntöön huoltolautakunnan ja hallintojaoston 

päätÖkset, mikäli täytäntöönpano erityisten määräysten tai 
lautakunnan päätöksen mukaan ei ole muun viranhaltijan asiana; 

3) valvoa, että huoltolautakunnan alaiset viranhaltijat 
täyttävät tehtävänsä ja että huoltolautakunnan alaisia laitok-
sia huolellisesti hoidetaan; -

4) tehdä huoltolautakunnalle tarpeellisiksi havaitsemiaan 
ehdotuksia lautakunnan toimialaan kuuluvan sosiaalihuoltotoi
minnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja kehittämisek
si; sekä 

5) pitää päätösluetteloa huoltotoimen toimitusjohtajan teke
mistä päätöksistä, jotka koskevat viranhaltijain palvelukseen 
ottam~a, eron myöntämistä tai palveluksesta irtisanomista ja 
viransijaisen määräämistä samoin kuin-muistakin toimitusjohta
jan tarpeellisiksi katsomista päätÖkSistä, ja on toimitusjoh
tajan allekirjoitettava luetteloon merkityt päätökset. -

29 §. Huoltotoimen toimitusjohtajan valitsee kaupunginval
tuusto viran oltua huoltolautakunnan toimesta siltä haettava
na ja lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. 

Huoltoviraston apulaisjohtajat, asiamiehen, sihteerin ja 
kamreerin valitsee kaupunginhallitus virkojen oltua huoltolau
takunnan toimesta siltä haettavina ja lautakunnan annettua ha
kijoista lausuntonsa. 
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Huoltoviraston vakinaiset huoltotarkastajat ja samassa tai 
sitä ylemmässä palkkaluokassa olevet muut vakinaiset huoltovi
raston viranhaltijat, lukuun ottamatta kuitenkaan tämän pykä
län ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa mainittuja, valitsee 
huoltolautakunta. Kaikki muut vakinaiset huoltoviraston viran
haltijat valitsee huoltolautakunnan hallintojaosto. 

Huoltoviraston tilapäiset viranhaltijat sekä työsuhteessa 
olevat työntekijät ottaa huoltotoimen toimitusjohtaja. 

Huoltolautakunnan alaisten laitosten viranhaltijain ottami
sesta määrätään huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesään
nössä. 
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74. Helsingin kaupungin huoltolautakunnan alaisten 
laitosten ohjesäännön muutos. 

Sosiaaliministeriön vahvistama elokuun 8 PIDä 1957. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 22 PIDä 1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1951:146) 

Sosiaaliministeriö vahvisti mainittuna päivänä kaupunginval
tuuston toukokuun 22 päivänä 1957 tekemän päätöksen, jolla mar
raskuun 5 päivänä 1951 vahvistetun huoltolautakunnan alaisten 
huoltolaitosten ohjesäännön 1-5, 7 ja 12-16 §~muutettiin seu
raavasti: 

1 O. Huoltolautakunnan toimialaan kuuluvaa sosiaalibuol toa 
varten Helsingin kaupunki ylläpitää huoltoapulain 18 §:ssä tar
koitettuja huoltolaitoksia~ työlaitosta ja työtupia. 

2 0. Huoltoapulain 18 ~:ssä tarkoitettuun huoltolaitokseen 
otetaan huoltoapulain 7 §:n mukaisesti sellaisia huoltoavun 
tarpeessa olevia 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joita ei 
voida huoltaa kodeissaan tai sopivasti sijoittaa yksityiskotei
hin. 

Tarvittaessa voidaan huoltoapulain 18 §:ssä tarkoitettuun 
huoltolaitokseen ottaa hoidettavaksi muukin kuin huoltoavun 
tarpeessa oleva 16 vuotta täyttänyt, edellisenä kalenterivuon
na Helsingissä henkikirjoitettu henkilö. 

3 §. Työlaitokseen otetaan huoltoapulain 24, 25 ja 40 §:ssä 
sekä 54 §:n 2 momentissa tarkoitettuja henkilöitä sekä sellai
sia elatusvelvOllisia, joista säädetään lasten elatusavun tur
vaamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa. 

Työlaitokseen voidaan myös ottaa lainvoimaisen päätöksen pe
rusteella yleisessä alkoholistihuoltolassa pidettäviä tahi va
paaehtoisesti alkoholistibuoltolahoitoon pyrkiviä henkilöitä, 
mikäli sosiaaliministeriö on hyväksynyt työlaitoksen tai sen 
osaston mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi. 

4 O. Työtupien tarkoituksena on varata työskentelymahdolli
suuksia osatyökykyisille henkilöille, jotka edellisenä kalen
terivuonna ovat Helsingissä henkikirjoitettuja ja jotka ~inoas
taan osittain pystyvät omalla työllään hankkimaan itselleen 
elatus ta sekä joiden ottaminen työtupiin katsotaan sosiaalihuol
lon tarkoitusperien mukaiseksi. 

5 §. Laitoksia valvovat ja johtavat laitosten johtokunnat 
ja johtajat. 
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7 §. Johtokunnan tulee: 
1) valvoa, että huollettavat saavat sosiaalisesti hyväksyt

tävän ja tarpeenmukaisen hoidon sekä muut heille kuuluvat edut 
ja oik~udet; 

2) valvoa laitokselle myönnettyjen määrärahojen käyttöä se
kä rahavarojen, rakennusten ja muun omaisuuden hoitoa sekä et
tä laitosta hoidetaan järkevän taloudenpidon periaatteiden mu
kaisesti; 

3) päättää laitoksen työtoiminnan yleisestä järjestelystä, 
tuotteiden myynnin perusteista ja tärkeimmistä hankinnoista; 

4) käyttää huoltoapulain 54 §:n 2 momentissa johtokunnalle 
määrättyä rankaisuvaltaa; 

5) tehdä vuosittain huoltolautakunnalle ehdotus laitoksen 
talousarvioksi; 

6) antaa vuosittain huoltolautakunnalle kertomus edellisen 
vuoden toiminnastaan; sekä 

7) käsitellä muut laitosta, sen huollettavia ja viranhalti
joita koskevat asiat, jotka tämän ohjesäännön ja Helsingin kau
pungin sosiaaliohjesäännön mukaan eivät kuulu muulle hallinto
elimelJ,.e. 

12 §. Laitoksen johtajan tulee: 
1) johtaa laitoksen 'toimintaa ja valvoa, että sen viranhal

tijat suorittavat tehtävänsä; 
2) esitellä asiat ja pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksis

sa; 
3) panna täytäntöön johtokunnan päätökset; 
4) seurata jatkuvasti edustamansa huoltolaitosalan kehitys

tä sekä tehdä johtokunnalle ja huoltotoimen toimitusjohtajalle 
ehdotuksia laitoksessaan annettavan huollon ja sen muun toimin
nan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi; sekä 

5) käyttää kurinpitoasioissa huoltoapulain 54 §:n 1 momen
tissa johtajalle määrättyä rankaisuvaltaa. 

13 §. Laitoksessa on johtajan lisä,ksi, sen mukaan kuin kau
punginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa sitä varten on 
varoja osoitettu"muita viranhaltijoita ja työsopimussuhteessa 
olevia työntekijöitä. 

14 §. Laitosten viranhaltijain tehtävistä määrätään tarkem
min huoltolautakunnan vahvistettavassa huolto lautakunnan alais
ten viranhaltijain johtosäännössä. 

15 §. Laitosten johtajat v~litsee huolto lautakunta virkojen 
oltua huoltolautakunnan ~oimesta siltä haettavana ja asianomai
sen johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. 

Kaikki ne muut laitosten vakinaiset viranhaltijat, jotka 
ovat samassa tai korkeammassa palkkaluokassa kuin'huoltoviras
ton huoltotarkastajat, valit~es, virkojen oltua johtokunnan 
toimesta haettavana ja johtokunnan annettua hakijoista lausun
tonsa, huoltolautakunta. Muut ,laitosten vak~aiset sekä tilapäi
set viranhaltijat valitsee asianomainen johtokunta. Työsopimus
suhteessa olevat laitoksen työntekijät ottaa johtaja. 

16 §. Huollettavan oikeuksista ja velvollisuuksista 'on voi
massa, mitä asianomaista laitosta tai sen osastoa koskevissa 
laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä huoltolautakunnan kuta
kin laitosta varten erikseen vahvistettavassa järjestyssäännös-
sä määrätty. ' 



194 

75. Väestönsuojelulautakunnan ohjesäännön muutos. 

Uudenmaan liän1nhall1tuksen vahvistama elokuun 9 PiDä 1957. 

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 8 PIDä '1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1947:4) 

Uudenmaan lääninhallitus vahvisti mainittuna päivänä kau
punginvaltuuston toukokuun 8 päivänä 1957 tekemän päätÖksen, 
jolla joulukuun 29 päivänä 1945 vahvistettuun väestönsuojelu
lautakunnan ohjesääntöön lisättiin seuraava uusi'6 a §: 

6a §. Lautakunnalla on oikeus, milloin väestönsuojelulliset 
näkökohdat eivät ole esteenä, luovuttaa hallinnossaan olevia 
kalliosuojatiloja vuokralle enintään viiden vuoden ajaksi ker
rallaan ja sopimuksen mukaan irtisanoa vuokralainen. Lautakun
ta voi myös samanlaisin aikarajoituksin siirtää kalliosuojati
lojen vuokraamisoikeuden väestönsuojelut01mistolle ja samoin 
siirtää toimistolle vuokrasopimusten irtisanomisoikeuden. 



76. Laki kansaneläkelain muuttamisesta. 

Annettu elokuun 12 PiDä 1957. 
(SUomen as.-kok. ·288/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956,88) 
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Eduskunnan päätöksen mukaise~ti muutetaan 8 päivänä kesäkuu
ta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 3 ja 5 § näin kuulu
viksi: 

3 §. Vakuutetun on suon tettava vakuutusmaksu , sen mukaan 
kuin jäljempänä säädetään. 
. Työnantaja suorittaa, niinkuin siitä erikseen säädetään, 
työnantajan kansaneläkemaksuna puolitoista sadalta ennakkope
rinnän alaisen palkan määrästä. 

5 §. Vakuutusmaksu on yksi markka viisikymmentä penniä va
kuutetulle kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriltä. 

Avoimelle yhtiölle kunnallisverotuksessa määrätyistä veroäy
reistä luetaan osakkaan vakuutusmaksun perusteeksi se osa yhtiön 
veroäyreistä, joka vastaa hänen osuuttaan yhtiössä. Laki on sa
ma vakuutusmaksun määräämisessä osakkaiden yhteiseen lukuun toi
mivan kahden tai useamman henkilön jonkin. elinkeinon tahi amma
tin harjoittamista taikka kiinteistön viljelemistä tahi hallin
taa varten muodostaman yhtymän osakkaalle. Kuolinpesän veroäy
reistä otetaan· osakkaalle määrättävän vakuutusmaksun perusteek
si vain se veroäyrimäärä, joka perustuu hänen pesän hyväksi suo
rittamansa työn arvoon. 

Vakuutusmaksun perUsteeksi ei ole luettava sitä tuloa vas
taavaa äyrimäärää, mikä vakuutetulle kunnallisverotuksessa on 
määrätty hänen sellaisen lapsensa tai muun perheenjäsenensä hä
nen taloutensa hyväksi tehdystä työn arvosta, jol '.e ei 6 §:n 
1 momentin mukaan olisi erikseen vakuutusmaksua määrättävä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958. Vuosina 
1958 ja 1959 käytetään kansaneläkelain 62 §:n mukaan valtion 
vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamiseen kolmannes sa
nottuina vuosina maksuunpantavista vakuutettujen vakuutusmak
Buista ja kolmannes niistä sanottuina vuosina suoritetuista työn
antajan kansaneläkemaksuista, jotka tilitetään kansaneläkelai
tokselle samana tai seuraavana vuotena. Kansaneläkelain 64 §:n 
mukaan valtion kuukausittain suoritettava tukiosien määrä alen
netaan vastaRvasti. 



196 

77. Helsingin kaupungin poliisijärjestyksen muu"tos. 

Uudemoaan lääninhallitukaan vahvistama elokuun 16 PiDä 1951. 
(Kaupungiuva1tuuaton hyväkaymä toukokuun 4 Plnå 1955) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1945:91) 

Uudenmaan lääninhal"li tus vahvisti mainittuna päivänä kaupun
ginveltuuston toukokuun 4 päivänä 1955 tekemän päätöksen, jonka 
mukaan heinäkuun 7 päivänä 1945 vahvistetun Helsingin kaupungin 
poliisijärjestyksen 24 § muutettiin näin kuuluvaksi: 

24 "0. Tavaroiden kaupaksi kuljettaminen talosta taloon tai 
tontilta tontille sekä niiden kaupitteleminen kodeissa on kiel
letty. Tämä kulkukauppakielto ei kuitenkaan rajoita maalaiskan
san ja maatilojen haltijoiden lakiin perustuvaa kaupanteko-oike
utta. 

Maistraatti voi, milloin paikalliset olosuhteet antavat sii
hen erityistä aihetta, myöntää määräajaksi Sille, joka ilmoituk
sen nojalla harjoittaa kauppaa, oikeuden myydä etukäteen määrä
tyiilä paikoilla kulkuneuvosta elintarVikkeita, juomia ja mui
ta nautittavaksi tarkoitettuja tavaroita sekä tupakkaa ja tuli-
tikkuja. " 

Haettaessa 2 momentissa"mainittua lupaa on samalla ilmoitet
tava, mitä tavaroita hakija haluaa myydä ja missä sekä minkä
laatuisesta ja -suuruisesta ja miten varustetusta kulkuneuvosta 
myyntiä tullaan harjoittamaan. Lupahakemukseen on liitettävä 
maanomistajan kirjallinen suostumus paikan käyttämiseen. Ennen 
aaian ratkaisemista on hankittava poliisin ja terveydenhoito
lautakunnan lausunto. Lupapäätöksessä on annettava tarkat mää
räykset edellä mainituista ja muista tarpeellisiksi katsotuis
t.a seikoista ja ilmoitettava minä aikana myynti voimassa olavan 
lainsäädännön mUkaan saa tapahtua. Myyntitoiminnan aloittamises
ta on ilmoitettava poliisille. Kulkuneuvoa älköön käytettäkö 
myyntiin, ennen kuin terveydenhoitolautakunta on sen tähän tar
koitukseen hyväksynyt. 



78. Äsetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta. 

Annettu elokuun 26 PIDä 1951. 
(Suomen as.-kok. 291/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:150) 
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·Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita 
käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 7 päivä
nä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 44 §:n 
3 momentti ja muutetaan sen 32 § näin kuuluvaksi: 

32 §. Eläkejaosto on päätösvaltainen viiden jäsenen saapu
villa ollessa. Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olen
naisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee yhden 
näistä olla lääkäri. ASiat päätetään äänten enemmistöllä. Kui
tenkin jaosto voi käsitellä ja ratkaista asioita pienemmänkin 
jäsenmäärän saapuvilla ollessa, mutta ellei vähintään kolme jä
sentä ol·e päätöksestä yksimielisiä, asia on siirrettävä jaos
ton seuraavaan istuntoon. Äänten mennessä tasan tulee päätöksek
si se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

Toimituskirjat allekirjoittaa. esittelijä. 
Tarkemmat määräykset jaoston kokoonpanosta sekä asiain val

mistelusta ja käsittelystä annetaan jaoston työjärjestyksessä, 
jonka lisätty hallitus vahvistaa jaoston eSityksestä. 
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79. Helsingin kaupungin sivistyksellistä ~akennushuoltoa 
valvovan toimikunnan johtosääntö. 

Xs.upuugimra11öuuB1öon vahviB1öama IJ77Bkuun 11 PIJ:Iå 1957. 

1 §. Helsingin kaupungin si vistyksellistä rakennushuoltoa 
valvovan toimikunnan tehtävänä on antaa maistraatille lausuuto
ja rakennusjärjestyksen 73 a §:n tarkoittamista uudisrakeDnus~, 
lisä- ja muutostöistä sekä sanotussa pykälässä mainituista ra
kennusten purkamisanomuksista. 

Toimikunta voi pyydettäessä antaa lausuntoja valtiolle, jul
kisille viranomaisille ja yksityisille jo ennenkuin piirustuk
set tai purkamisanomukset edellisessä momentissa tarkoitetuis
sa asioissa on jätetty maistraatille ja on sillä myös oikeus 
tehdä toimialaansa koskevia aloitteita. 

2 §. Toimikuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, nimittäin kau
punginhallituksen määräämä puheenjohtaja, asemakaavapäällikkö, 
kaupunginarkkitehti, rakennustarkastaja, ra$ennushallituksen ja 
Muinaistieteellisen toimikunnan edustajat sekä Suomen Arkkiteh
tiliiton kolmeksi vuodekei kerrallaan valitsema jäsep, jolle on 
valittava myös varamies. 

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
3 §. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estynee

nä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Sekä puheenjohtajan 
että varapuheenjohtajan ollessa estyneinä olemasta kokouksessa 
saapuvilla valitsee toimikunta tilapäisen puheenjohtajan kokous
ta varten. 

Toimikunta on päätösvaltainen vähintään viiden päätÖksen te
koon esteettömän jäsenen tai varajäsenen, kokouksen puheenjoh
taja heihin luettuna ollessa saapuvilla. PäätÖkset tehdään yk
sinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan rat
kaisee puheenjohtajan ääni. 

4 §. To1mikunnalla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja 
kuulla asiantuntijoita. 

5 §. Toimikunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jo
hon merkitään kokouksen osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt 
päätökset sekä, milloin erimielisyyttä on ilmen~yt, kokouksessa 
tehdyt ehdotukset ja tapahtuneet äänestykset. 

Pöytäkirjan tarkistaa kokouksen puheenjohtaja. . 
Toimikunnan kirjelmät ja sen puolesta tehtävät asiakirjat 

allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va
rapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri,ellei toimikunta toisin 
päätä. 



80. Tonttivuokrien laskutavan muuttaminen. 

Kaupunginvaltuuston päätös syyskuun 25 PlltA 1957. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1940:29 ja 1955:71) 
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Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna pa~vana, että raken
nustarkoituksiin vuokrattavien tonttien vuosivuokrana ryhdy
tään uusien vuokrausten osalta perimään 5 % tontin myyntiar
viohinnasta. 
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81. Moottori8joneuV08setus. 

Annettu lokakuun 4 PiDIt 1957. 
(Suomen ~s.-kok. 330/57) 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä sää
detään 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetun tieliikennelain (143/ 
57) 13 §:n nojalla: 

1 L u k u. 

Yletst~ s~~nn6kst~. 

1 §. Tämä asetus koskee konevoimalla kulkevia ja kuljetet
tavia ajoneuvoja ja laitteita sekä niiden käyttämistä 2 §:ssä 
mainitulla tiellä lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvo
ja ja laitteita. 

2 §. Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
a) ttell~ yle1snimityksenä yleiselle liik~nteelle tarkoitet

tua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä yleistä tai yksityis
tä tietä, katua, toria, kujaa, käytävää, siltaa ja muuta täl
laista tietä tai aluetta; 

b) moottortaJoneuvolla jokaista omalla voimakoneella tiellä 
kulkevaksi tarkoitettua ajoneuvoa tai laitetta; 

c) moottortk~ytt6tsell~ lattteella omalla voimakoneella kul
kevaa ajoneuvoa tai laitetta, jota käytetään tiellä vain siinä 
suoritettavaa työtä varten, tai siirrettäessä sitä työpaikasta 
toiseen ja jonka suurin r'akenteellinen aj onopeus on enintään 
10 kilometriä tunnissa; sekä 

d) htnattavalla aJoneuvolla jokaista moottcriajoneuvon tai 
moottorikäyttöisen laitteen vetämää ajoneuvoa tai laitetta. 

3 §. HoottortaJoneuvot: 
1. ~utolla tarkoitetaan pääasiassa henkilöiden tai tavaran 

tahi molempien 'kuljetukseen rakennettua moottoriajoneuvoa, jos
sa on vähintään kolme pyörää tai telaketjut, joll~i sitä 2 mo
mentin mukaan ole pidettävä moottoripyöränä. 

a) Henkt16auto on pääasiassa henkilökuljetukseen tarkoitettu 
auto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään'kahdeksalle 
henkilölle ja jonka kokonaispaino·on, milloin se on tarkoitettu 
myös tavaran kuljetukseen, enintään 2 600 kiloa. , 

b) Paketttauto on tavaran kuljetukseen tarkoitettu auto, jon
ka kokonaispaino on enintään 2 600 kiloa. 

c) Kuorma-auto on tavaran kuljetukseen tarkoitettu auto, jon
ka kokonaispaino yl~ttää 2 600 kiloa. 

d) Ertkotsautothtn luetaan määrättyihin erikoi~tehtäviin tar
koitetut ja niitä varten rakennetut ja varustetut autot, kuten 
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palo-, sairas-, ruumis-, hinaus-, huolto- ja asuntoautot sekä 
niihin verrattavat, muihin ryhmiin kuulumattomat autot ja auton 
alustalle rakennetut työkoneet. 

e) Ltnja-auto on pääasiassa henkilöiden kuljetukseen tarkoi
tettu auto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 
kahdeksalle henkilölle tai henkilöiden ja tavaran kuljetukseen 
tarkoitettu auto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään 
kolmelle henkilölle ja jonka kokonaispaino ylittää 2 600 kiloa. 
Johdtnauto on sähkökäyttöinen, ilmajohtimista sähkövirtaa otta
va linja-auto. 

2. Hoottortpyörä on kaksipyöräinen moottoriajoneuvo irroi
tettavine sivuvaunuineen tai ilman sitä. Moottoripyöriin luetaan 
myös kolmipyöräinen moottoriajoneuvo, jonka oma paino ei ylitä 
300 kiloa. 

a) Hoottortpolkupyörä on enintään 50 kuutiosenttimetrin polt
tomoottorilla ja polkimilla varustettu moottoripyörä, jonka oma
paino ei ylitä 50 kiloa ja jonka suurin rakenteellinen nopeus 
on enintään 30 kilometriä tunnissa. 

b) Invalttdtpyörä on invaliidin käyttöön erityisesti raken
l".ettu moottoripyörä. 

3. Traktort on moottoriajoneuvo, joka on rakennettu pääasias
sa käyttämään työväline itä tai vetämään muita ajoneuvoja. 

4. Hoottorttyökone on oman voimakoneen avulla liikkuva työ
kone tai laite, jonka suurin rakenteellinen kulkunopeus ylittää 
10 kilometriä tunnissa, jollei sitä tämän pykälän 1 momentin d 
kohdan mukaan ole pidettävä erikoisautona. 

5. Hoottortrekt on yksinomaan jalaksin varustettu, jäällä ja 
lumessa kulkemaan rakennettu moottoriajoneuvo. 

Hoottortkäyttötset lattteet: 
6. Hoottortkäyttötsttn latttetsttn luetaan tiekoneet, rautai

sin pyörin tai rautaisin telaketjuin varustetut traktorit, leik
kuupuimurit, vaikkakin niiden suurin rakenteellinen kulkunopeus 
ylittäisi 10 kilmetriä tunnissa, sekä kävellen ohjattaviksi tar
koitetut, konevoimalla kulkevat työkoneet ja laitteet. 

Htnattavat ajoneuvot: 
7. Perävaunu on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tahi 

matkailutarkoituksiin rakennettu h~nattava ajoneuvo.·Perärekt 
on jalaksin varustettu perävaunu. 

8. Htnattava latte on muu kuin 7 momentissa mainittu hinat
tava ajoneuvo. Hinattavana laitteena ei kuitenkaan pidetä kone
voimalla kulkevaa ajoneuvoa, jota sen epäkuntoisuuden takia tai 
muusta syystä tilapäisesti hinataan. 

4 §. Epätietoisissa tapauksissa, tai jos muunlaisen kuin 
3 §:ssä mainitun, konevoimalla kulkevan tai kuljetettavan ajo
neuvon tai laitteen käyttämisestä on kysymys, kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö määrää, mihin ryhmään se on luet
tava ja antaa sitä koskevat tarpeelliset ohjeet. 

5 §. 1. Tätä asetusta ei ole sovellettava erityisiin soti
lastarkoituksiin rakennettuihin, valtiolle kuuluviin ajoneuvoi
hin ja lai t·~eisiin. 

2. Tämän asetuksen säännöksiä katsastuksesta, rekisteröimi
sestä ja ajokorttien antamisesta sovelletaan muihin kuin 1 mo
mentissa mainittuihin puolustuslaitoksen tai sen käyttöön otet
tuihin ajoneuvoihin ja laitteisiin ja niiden kuljettajiin siten 
kuin puolustusministeriö siitä tarkemmin.määrää. 
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6 §. Tässä asetuksessa tarkoitetaan ministeriö11ä kulku
laitosten ja yleisten töiden ministeriötä. 

7 §. Mitä ajoneuvon tai laitteen omistajasta tässä asetuk
sessa säädetään, koskee, kun se on 1uovutettu toisen pysyväi
seen hallintaan, myös sen haltijaa. 

8 §. 1. Moottoriajoneuvojen ja niiden käytön yleinen val
vonta läänissä kuuluu lääninhallitukselle ja lähin valvonta 
poliisiviranomaiselle ja katsastusmiehelle. 

2. Tie- ja vesirakennusha11innon palveluksessa olev~lla in
sinööri11ä ja tiemestaril1a on valta valvoa ajoneuvojen pää~i
tOista, akseli- ja kokonaispainoista sekä kuormituksesta tässä 
asetuksessa annettuja säännöksiä. 

3. Moottoriajoneuvoliikennettä koskevia asioita varten voi
daan ministeriön palvelukseen ottaa liikennetarkastajia, joi
den asettamisesta ja toiminnasta määrätään erikseen. 

4. Liikennettä valvoessaan on katsastusmiehe11å, tieviran
omaisella ja 3 momentissa mainitulla 1iikennetarkastaja11a po
liisimiehen oikeudet ja ve1vo1}isuudet. 

2 L u k u. 

Katsastusmiehet. 

9 §. 1. Tässä asetuksessa.mainittujen ajoneuvojen ja lait
teiden katsastuksen ja muiden siinä mainittujen tehtävien suo
rittamista varten asetetaan tarpeellinen määrä katsastuamiehiä. 
Ministeriö jakaa maan katsastusalueisiin sekä määrää kunkin 
alueen katsastusmiesten lukumäärän ja sijoituspaikan. Ministe
riö asettaa tarvittaessa varakatsastusmiehiä kats.astusmiesten 
avuksi. 

2. M~nisteriön määräyksestä asianomainen lääninhallitus jU
listaa katsastus~iehen toimen haettavaksi kolmenkymmonen päivän 
kuluessa. Hakemuskirjat on osoitettava ministeriÖlle ja jätet
tävä lääninhallitukseen, joka toimittaa ne omine 1ausuntoineen 
ministeriölle. Ministeriö määrää katsastusmiehen ja ilman hake
musta varakatsastusmieheksi henkilön, joka on siihen suostunut. 

3. Katsastusmies ja varakE'_tsastusmies ovat lähinnä läänin
hallituksen valvonnan alaisia. Virkavapautta enintään kuukaudek
si myöntää heille lääninhallitus, joka samalla määrää viransi
jaisen. Pitempiaikaisen virkavapauden myöntää ministeriö. 

10 §. 1. Ke1poisuusehtoina katsastusmiehen toimeen vaaditaan: 
a) että hakija on suorittanut diplopmi-insinööritutkinnon 

Teknillisen korkeakoulun koneinsinöörfosastossa taikka insinöö
ritutkinnon kotimaisen teknillisen opiston konerakennusosastos
sa tai autotekniikan opintosuunnassa; 

b) että hän esittämi11ään todistuksi11a on osoittanut hyvin 
perehtyneensä autoalaan ja sitä koskeviin säännökSiin ja määrä
yksiin; sekä 

c) että hänellä on kuorma-auton amma-ttiajokortti. 
Varakatsastusmiehellä tulee olla kuorma-auton ajokortti ja 

toimen hoitamiseen tarpeellinen pätevyys. 
Miru.steriö voi myöntää poikkeuksia näistä ke1poisuusehdois--

ta. . 
2. Kätsastusmies ja varakatsastusmieA ~ivät saa missään muo

dossa ansiotarkoituksessa osallistua tämän asetuksen tarkoitta
mien ajoneuvojen tai laitteiden tahi niiden osiep tai tarvik-
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keiden valmistukseen, kauppaan, korjaukseen tai vakuutukseen 
taikka poltto- tai voiteluaineiden kauppaan eikä muuhunkaan toi
mintaan, joka on katsottava soveltumattomaksi katsastusmiehen 
asemaan ja tehtäviin. Katsastusmies ei saa ministeriön suostu
muksetta pitää muutakaan tointa. 

3. Virkatehtäviensä hoitamiseksi tulee katsastusmiehellä ol
la tarpeelliset välineet, jotka hän on velvollinen hankkimaan 
miristeriön asettaman määräajan kuluessa. 

4. Katsastusmiehellä ja varakatsastusmiehellä tulee virantoi
mituksessa olla ministeriön määräämä virkamerkki, joka vaadit
taessa on näytettävä. 

5. Tarkemmat määräykset katsastusmiehistä ja varakatsastus
miehistä sekä heidän toiminnastaan, valtuuksistaan, työnjaostaan 
ja keskinäisistä virkasuhteistaan antaa ministeriö. Katsastusmie
hille ja varakatsastusmiehille tulevasta palkkauksesta sekä hei
dän virkatoimistaan suoritettavista maksuista säädetään erikseen. 

3 L u k u • 
..4uto, sen rakenne ja varusteet. 

11 §. 1. Auton omalla painolla tarkoitetaan sen painoa täydes
sä ajokunnossa kaikkine tavanomaisine varusteinep.n, tarpeelliset 
työkalut, vararenkaat, polttoaine, öljyt ja vesi mukaan luettui
na. 

2. Auton kantavuus on sen suurin sallittu tavara- ja henkilö
kuormitus. Tätä määrättäessä on sekä kuljetushenkilöt että suu
rin matkustajamäärä otettava huomioon siten, että kunkin henki
lön painoksi lasketaan 75 kiloa. 

3. Oman painon ja kantavuuden summa on auton kokonaispaino. 
4. Auton akselipaino on se paino, joka auton kokonaispainos

ta kohdistuu tiehen sen jonkin akselin välityksellä. Teliraken
teisessa autossa on telipaino telin akselipainojen summa. 

12 ~. 1. Auton tulee rakenteeltaan ja varusteiltaan olla täy-
sin turvallinen ja muutoin tarkoitukseensa sopiva. 

2. Autossa tulee olla: 
a) vasemmalla puolella oleva ohjauslaite; 
b) tehokkaat käyttö- ja seisontajarrut; 
c) tarpeellinen vaihteisto ja peruutuslaite; 
d) polttomoottoria käytettäessä tehokas äänenvaimentaja ja si

ten rakennettu ja suunnattu poistoputki, etteivät pakokaasut ai
heuta palovaaraa tai haittaa kuljetettaville henkilöille ja muul-
le liikenteelle; " 

e) tarpeelliset kauko- ja lähivalot sekä seisonta, taka- ja 
jarruvalot, niin myös muut auton käyttöä varten tai liikenteen 
turvaamiseksi tarpeelliset tahi auton tunnukseksi tarkoitetut 
apu- ja merkkivalot sekä heijastimet; 

f) ajosuunnan muutosta osoittavat laitteet, tarpeelliset taus
tapeilit ja sopiva äänimerkinantolaite"; 

g) tuulilasi ja laitteet, jotka pitävät sitä riittävässä mää
rin läpinäkyvänä; 

h) ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telaketjut ja tarkoituk
senmukaiset roiskesuojat; 

i) kuorma- ja pakettiautossa näkyvä merkintä auton kantavuu
desta, kokonaispainosta ja suurimmasta akseli- tai telipainosta; 
sekä 

j) kuorma-autossa, jonka akselipaino on yli 5.6 tonnia, taka
na runkoon kiinnitetty hinaukseen soveltuva vetokoukku. 
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3. Autossa ei saa olla mitään, mikä kuljettajan paikalta es
tää näkemästä ajotietä eteen ja sivuille tai mikä haittaa kul
jettajan toimintaa. 

4. Auton rakenteen tulee olla sellainen, ettei sen käytöstä 
aiheudu melua, joka on sopivin tekni11iRin keinoin vältettävis
sä. Moottorista ei saa päästä savua eikä pahanhajuista tai myr
kyllistä kaasua siin~ määrin tai siten, että siitä syntyy hait
taa. 

5. Akselin päät eivät saa ulottua auton ääriviivojen ulkopuo
lelle eikä korissa saa olla siten u1konevia 1ukonripoja, hako
ja tai muita laitteita tahi sellaisia vioittuneita osia, että 
niistä voi olla vaaraa tai haittaa. 

6. Auton akselivälin ja alustan rakenteen muuttaminen on sal
littu vain ministeriön tai katsastusmiehen ministeriön ohjeen 
mukaisesti etukäteen antamalla luvalla. Autossa ei saa käyttää 
kuumentamal1a tai muuten epäasianmukaise11a tavalla korjattuja 
osia, jotka voivat vaarantaa turvallisuutta. , 

7. Ministeriö antaa autojen rakenteesta ja varusteista tar
kemmat määräykset sekä päättää turvallisuuden j~ tarkoituksen
mukaisuuden kannalta tarpeellisista 1isävarusteifita. Ministeriö 
voi myös myöntää poikkeuksia tämän pykälän säännöksistä. 

13 §. Auton omistajan ja kuljettajan on huolehdittava Siitä, 
että autoa ei käytetä, ennenkuin sen rakenteessa ja varusteissa 
i1maantuneet puutteellisuudet on korjattu. Mitä edellä on sanot
tu, ei kuitenkaan koske matkalla todettua, olosuh~eet huomioon
ottaen vähäiseksi katsottavaa puutteellisuutta, joka todennä
köisesti on syntynyt matkan kestäessä ja joka ei 'ole ollut kul
jettajan välittömästi havaittavissa ja korjattavissa tai jonka 
korjausta ei voida ilman huomattavaa hankaluutta matkalla suo
rittaa. 

4 L u k u. 

Auton hyväksymtnen lttkenteeseen. 

14 §. 1. Jokaisen maassa valmistetun tai maahan tuodun re
kisteröitäväksi tarkoitetun automallin tyyppt1catsastu/csen toi
mittaa ministeriön siihen' erikseen määräämä katsastusmies. 
Tyyprikatsastuksessa: 

a määrätään, mihin ryhmään auto on luettava; 
b todetaan sen merkki, mallimerkintä ja valmistenumeron si-

jainti; . 
c) todetaan sen oma paino punnitsema11a sekä kuorma- ja lin

ja-auton oman painon jakautuminen eri akse1ei11e; 
d) todetaan auton tärkeimmät mitat ja korirakenteen laatu se

kä ohjaamon tai valmiiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin 
istumapaikkojen luku sekä, milloin olosuhteet sitä edellyttävät, 
määrätään henki1ö-, paketti- ja erikoisauton kokonaispaino, kan
tavuus ja koriylitys; 

e) todetaan renkaiden koko sekä kuorma- ja linja-auton pyö
ränvanteiden koko; 

f) tutkitaan, täyttääkö auto sen rakenteesta ja varusteista 
voimassa olevat määräykset ja todetaan mahdolliset puutteelli
suudet; sekä 

g) todetaan moottorin laatu ja polttomoottorin iskutilavuus. 
2. Maahan tuodun auton rakennetta tai. varusteita ei saa muut

taa tai täydentää ennen tyyppikatsastusta. Eri mallina pidetään 
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jokaista valmistetta, joka rakenteeltaan, akseliväliltään tai 
mallinnimitykseltään tahi -merkinnältään eroaa aikaisemmin kat
sastetusta mallista. 

3. Toimitetusta tyyppikatsastuksesta laaditaan ministeriön 
määräämän mallin mukainen tyyppikatsastustodistus kolmin kap
palein, joista yksi annetaan erikseen määrättävää maksua vas
taan auton valmistajalle tai maahantuojalle, yksi toimitetaan 
ministeriölle ja yksi jää katsastusmiehelle. 

4. Sen, joka ammattimaisesti valmistaa tai maahan tuo auto
ja, on huolehdittava tyyppikatsastuksessa todettujen puutteel
lisuuksien korjaamisesta jokaisessa toimittamassaan autossa en
nen sen luovuttamista, ja on jokaisen mukana luovutettava kap
pale tyyppikatsastustodistusta valojäljennöksenä tai oikeaksi 
todistettuna muunlaisena jäljennöksenä. 

5. Ministeriö antaa tyyppikatsastuksesta tarkemmat määräyk
set. 

15 §. 1. Tyyppikatsastuksen toimittam~sen jälkeen ministeriö 
vahvistaa valmistajan tai maahantuojan hakemuksesta kuorma- ja 
linja-automallin kokonais- ja akseli painot sekä lava- tai kori
ylityksen. 

2. Hakemukseen on liitettävä: 
a) tyyppikatsastustodistus; 
b) auton valmistajan todistus hänen automallille takaamis

taan kokonais- ja akselipainoista; 
c) mitoitettu piirros auton alustasta; sekä 
d) milloin auto on tuotu ulkomaal ta ja se katsotaan tarpeel·· 

liseksi, ministeriön hyväksymä selvitys Siitä, mikä paino sen 
valmistusmaassa on hyväksytty kokonaispainoksi. 

3. Ministeriö voi määrätä, että kuorma-auton kokonais- ja ak
selipainot ja lavaylitys saadaan vahvistaa tyyppikatsastuksen 
yhteydessä •. 

16 §. 1. Ennenkuin auto otetaan säännönmukaiseen käyttö0n 
ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, on se enstkatsastuk
sessa hyväksyttävä. Ensikatsastuksen saa toimittaa jokainen 
katsastusmies tai siihen valtuutettu varakatsastusmies. Ammat
timaiseen liikenteeseen käytettävän linja-auton ja henkilöauton 
ensikatsastuksen saa kuitenkin toimittaa vain auton kotipaikan 
katsastusmies tai varakatsastusmies. 

2. Ensikatsastuksessa on esitettävä jäljennös auton tyyppi
katsastustodistuksesta ja kuorma-autoa varten 15 §:n mukaan saa
dusta vahvistuspäätöksestä sekä tuotava auto katsastettavaksi. 
Milloin tyyppikatsastus on koskenut auton alustaa tai milloin 
siihen muuten on aihetta, on altto punnittava. Toimituksesta an
netaan katsastuskirja, joka on laadittava kaksin kappalein mi
nisteriön vahvistamalle lomåkkeelle ja joka on kahden päivän 
kuluessa katsastuksesta lukien pidettävä auton omistajan saata
vana. 

3. Ministeriö voi määrätä, että yksityisajoon käytettävä hen
kilö- t6i pakettiauto saadaan ilman ensikatsastusta merki~ä re
kisteriin tyyppikatsastuksen perusteella. 

17 §. 1. Rekisteriin merkitty auto on omistajan toimesta tuo
tava vuosittain uustntakatsastukseen auton kotipaikan katsastus
miehen määräämään paikkaan ja hänen tämän pykälän 2 momentin 
rajoissa määräämänään aikana. 

2. a) Linja-auto, muu auto, jota käytetään ammattimaiseen 
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liikenteeseen, sekä 10 vuotta vanhempi yksityisajoon käytetty 
auto on katsastettava ennen kesäkuun loppua. Ammattimaiseen lii
kenteeseen käytetyn auton katsastus on, mikäli mahdollista, toi
mitettava yhdessä poliisiviranomaisen kanssa; 

b) muu auto, jota käytetään yksityisajoon, on katsastettava 
viimeistään syyskuun loppuun mennessä; 

c) ennen heinäkuun alkua liikenteeseen otettu linja-auto on 
uusintakatsastettava toisen kerran ennen lokakuun loppua, kui
tenkin aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua edellisestä kat
sastuksesta. 

3. Auto, josta katsastusmies ei ole toisin määrännyt, on tuo
tava katsastukoeen hyvissä ajoin ennen 2 momentissa mainitun 
mäaräajan päättymistä. 

4. Milloin auto otetaan käyttöön vasta katsastusta varten 
määrätyn ajan päätyttyä, on se yhden viikon kuluessa käyttöön 
ottamisesta toimitettava katsastukseen. Jos auto sille määrät
tynä katsastusaikana on kotipaikan katsastusalueen ulkopuolel
la, on se tuotava katsastukseen heti matkan päätyttyä: Milloin 
matka keEtää yli 2 momentissa mainitun määräajan, eikä voida 
kohtuudella vaatia, että auto on tuotava kotipaikkaansa katsas
tettavaksi ennen määräajan päättymistä, saadaan s,en- katsastus 
toimittaa muualla. Tästä on katsastuksen toimittajan ilmoitetta
va auton kotipaikan katsastusmiehelle. 

5. Jos autoa on siten muutettu, että siitä aiheutuu muutoksia 
autorekisterin merkintöihin, tai jos on syytä epäillä, ettei au
to ole säädetyssä kunnossa, on se viipymättä katsastettava. Kat
sastusmies ja varakatsastusmies voivat myös liikennettä valvoes
saan toimittaa tarkastukse~ auton kunnon toteamiseksi. Niin 
ikään on poli1s1m1ehellä oikeus tarkastaa, että auton säädetyt 
varusteet ovat toimintakelpoiset ja että sen turvallisuuslait
teet eivät ole ilmeisesti epäkunnossa, määrätä aj,ka, jonka ku
luessa puut-teellisuus on korjattava, sekä, milloin syytä on, 
määrätä se katsastettavaksi. 

6. Toimitettuaan uusintakatsastuksen on katsastusmiehen teh
tävä siitä merkintä rekisteriotteeseen. Määräaikaista katsastus
ta älköön ilman erityistä syytä tOimitettako, milloin rekisteri
ote on viranomaiselle annettu. 

18 §. 1. Ellei katsastettavaksi tuotu auto ole säädetyssä kun
nossa, ei sitä saa käyttää, ja on sen tunnusmerkit ja rekisteri
ote vaadittaessa luovutettava katsastusmiehelle, kunnes vika on 
korjattu ja auto uudessa katsastuksessa hyväksytty. Jos puutteel
lisuus on sen laatuinen, ettei siitä ole välitöntä vaaraa lii
kenneturvallisuudelle, on katsastusmiehellä kuitenkin valta au
ton käyttämistä estämättä rekisteriotteeseen tehdyllä merkinnäl
lä määrätä aika, jonka kuluessa puutteellisuus on korjattava ja, 
milloin syytä on, määrätä auto uudelleen katsastettavaksi. 

2. Milloin auto muulloin havaitaan puutteelliseksi tai epäkun
toiseksi, menetel täköön siten, kuin edellä 1 momenti'ssa on sää
detty, jollei 13 §:stä muuta johdu. . 

3. Milloin tunnusmerkit ja rekisteri ote on otettu pois, voi
daan, jollei auton käytöstä aiheudu välitöntä vaaraa, omistaja 
oikeuttaa kuljettam~an auto ilman tunnusmerkkejä sen omalla ko
neella lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmu
kaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastet
tavaksi. Tunnusmerkkien ja rekisteriotteen pois ottamisesta on. 
tässä tapauksessa annettava todistus, jossa on mainittava, minne 
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auto saadaan kuljettaa ja kuinka kauan todistus on voimassa. 
4. Poliisin tulee ottamalla pois tunnusmerkit tai muulla so

pivalla tavalla estää sellaisen.auton käyttö, jota ei ole sää
detyssä järjestyksessä uusintakatsastettu. Tällainen auto saa
daan kuitenkin poliisin antamalla luvalla kuljettaa lähimmän 
katsastusmiehen luo uusintakatsastettave,ksi. 

5 L u k u. 
Auton rekisteröiminen Ja tunnusmerkit. 

19 §. 1. Ennen kuin auto on asianmukaisesti rekisteröity ja 
sille annettu tunnusmerkit~ älköön sitä käytettäkö liikentee
seen muissa kuin 21 ja 27 ~:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 

2. Autorekisteriä pitää lääninhallitus, ja on auto reki~te
röitävä siinä läänissä, jossa sen kotipaikka on. Ministeriö voi 
kuitenkin määrätä, että Helsingin kaupungin poliisilaitos pitää 
rekisteriä autOista, joiden kotipaikka on kaupungin alueella, 
ja suorittaa lääninhallitukselle tämän luvun mukaan kuuluvat 
muutkin tehtävät. 

3. Auton kotipaikkana on pidettävä sitä paikkakuntaa, missä 
sitä pääasiallisesti käytetään. 

4. Autoa käytettäessä on rekisteri ote tai sitä vastaava vä
liaikainen todistus pidettävä mukana ja vaadittaessa poliisimie
helle esitettävä. 

20 §. 1. Ilmoitus auton rekisteröimistä varten on· omistajan 
tehtävä kirjallisesti lääninhallitukselle. Ilmoitukseen on lii
tettävä omistusoikeuden selvittämiseksi kahden henkilön todis
tama luovutuskirja, auton katsastuskirja tai sitä vastaava tyyp
pikatsastustodistus kaksin kappalein ja asianmukainen todistus 
säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta sekä, milloin täällä 
ennen rekisteröimätön auto on ~~otu ulkomailta, lääninhallituk
sen ehkä vaatima selvitys tullin ja muiden säädettyjen verojen 
ja maksujen lopullisesta suorittamisesta. Milloin auto on Suo
messa aikaisemmin rekisteröity, on hakemuksessa ilmoitettava sen 
aikaisempi rekisteröintilääni ja tunnusmerkki. 

2. Jos omistaja on selvittänyt omistusoikeutensa autoon ja 
tämä on asianmukaisesti vakuutettu sekä katsastuskirjan mukaan 
liikenteeseen hyväksytty, on auto rekisteröitävä ja omistajalle 
kirjoitettava rekisteriote. 

3. Milloin auton painot ja päämitat ylittävät 36 §:n mukaan 
sallittavat arvot tai milloin auton käyttö tämän asetuksen tai 
sen nojalla annettujen määräysten mukaan ei muutoin ole sallittu 
ilman eri lupaa, ei autoa saa liikenteessä käyttää ja rekisteriin 
merkitä ilman selvitystä siitä, että aSianmukainen, auton jatku
vaan käyttöön vaadittava lupa on saatu. 

4. Rekisteriin on kustakin autosta merkittävä rekisteröimis
päivä ja tunnusmerkki, katsastuskirjaan merkityt tiedot, tiedot 
vakuutuksesta vakuutuslaitoksen antaman todistuksen mukaan sekä 
sellaiset tiedot auton verottamisesta, kuin erikseen on määrät
ty. 

5. Auton rekisteröimisestä on lääninhallituksen tehtävä mer
kintä rekisteri-ilmoitusta seuranneeseen katsastuskirjan tai si
tä vastaavan tyyppikatsastustodistuksen kaksoiskappaleeseen se
kä kuukausittain lähetettävä nämä auton koti paikan kataastusmie
helle. 
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6. Auton rekisteröimistä koskeva asia on lääninhallitukses
sa suoritettava kiireellisesti. 

7. Rekisteröimisilmoitus annetaan poliisiviranomaiselle, jon
ka tulee viikon kuluessa toimittaa asiakirjat edelleen läänin
hallitukselle. 

21 §. 1. Rekisteröidylle autolle annetaan tu~usmerkki kak
sin kappalein, jotka on· kiinnitettävä autoon, toinen eteen ja 
toinen taakse; näkyville paikoille. 

2. Tasavallan presidentin autojen tunnusmerkkinä on Suomen 
vaakuna. 

3. Tunnusmerkit annetaan autolle samalla kuin rekisteriote. 
Lääninhallitus voi kuitenkin määrätä, että autolle saadaan an
taa tunnusmerkit ja niiden väliaikaista käyttöä koskeva todis
tus silloin, kun ilmoitus sen rekisteröimisestä annetaan asian
omaiselle viranomaiselle. 

4. Ministeriö antaa tunnusmerkeistä tarkemmat ohjeet ja huo
lehtii niiden valmistamisesta sekä määrää korvauksen, joka au
ton omistajan on niistä suoritettava. 

5. Jos auton tunnusmerkit ovat kadonneet tai turmeltuneet, 
on auton omistajan poliisiviranomaisen välityksellä hankittava 
uudet merkit. Korvaus tunnusmerkeistä on suoritettava niitä ti
lattaessa Ja oikeuttaa tästä rekisteriotteeseen tehty merkintä 
auton omistajan käyttämään itse hankkimiaan väliaikaisia tunnus
merkkejä siksi kunnes tunnusmerkit ovat saatavana. 

22 §. 1. Milloin rekisteröidyn auton omistaja haluaa käyttää 
autoaan seuraavan kalenterivuoden alusta, on hänen hyvissä ajoin 
ennen vuoden loppua annettava auton kotipaikan poliisiviranomai
selle tämän toimesta viikon kuluessa lääninhallitukselle toimi
tettavaksi auton rekisteriote merkinnöin Siitä, että katsastus 
siltä vuodelta on toimitettu, niin myös, jos vakUuttamisvelvol
lisuus on olemassa, vakuutusyhtiön antama kuitti tai todistus 
Siitä, että asianmukainen vakuutusmaksu sen vuoden vakuutuskau
delta on autosta suoritettu. Lääninhallituksen t~lee tarpeelli
set merkinnät tehtyään viipymättä toimittaa rekisteriote auton 
omistajan lunastettavaksi.Poliisiviranomaisen on myös annettava 
asiakirjojen antamisesta.kuitti, johon on lääninhallituksen an
taman ohjeen mukaisesti merkittävä, milloi~ rekisteriote on au
tonomistajan saatavana. 

2. Jos rekisteröidyn auton omistaja haluaa ottaa autonsa käyt
töön vasta myönemmin seuraavan vuoden aikana, on hänen ennen au
ton käyttöön ottamista annettava poliisi viranomaiselle 1 momen
tissa mainitut asiakirjat siinä edellytettyjä toimenpiteitä var
ten. 

3. Jollei rekisteröityä autoa kalenterivuoden kuluessa ilmoi
teta käyttöön otettavakSi, on se rekisteristä poistettava. Lin
ja-autoa, johon on vahvistettu kiinnitys tai johon kuuluva kiin
nityshakemus on lään~nhallitukselle annettu, ei kuitenkaan saa 
poistaa rekisteristä ilman kiinnityksen haltijan kirjallista 
suostumusta eikä siirtää rekisteristä tOiseen, ennenkuin on näy
tetty, että siitä on annettu tieto kiinnityksen haltijalle. 

'4. Verovapaan auton omistajan tulee ennen vuoden alkua tai 
ennenkuin autoa ryhdytään käyttämään, esittää rekisteriote au
ton kotipaikan poliisiviranomaiselle, jonka tulee todeta, että 
määräaikainen katsastus on toimitettu ja, mikäli auto on vakuut
tamisvelvollisuuden alainen, että vakuutusmaksu on suoritettu 
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sekä että auton omistajaa ja kot~paikkea koskevat merkinnät 
ovat todellisuutta vastaavat. Poliisi viranomaisen tulee läänin
hallituksen määräämällä tavalla sille vuosittain ilmoittaa niis
tä verovapaista autoista, joiden käyttämisestä poliisiviran
omaiselle on tehty ~.lmoi tus. 

23 §. 1. Jos rekisteröity auto siirtyy uudell'e omistajalle 
samassa läänissä, on entisen omistajan luovutettava auton tun
nusmerkit ja rekisteriote uudelle omistajalle. Tämän on kuukau
den kuluessa siitä, kun hän tuli auton omistajaksi, tehtävä 
lääninhallitukselle omistusoikeuden siirtymisestä ilmoitus, jO
hon on liitettävä selvitys omistusoikeudesta, rekisteriote ja 
vakuutustodistus. Jos omistusoikeus on siirtynyt perinnön tai 
testamentin kautta, lasketaan tämä aika perinnönjaon päättymi
sestä tai, jollei perinnönjakoa tOimiteta, perunkirjoituspäiväs
tä sekä testamenttiin nähden siitä päivästä, jona se on saanut 
lainvoiman. Lääninhallituksen on tehtävä omistusoikeuden siir
tymisestä merkintä rekisteriin ja rekisteriotteeseen. 

2. Milloin auton kotipaikka muuttuu toiseen lääniin, on omis
taja velvollinen kuukauden kuluessa ilmoittamaan autonsa uuden 
läänin lääninhallitukselle rekisteröitäväksi ja uusien tunnus
merkkien saamista varten, jolloin myös autoa koskeva rekisteri
ote ja, jos auto on siirtynyt uudelle omistajalle, selvitys 
omistusoikeudesta ja vakuutuksesta, vastaavasti noudattamalla 
1 momentin määräykSiä, on sinne annettava. Poliisiviranomainen 
ei saa luovuttaa rekisteriotetta ja uusia tunnusmerkkejä, en
nenkuin aikaisemmat tunnusmerkit on sille palautettu. Rekiste
rÖimisestä sekä auton uudesta kotipaikesta ja tunnusmerkeistä 
on lääninhallituksen tehtävä ilmoitus aikaisemman rekisteröimis
läänin lääninhallitukselle, jonka tulee rekisteristään poistaa 
auto ja lähettää sitä koskeva, 20 §:n 1 momentissa mainittu va
kuutustodistus uuden rekisteröimisläänin lääninhallitukselle se
kä määrätä auton entisen kotipaikan katsastusmies toimittamaan 
kortistonsa tätä autoa koskeva kortti auton uuden koti paikan 
katsastusmiehelle. 

3. Auton omistajan vaihtuessa tulee entisen omistajan kahden 
viikon kuluessa ilmoittaa lääninhallitukselle auton luovutukses
ta. Jos hän samalla on todistanut omistusoikeuden siirron luovu
tuskirjalla, josta käy selville uuden omistajan täydellinen ni
mi ja osoite, merkittäköön ilmoitus rekisteriin. Tällainen ilmoi
tus ei kuitenkaan vapa~ta uutta omistajaa ilmoitusvelvollisuu
desta. 

4. Milloin rekisteriin merkityissä seikoissa on tapahtunut 
muunlainen kuin edellä tässä pykälässä mainittu muutos, on au
ton omistajan kuukauden kuluessa ilmoitettava se asianomaiselle 
lääninhallitukselle rekisteriin ja rekisteri otteeseen merkittä
väk~1. 

5. Kun rekisteriote on luovutettu viranomaiselle ja auton 
käyttö muutoin on sallittu, tulee viranomaisen antaa luovutukses
ta kuitti, joka väliaikaisesti käy rekisteriotteesta. 

24 §. Jos rekisteröity auto on tuhoutunut tai sitä muusta 
syystä ei enää käytetä, on omistajan kuukauden kuluessa siitä, 
kuin autoa lakattiin käyttämästä, palautettava auton tunnusmer
kit sen kotipaikan poliisiviranomaiselle ja tälle annettava lää
ninhallitukselle osoitettu kirjallinen ilmoituS auton poistami~ 
seksi rekisteristä. Ilmoitukseen on liitettävä auton rekisteri
ote tai sitä vastaava kuitti. 
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25 §. 1. Poliisiviranomaisen ja katsastusmiehen tulee,kum
mankin erikseen, pitää korttirekisteriä autoista, joiden koti
paikka on heidän virka-alueellaan. 

2. Rekisteristä poistetuista autoista 'tulee lääninhallituk
sen kuukausittain ilmoittaa asianomaiselle katsastusmiehelle, 
niin myös 22 §:n 3 momentin mukaisesti poistetuista niiden ko
tipaikan poliisiviranomaisslle. 

26 §. 1. Autojen rekisteri otteet ja tunnusmerkit antaa lää
ninhallitus muualla, paitsi Helsingin kaupungissa, poliisivi
ranomaiselle auton omistajan saatavina pidettäviksi ja'on re
kisteriote ulosoton uhalla lunastettava kuukauden kuluessa sii
tä, kun se on ollut näin saatavana. 

2. Auton omistajan tulee poliisiviranomaisen välityksellä 
lähettää ne kirjalliset ilmoitukset, jotka hän on velvollinen 
lääninhallitukselle tekemään. 

3. Poliisiviranomaisilla ei ole oikeutta kantaa korvausta 
edellä mainituista eikä muistakaan tämän asetuksen edellyttä
mistä välitystoimistaan. 

27 §. 1. Autoa saa kuljettaa koenumerokilpiä käyttäen, eh
dolla että se on asianmukaisesti vakuutettu ja että sen käyt-

, töön ei ole muuta laillista estettä, 2, 3 ja 4 momentissa mai
nituissa tapauksissa. Koenumerokilpi~n käyttämisoikeudesta 
asianomainen saa todistuksen eiltä viranomaiselta, joka sen on 
antanut, ja on todistus ajettaessa pidettävä mukana. 

2. Lääninhallitus voi määrättyä korvausta vastaan antaa koe
numerokilvet autoja valmistavalle tai myyvälle tahi korjaaval
le liikkeelle ja saadaan näitä kilpiä, jollei lääninhallitus 
ole toisin määrännyt, käyttää ainoastaan: 

a~ auton koeajoon ja kuljetukseen katsastusmiehen luo; 
b auton esittelyyn mainos- ja myyntitarkoituk~essa; sekä 
c muuhun auton valmistukseen tai korjaukseen tahi kauppaan 

välittömästi liittyvään siirtoon. 
3. Edellä 2 momentissa tarkoitettuja kilpiä ei saa käyttää 

tarkoitukseen, joka ei välittömästi liity asianomaisen liikkeen 
tOimintaan, paitsi milloin myyty auto on siirrettävä toiselle 
paikkakunnalle, jolloin kuljetus saadaan myyjälle kuuluvin koe
numerokilvin toimittaa kolmen päivän kuluessa luovutuksesta, 
joka on vaadittaessa luovutuskirjalla toteennäytettävä. Milloin 
koenumerokilpiä on väärinkäytetty, voi lääninhallitus peruut
taa oikeuden niiden käyttöön. 

4. Poliisiviranomainen antaa koenumerokilvet seuraavissa 
tapauksissa: ' ' 

a) siksi kunnes auto on ehditty rekisteröidä ja sille saa
da tunnusmerkit, kuitenkin edellyttäen, että rekisteri-ilmoitus 
on jätetty viranomaiselle ja että autoa ei ole ilmoitettu vas
ta mröhemmin käyttöön otettavaksi; 

b tuotaessa autoa katsastettavaksi; sekä 
c muissakin tapauksissa, joissa poliisi viranomainen harkit

see koenumerokilpien käyttämisen välttämättömäksi. 
5. Asianomainen poliisi viranomainen määrää 4 momentin b ja 

c kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa kuinka kauan koenumero
kilpiä saa kä~ttää.,Käyttöaika on määrättävä mahdollisimman ly
hyeksi, eikä ilman erityistä syytä seitsemää päivää pitemmäksi. 

6. Koenumerokilvet annetaan kaksin kappalein ja kiinnitetään 
autoon sillä tavoin kuin tunnusmerkeistä on määrätty. Kun koe
numerokilpien käyttöaika on päättynyt, on'ne viikon kuluessa 
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palautettava sille viranomaiselle, joka on ne antanut. 
7. Ministeriö antaa koenumerokilvistä tarkemmat ohjeet ja 

huolehtii niiden valmistamisesta. Lääninhallituksen toimesta 
on poliisi viranomaiselle hankittava tarpeellinen määrä sellai
sia koenumerokilpiä, joita heidän on annettava. 

6 L u k u. 

~uton kuljettaja. 

28 §. 1. Autoa saa 29 §:n 10 momentissa ja 30 §:n 9 momen
tissa sekä 79 §:ssä mainituin poikkeuksin kuljettaa vain henki
lö, jolla on voimassa oleva auton ajokortti. 

2. Auton ajokortti on yksttyts- tat ammatttajokorttt. Am
mattiajokortti tulee olla sillä, joka kuljettaa autoa ammatti
maisessa liikenteessä tai hankkii pääasiallisen toimeentulonsa 
toimimalla autonkuljettajana toisen palveluksessa, niin myös 
sillä, joka kuljettaa linja-autoa, paitsi milloin kysymyksessä 
on tällaisen auton tilapäinen siirto tai koeajo ilman matkusta
jia. 

3. Yksityisajokortti annetaan erikseen: 
a) henkilöauton; ja 
b) kuorma-auton kuljettamista varten. 
Henkilöauton ajokortti oikeuttaa kuljettamaan myös paketti

autoa, ja kuorma-auton ajokortti edellä mainittuja ja srikois
autoa sekä linj~-autoa tilapäistä siirtoa ja koeajoa varten il
man matkustajia. 

4. Ammattiajokortti annetaan: 
a~ henkilöauton; 
b kuorma-auton; s·ekä 
c linja-auton kuljettamista varten. 
Kuorma-auton ajokortti oikeuttaa kuljettamaan myös henkilö-, 

paketti- ja erikoisautoa sekä 3 momentissa mainitussa tarkoi
tuksessa linja-autoa ja linja-auton ajokortti kaikenlaisia au-
toja. . 

5. Moottoripyörän ja traktorin ajokortista säädetään erik
seen. 

6. Ajokortti on autoa ajettaessa pidettävä mukana ja vaadit
taessa poliisimiehelle esitettävä.· 

29 §. 1. Kuljettajaopetus annetaan tässä pyk.älässä mainituin 
poikkeuksin autokoulussa. 

2. Lupa autokoulun pitämiseen on hankittava sen läänin lää
ninhallitukselta, jossa opetustoimintaa aiotaan harjoittaa. Mi
käli autokoulun perustaminen paikkakunnalle katsotaan ministe
riön asiassa antamien yleisten ohjeiden ja tarvittaessa määrää
män aluejaon mukaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi 
lääninhallitus kuultuaan asianomaista katsastusmiestä ja polii
siviranomaista, myöntää määräajaksi tällaisen luvan hakijalle, 
jolla se harkitsee olevan tarpeelliset edellytykset koulun pitä
miseen. 

3. Autokoulussa tulee olla opetustoiminnasta vastaava johta
ja ja, milloin se koulun toiminnan laajuuteen katsoen harkitaan 
tarpeelliseksi, varajohtaja sekä tarpeellinen määrä opettajia. 

4. Autokoulun johtajalla ja opettajalla tulee olla voimassa 
oleva kuorma-auton ajokortti ja katsastusmiehen hyväksymä vähin
tään viiden vuoden käytännöllinen kokemus autoalalle sekä opet
tajalla, joka antaa ajo-opetusta, opettajakorttt. 
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5. Opettajakortin saamisen ehtona on: 
a) että hakijalla on voimassa oleva kuorma-auton ammattiajo

kortti ja 31 §:n.9 momentin mukainen ajolupa; 
b) että hakijalla on katsastusmiehen hyväksym~ selvitys sii

tä, että hän vähintään kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
on säännöllisesti ajanut autoa; 

c) ettei hakijaa elintapojensa ja henkilökoht~isten ominai
suuksiensa takia tai sen perusteella, mitä hänestä tiedetään 
auton kuljettajana, voida katsoa sopimattomaksi toimimaan ajo
opettajana; sekä 

d) että hakijalla on Ammattienedistämislaitoksen enintään 
kolme vuotta aikaisemmin antama todistus hyväksytyn autokoulun
opettajatutkinnon suorittamisesta. 

6. Opettajakortin antaa kirjallisesta hakemuksesta ammatti
ajokortin antanut tai koulupaikkakunnan poliisi viranomainen. 
Opettajakortti annetaan ajokortin voimassaoloajaksi. Se on pe
ruutettava määräajakSi tai kokonaan, milloin sen haltijaa vas
taan on ilmennyt seikkoja, jotka 5 momentin mukaan ovat esteenä 
opettajakortin saamiselle. 

7. Opettajakorttia uudistettaessa on hakijan esitettävä kat
sastusmiehen hyväksymä selvitys, että enintään viisi vuotta on 
kulunut siitä, jolloin hän viimeksi on toiminut. autokoulun var
sinaisena ajo-opettajana, tai 5 momentin d kohdan mukainen sel
vitys uusitun opettajatutkinnon suorittamisesta. 

8. Ennen opetustoiminnan alkamista tulee autokoulussa olla 
hyväksytyt opetusväUneet. Ministeriö antaa opetusvälineistä se
kä opetuksen järjestelystä ja valvonnasta tarkemmat määräykset. 
Autokoulu on asianomaisen katsastusmiehen valvonnan alainen. 

9. Poliisiviranomainen voi, milloin on erityisiä syitä, oi
keuttaa piirissään asuvan sopivan henkilön, jolla on voimassa 
oleva auton ajokortti ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus, 
antamaan määrätylle henkilölle opetusta henkilöauton yksityis
ajokortin saamiseksi. Tällainen lupa annetaan kfrjallisesti 
enintään kolmen kuukauden ajaksi eikä sitä saa ilman pätevää 
syytä uudistaEl. 

10. Oppilas saa harjoitella ajoa opettajan .ol,lessa hänen vie
ressään, ja on tällöin opettajaa pidettävä kulj~ttajana. Harjoit
teluautoss8 tulee edessä ja takana olla näkyvälle paikalle kiin
nitetty valkoinen, tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka 
sivun pituus on 25 sen·ttimetriä. 

11. Kun auton kuljettajaksi aikova on autokoulussa tai yksi
tyisesti saanut kuljettajatutkinnon edellyttämän opetuksen, an
takoon koulun johtaja tai yksityisopettaja heti opetuksen pää
tyttyä siitä todistuksen. Yksityisopettajan antamasta opetukses
ta on tehtävä merkintä poliisiviranomaisen antamaan opetuslu
paan. 

12. Jollei opetusta tarkoituksenmukaisesti hoideta tai jos 
muuta syytä on, voi lääninhallitus määräajaksi tai kokonaan pe
ruuttaa antamansa koulunpitoluvan.· Samoin voi ppliisiviranomai
nen peruuttaa 9 momentin nojalla antamansa opetusluvan. 

30 §. 1. Kuljettajatutkinto suoritetaan erikseen yksityisajo
kortin ja ammattiajokortin saantia varten. 

2. Kuljettajatutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, milloin 
tutkinto tarkoittaa·yksity1sajokortiri saantia: 

a) että tutkittava on täyttänyt 18 vuotta; 
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b) että hänessä eSittämänsä, enintään kolme kuukautta aikai
semmin annetun lääkärin todistuksen mukaan ei ole sellaista tau
tia tai vikaa, joka oleellisesti vähentää tai vaarantaa hänen 
kykyään toimia auton kuljettajana, että näön tarkkuus, kun mah
dollisesti esiintyvä taittovika on korjattu, on toisella silmäl
lä vähintään 0.7 ja toisella vähintään 0.3 ja että hän ainakin 
toisella korvalla hyvin kuulee tavallisen puhe äänen 4 metrin 
etäisyydeltä; sekä 

c) että asianomainen on autokoulun tai poliisikoulun tahi 
puolustuslaitoksen taikka yksityisopettajan enintään kolme kuu
kautta aikaisemmin antamalla todistuksella osoittanut saaneensa 
säädetyn kuljettajaopetuksen taikka että hänellä on aikaisemmin 
Suomessa tai ulkomaalla annettu auton aJokortti. 

Jos tutkittavalla on b kohdassa tarkoitettu ruumiinvika,mut
ta se ei oleellisesti vähennä tai vaaranna hänen kykyään toimia 
erikoisilla ajolaitteilla varustetun henkilöauton kuljettajana, 
saakoon hän suorittaa kuljettajatutkinnon tällaisella autolla 
ajoa varten. , 

3. Tutkinnon suorittamiseksi ammattiajokortin saantia varten 
vaaditaan: 

a) että tutkittava on täyttänyt 20 vuotta; 
b) että tutkittava ruumiinrakenteeltaan ja terveydeltään vas

.taa 2 momentin b kohdassa asetettuja vaatimuksia; sekä 
c) että hän on autokoulun tai puolustuslaitoksen enintään 

kolme kuukautta aikaisemmin antaman todistuksen mukaan saanut 
ammattiajokortin saantia varten vaadittavan kuljettajaopetuksen 
tai että hänellä on voimassa oleva auton yksity1sajokortti ta- ' 
hi sitä vastaava puolustusvoimissa tai ulkomailla annettu ajo
kortti ja että hän viranomaisen tai kahden tunnetun henkilön 
varmistaman todistuksen mukaan on tällaisen ajokortin saatuaan 
vähintään kolmen vuoden aikana säännöllisesti ajanut autoa tai 
vähintään vuoden toiminut autonkuljettajan apumiehenä tahi auto
korjaamossa taikka autohuoltotehtävissä. 

4. Tutkinnon suorittamiseksi linja-auton ajoon oikeuttavan 
ammattiajokortin saantia varten vaaditaan: 

a) että tutkittava on täyttänyt 22 vuotta; " 
b) että hän ruumiinrakenteeltaan ja terveydeltään täyttää 

ammattiajokortin saamiseksi 2 momentin b kohdassa säädetyt edel
lytykset, kuitenkin Siten, että näön tarkkuus toisella silmällä 
on vähintään 0.8 ja toisella 0.6 ja että hänen näkökenttänsä on 
normaali; sekä 

c) että tutkittavalla on voimassa oleva auton ammattiajokort
ti ja että hän esittämänsä luotettavan selvityksen mukaan on 
ammattiajokortin saatuaan viimeisten kolmen vuoden alkana toimi
nut Suomessa vähintään kaksi vuotta kuorma-auton kuljettajana 
ammattimaisessa liikenteessä tai toisen palveluksessa. 

5. Tämän pykälän 2 momentissa mainittuja selvityksiä ei vaa
dita, milloin henkilö, jolla on yksityisajokortti henkilöauton 
kuljettamista varten, haluaa suorittaa lisätutkinnon kuorma-au
ton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamiseksi. Se, jolla 
on aikaisemmin ollut Suomessa annettu auton ajokortti, on oikeu
tettu suorittamaan samanlaisen ajokortin uudistamiseksi ehkä 
vaaditun kuljettajatutkinnon esittämättä opetustodistusta, mikä
li edellisen ajokortin vOimassaoloajan'päättymisestä ei ole ku
lunut enempää kuin viisi vuotta. Linja-auton ammattiajokortin 
uudistamista tarkoittavaa tutkintoa ei kuitenkaan ole toimitet
tava, mikäli asianomainen on luotettavasti osoittanut säännölli
sesti autoa ajama'lla ylläpitäneensä ajotaitoaan. 
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6. Henkilöa, jolta aikaisempi ajokortti on peruutettu, äl
köön tutkintoon otettako, ennenkuin asianomaisella esittämänsä 
selvityksen mukaan on mahdollisuus saada uusi ajokortti. 

7. Kuljettajatutkinto on suoritettava sille katsastusmiehel
le , jonka alueella kokelas on saanut 'opetuksen, tai milloin ope
tustodistusta ei vaadita, katsastuSmiehelle, jonka alueella hä
nen asuinpaikkansa on. Tutkintoa varten kokelaan on,jätettävä 
katsastusmiehelle tämän pykälän säännösten mukaan vaadittavat 
selvi tykset sekä valokuva, jonka taakse hän itse ja kat'sastus
mies kirjoittavat nimens~. 

8. Kuljettajatutkinnossa kokelaan on osoitettava, että hän 
riittävällä varmuudella hallitsee sellaisen auton käytön, jota 
tutkinto koskee, ja tuntee tiellä liikkumista ja moottoriajoneu
voja koskevat säännökset sekä liikennemerkit, niin myös auton 
toimintatavan, ja, milloin tutkinto tarkoittaa ammattiajokort
tia, on riittävästi perillä auton rakenteesta ja huollosta. 

9. Tutkittava on velvollinen hankkimaan ajokokeessa käytettä
vän auton. Aj,okokeen aikana hänet katsotaan kuljettajaksi. 

10. Hyväksytystä kuljettajatutkinnosta antakoon katsastusmies 
~utkitulle todistuksen, jossa myös on mainittava katsastusmiehen 

'käsitys hänen soveliaisuudestaan aut9n kuljettajaksi. Jollei tut
kittavaa ole voitu hyväkSyä, on hänellä aikaisintaan kahden vii
kon kuluttua hylkäämisestä oikeus uuden tutkinnon suorittamiseen, 
ja jollei häntä vielä tällöinkään voida hyväksyä, kuukauden ku-' 
luttua oikeus toisen, ja sen ,jälkeen aikaisintaan kuuden kuukau
den kuluttua seuraavan uusintatutkinnon suorittamiseen. 

11. Ministeriö antaa tarkemmat määräykset kuljettajatutkinto
jen toimittamisesta ja voi myöntää poikkeuksia tämän pykälän 
säännöksistä. 

31 §. 1. Ajokorttia haetaan kirjallisesti hakijan aSU1npaik
kakunnan poliisiviranomaiselta. 

2. Ajokortin saamisen ehtona on: 
a) että hakija täyttää 30 §:Ssä vaaditut ikää ja terveyttä 

koskevat määräykset; 
b) että hakija on suorittanut 30 §:n mukaisen tai poliisikou

lun tahi puolustusvoimien hyväksymän, vastaavan kuljettajatutkin
non tai, milloin hakemus tarkoittaa ammattiajokorttia, saman py
kälän 3 momentin mukaisen'tai puolustusvoimien hyväksymän sitä 
vastaavan tutkinnon taikka', milloin hakemus tarkoittaa linja
auton ajokorttia, 30§:n 4 momentin ,mukaisen tutkinnon; 

c) ettei hakijaa ole Suomessa tai muualla tuomittu rangaistuk
seen ajoneuvon kuljettamisesta juopuneena tai alkoholin tahi mui
den huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai, milloin tuomiois
tuin Suomessa on tätä koskevan tuomion yhteydessä tai muusta, 
syystä määrännyt ajan, minkä kuluessa ajolupaa ei saa myöntää, 
että tämä määräaika on umpeen kulunut; 

d) ettei hakijaa elintapojensa tai henkilökohtaisten ominai
suuksiensa takia voida katsoa sopimattomaksi toimimaan kuljetta-
jana; sekä ", 

e) että hakija, milloin hakemus tarkoittaa ammattiajokorttia, 
nauttii kansalaisluottamusta t~i, JOS hän on kansalaisluottamus
ta menettämättä tuomittu rangaistukseen rikoksesta, jonka takia 
hänet on katsottava sopimattomaksi toimimaan ammattiautonkulje~
tajana, e,ttä 'lähintään kolme vuotta on kulunut rangaistuksen kär
simisestä. 



3. Hakijalle, joka on tuomittu rangaistukseen auton kuljetta
misesta ilman aiokorttia, älköön ajokorttia ilman erityistä syy
tä annettako, ennenkuin tapahtumasta on kulunut yksi' ~Åosi. 

~. Ajokorttia koskevassa hakemuksessa on mainittava, onko ha
kija aikaisemmin saanut ajokortin tai hakenut sellaista, ja an
nettava ilmoitus tai selvitys Siitä, ettei ajokortin saantiin 
2 momentin c kohdan mukaan ole estettä. Hakemukseen on' liitettä
vä: 

a) enintään kolme kuukaUctta aikaisemmin annettu todistus suo
ritetusta kuljettajatutkinnosta; 

b) virallinen se'lvitys hakijan iästä ja maineesta; 
c) laillistetun lääkärin enintään kuusi kuukautta aikaisemmin 

ant~a, 30 §:n vaatimusten mukainen todistus; sekä ' 
d) ajokorttiin kiinnitettäväksi sopiva, passimääräysten mukai

nen hakijan valokuva kaksin kappale,in, joista ,toiseen sekä haki
ja että asianomainen katsastusmies ovat omakätisesti kirjoitta
neet nimensä. 

5. Jos hakija on asunut vuot~a lyhyemmän ajan sen poliisivi
ranomaisen piirissä, jolta ajokorttia haetaan, tulee poliisivi
ranomaisen, jollei hän riittävästi tunne hakijan elämäntapo'ja 
ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, näistä pyytää lausunto haki
jan entisen kotipaikan poliisiviranomaiselta. Milloin hakemus 
tarkoittaa ammattiajokorttia tai se muutoin harkitaan tarpeelli
sekSi, on myös hakijaa koskeva rikosrekisteriote hankittava. 

6. Jos hakemus ja ehkä hankittu lisäselvitys osoittavat, että 
hakija täyttää säädetyt ehdot, antakoon poliisiviranomainen hä
nelle ministeriön vahvistaman kaavan mukaisen ajokortin viidek
si vuodeksi. Milloin hakijalla vain silmälaseja tai kuulolaitet
ta käyttämällä on riittävä näön tai kuulon tarkkuus, on ajokort
tiin merkittävä, että hänen on ajaessaan käytettävä Silmälaseja 
tai,kuulolaitetta. Ajokortti VOidaan, milloin erityiset syyt si
tä vaativat, antaa lyhyemmäksikin ajaksi sekä muunkinlaisin eh
doin ja rajoituksin. 

7. Ennenkuin hakijalle luovutetaan hänelle myönnetty auton 
ajokortti, on hänen poliisiviranomaiselle annettava hänelle au
toa tai muuta moottoriajoneuvoa varten ehkä aikaisemmin annettu 
ajokortti. ' 

8. Kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava lisälupa annetaan 
henkilölle, jolla on voimassa oleva, henkilöauton kuljettamiseen 
oikeutt~va ajokortti ja enintään kolme kuukautta aikaisemmin an
nettu todistus kuljettajatutkinnon suorittamisesta kuorma-autol
la. Linja-auton kuljettamiseen oikeuttava ajolupa annetaan sil
le, jolla on voimassa oleva ammattiajokortti ja enintään kolme 
kuukautta aikaisemmin annettu todistus kuljettajatutkinnon suo..,. 
rittamisesta linja-autolla. Annetusta lisäluvasta ajokorttiin 
tehtävä merkintä ei pidennä sen alkuperäistä voimassaoloaikaa. 

9. Milloin kuljettaja, jolla on voimassa oleva ammattiajokort
ti, haluaa ryhtyä toimimaan kaupungissa tai kauppalassa kuljet
tajana ammattimaisessa liikenteessä tai ajo-opettajana autokou
lussa, hakekoon ajoltj.paa poliisiv1ranomais~lta ja liittäköön ha
kemukseen ajokorttins~ ja poliisiviranomalsen' vaatiman selvityk
sen Siitä, että hän riittävän hyvin tuntee paikkakunnan sekä pai
kalliset olosuhteet että liikennemääräykset. Poliisiviranomainen 
voi harkintansa mukaan, milloin paikkakunta on' suurempi ja vil
kasliikenteisempi kuin se paikkakunta, jolla ajokortti on annet
tu, vaatia hakijan suorittamaan lisät.iltkinnon alueen katsastus
miehelle. Annetusta luvasta on tehtävä merkintä ajokorttiin. 



216 

10. Ministeriöllä on oikeus hakemuksesta myöntää poikkeuk
sia tämän pykälän säännöksistä. 

32 §. 1. Ajokortin uudistamista haettaessa on esitetT.ävä en
tinen ajokortti ja hakemukseen liitettävä: 

a) milloin se harkitaan 2 momentin säännös huomioon otettu-
na tarpeelliseksi, kaksi valokuvaa; , 

b) selvityF,l siitä, että hakija on jatkuvasti autoa ajamalla 
ylläpitänyt ajotaitonsa tai todistus uuden kuljettajatutkinnon 
suorittamisesta katsastusmiehelle, milloin se liikennerikkomus
ten vuoksi tai muusta syystä katsotaan tarpeelliseksi; 

c) milloin hakija on täyttänyt 50 vuotta tai se muutoin kat
sotaan tarpeelliseksi, lääkärintodistus; sekä 

d) milloin hakemus tarkoittaa ammattiajokorttia tai se muu
toin harkitaan tarpeelliseksi, virkatodistus. 

2. Ajokortti saadaan uudistaa uusia valokuvia vaatimatta en
tiseen ajokorttiin tehtävällä merkinnällä. 

3. Harkittaessa kuljettajan soveliaisuutta on ajokorttia uu
distettaessa otettava huomioon erityisesti, mitä hänestä on'tul
lut tietoon edellisen ajokortin voimassaolon aikana. 

33 §. Poliisiviranomaisen tulee antamistaan ajokorteista ja 
ajoluvista pitää luetteloa tai korttirekisteriä, johon on mer
kittävä ajokortin numero ja antopäivä sekä kortin omistajan ni
mi, syntymäaika ja -paikka, ammatti' ja osoite. Siihen sekä ajo
korttiin on merkittävä ne rangaistukset tieli~kennelain tai sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomisesta, joihin 
kortin omistaja on Suomessa tai muualla tuomittu, sekä rangais
tukset juopumuksesta ja auton kuljettamisesta juopuneena tai 
alkoholin tahi muiden' huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja 
juopumuksen vuoksi sattuneet pidätykset, niin myös 31 §:n 2 mo
mentin e kohdassa mainituista rikoksista tuomitut rangaistukset 
ja ministeriön saman pykälän 10 momentin nojalla myöntämät pOik
keukset. 

34 §. Ahvenanmaalla pysyvästi asuvalle henkilölle sikäläisten 
maakuntalakien mukaisesti annettu, voimassa oleva ajokortti on 
koko valtakunnan alueella voimassa samoin kuin tämän luvun mu
kaisesti annettu vastaava, ajokortti. 

7 L u k u. 

Auton k~yttö Ja kuormaus. 

35 §. Sen lisäkSi, mitä tässä luvussa on auton käytöstä ja 
kuormauksesta säädetty, on autoa ajettaessa noudatettava tielii
kenteestä annetun asetuksen säännöksiä. 

36 §. 1. Autoa ei saa tiellä kuljettaa, mikäli sen 15 §:n mu
kaisesti vahvistettu tai rekisteriin merkittyakselipaino ylit
tää 6.4 tonnia tai suurin leveys 2.40 metriä. 

2. Milloin autossa tai siihen liitetyssä ajoneuvossa on kak
siakselinen teli tai muuten kaksi 'akselia, joiden 'etäisyys toi
sistaan on enintään kaksi metriä, saa niiden yhteenlaskettu re

, kisteröi ty kuormitus olla enintään 10 tonnia. 
3. Auton tai siihen liitetyn ajoneuvon tahi niiden yhteenlas

kettu kokonaispaino' ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saa
daan lisäämällä 10 tonniin 140 kiloa kutakin ajoneuvon tai ajo
neuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien välin kaksi metriä ylit
tävän määTän täyttä 10 senttimetriä kohden. 
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4. Jos auto tai siihen liitetty ajoneuvo on varustettu tela
ketjuin, sen kokonaispaino saa olla enintään 14 tonnia. 

5. Sillalle tai lossille ajettaessa ei auton tai siihen lii
tetyn ajoneuvon todellinen kokonaispaino saa ylittää sillan lii
kennemerkillä osoitettua kantavuutta eikä tällaisen·ajoneuvo
yhdistelmän yhteenlaskettu kokonaispaino lossin vahvistettua 
kantavuutta. 

6. Auton leveyttä määrättäessä ei taustapeiliä eikä suunta
valoa tai ojennettua suuntaviittaa oteta huomioon, ei myöskään 
tienpitoon käytetyssä autossa siihen tilapäiseåti kiinnitettyjä 
laitteita, jotka ovat ministeriön erikseen määräämällä tavalla 
merkityt. . 

7. Kuorman leveys ei saa ylittää sitä kuljettavan auton suu
rinta leveyttä. 

8. Auton suurin korkeus kuormineen ei saa ylittää 3.80 met
riä eikä sen suurin pituus, kuorma mukaan luettuna, 11.0 met
riä. Auton ja siihen kytketyn perävaunun yhteenlaskettu pituus 
ei saa ylittää 14.0 metriä, paitsi milloin perävaunulla kulje-
tetaan pylväitä tai vastaavaa pitkää tavaraa. . 

9. Ministeriö voi myöntää poikkeuksia tämän pykälän säännök
sistä. Samoin on maistraatilla kaupungissa ja järjestysoikeudel
la kauppalassa Oikeus, kuultuaan kunnallishallitusta ja poliisi
viranomaista, sallia näistä säännöksistä poikkeuksia kunnan 
alueella. Niin ikään voi tie- ja vesirakennushallitus tai sen 
määräämä tieviranomainen, määrätyn kuljetustehtävän suorittami
seksi maaseudulla määräajakSi, ja poliisiViranomainen, kuultu
aan asianomaista tieviranomaista, tilapäistä matkaa varten pii
rissään olevalla tiellä myöntää luvan sellaisen auton tai kuor
man käyttämiseen, joka ei vastaa sanottuja säännökSiä, edellyt
täen, että sen käyttämiseen ei ole muuta estettä, kuitenkin si
ten, että jos tie tai silta tällöin vahingoi.ttuu, on asianomai
sen korvattava syntynyt vahinko •. 

37 §. 1. Autoa on siten käSiteltävä, ettei sen moottorista 
ja muista laitteista aiheudu voimakkaampaa tai häiritseYämpää 
ääntä kuin mikä auton säännöhmukaisesta, huolellisesta käytös
tä välttämättömästi johtuu, eikä muunlaistakaan haittaa kulje
tettaville tai auton läheisyydessä oleville. 

2. Lähestyessään rautätien ·tasoristeystä on radion käyttö au
tossa kielletty. Radiolähetysten esittäminen kaiuttimen väli
tyksellä liikkeellä olevassa, matkustajia kuljettavassa linja
autossa säännöllisellä vuorolla ja henkilövuokra-autossa olkoon 
kielletty, jos joku matkustajista niin vaatii. 

3. Kuljettaja älköön polttako tupakkaa ammattimaisessa lii
kenteessä henkilöitä kuljettaessaan. 

4. Auton matkustajat eivät saa esiintymisellään häiritä kul
jettajaa tai matkustajia eikä muita tiellä liikkuvia. Kuljetta
jalla on oikeus pOistaa autosta häiriötä aiheuttanut henkilö. 

5. Linja-autossa ei kuljettajalle tai matkustajille varatus
sa osas~os3a saa kuljettaa palavia nesteitä, täysiä kaasusäi
liöitä, räjähdys~ineita tai happoja eikä muutakaan tavaraa, jO
ka voi vaarantaa tai haitata matkustajia. Tässä mainittujen ta
varoiden kuljetuksesta linja-auton tavaraosastossa tai korin 
ulkopuolella taikka muulla autolla sekä elintarpeiden kuljetuk
s~sta autolla on lisäksi voimassa mitä niistä on erikseen sää-
detty. . 

6. Linja- ja kuorma-autoa ei saa myötämäessä kuljettaa vaih
de vapaalle asetettuna tai kytkin irroitettuna. 
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7. Lossille tultasssa on auto pysäytettävä, ja annettava nii
den matkustajien, jotka sitä, haluavat, poistua autosta ennen 
lossille ajamista. 

8. Siellä, missä on asianmukaisesti merkityt linja-auton py
säkit, ei säännölli~ellä vuorolla kulkeva linja-auto saa pysäh
tyä muualla matkustajain ottamista tai jättämistä varten. 

38 §., 1. Autossa ei ilman ministeriön lupaa saa kuljettaa 
enemmän henkilöitä tai suurempaa kuormaa kuin sen rekisteröity 
henkilöluku tai kantavuus edellyttävät eikä sen rekis~eröityä 
akseli- tai kokonaispainoa saa ylittää. Matkustajien lukumäärää 
laskettaessa ei enintään kahdentoista vuoden ikäistä lasta ote
ta lukuun, ja kahden tällaisen lapsen katsotaan vastaavan yhtä 
matkustajaa., 

2. Poiketen 1 momentin säännöksestä saadaan henkilöautossa 
ja aikataulun mukaiselle vuorolla kulkevassa linja-autossa ti
lapäisestiylittää vahvistettua matkustajamäärää enintään 30 
sadalta. Lisämatkustajia ei kuitenkaan saa sijoittaa henkilöau
ton etuistuimelle, eikä linja-auton ohjaamoon. K'\1orma- ja pa
kettiautossa punnituksella todettua ylikuormaa ei myöskään ote
ta huomioon, milloin sen akseli- ja kokonaispaino. enintään 10 
sadalta, tai maan ollessa jäässä enintään 20 sadalta ylittävät 
vastaavat, rekisteriin merkityt painot. Ministeriö voi niinikään 
määrätä, millä perus~eilla s~llitun kuorman suuruus on lasketta
va kuljetettavan tavaran laadusta ja auton kantavuudesta r~ippue 
Tie- ja vesirakennushallinnon viranomaisella ja poliisiviran
omaisella on myös oikeue, myöntäessään 36 §:n 9 momentin mukai
sen luvan määrätyn koneen tai muun jakamattoman ~appaleen tila
päiseen kuljetukseen,. sallia vahvistetun kantavuuden ylittämi
nen enintään 30 sadalta. 

3. Autoa ei saa siten kuorma~a, että suunnanosoittaja peit
tyy tai että kuljettaja ei voi taustapeilistä. seurata takaa tu-
levaa liikennettä. ' 

4. Paitsi sitä tai niitä henkilöitä, jotka rekisteriotteen 
mukaan saavat istua kuljettajan vieressä, ei tavaran kuljetuk
seen tarkoitetussa autossa tai auton tavaratilassa saa kuljet
taa henkilöitä ilman ministeriön lupaa. Kuitenkin saadaan kuor
ma- ja pakettiautolla työnantajan toimesta kuljettaa työväkeä 
taikka auton kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen tarvittavaa 
apuväkeä työ- tai määräpaikalle ja sieltä takaiSin, ehdolla, et
tä ministeriön tai poliisiviranomaisen tällaisia kuljetuksia 
varten antamia ohjetta noudatetaan. Siitä, missä tapauksissa ja 
millä ehdoilla kuorma- ja pakettiautoa saadaan poliisiviranomai
sen luvalla tai ilman sitä tilapäisesti käyttää henkilökuljetuk
seen, ministeriö antaa tarkemm~t määräykset. 

5. Kuljettaja on velvollinen omalla vastuullaan poistamaan 
autosta siinä todetun, tämän säännöksen vastaisesti otetun kuor
man lähimpään poliisin sopivaksi katsomaan paikkaan. 

8 L u k u. 
Moottortpyörtit. 

39 §. Tämän asetuksen 3, 4', 5, 6 ja 7 luvun säännökset hen
kilöautosta koskevat soveltuvin kohdin myös moottoripyörä~ täs
sä luvussa mainituin poikkeuksin. 



40 §. 1. Sivuvaunulla varustettu tai muu avorakenteinen kol
mipyöräinen moottoripyörä saadaan hyväksyä liikenteeseen ilman 
suunnanmuutosta osoittavia laitteita ja tuulilasia. Sivuvaunua 
käytettäessä sen tulee olla moottoripyörän oikealla puolella. 

2. Muu moottoripyörä saadaan hyväksyä ilman jarrujen pidätys
laitetta, seisonta- ja jarruvaloja sekä suunnanmuutosta osoitta
via laitteita ja tuulilasia. 

3. Moottoripolkupyörä saadaan hyväksyä samoin varustein kuin 
muu moottoripyörä, kuitenkin ilman kaukovaloa. Moottoripolkupyö
rää ei saa varustaa sivuvaunulla. 

41 §. Moottoripyöristä pidetään eri rekisteriä ja niille an
netaan erityiset tunnusmerkit. Moottoripyörää ei tarvitse uusin
takatsastaa, jollei siihen ilmaannu erityistä syytä. 

42 §. Moottoripolkupyörää ei merkitä rekisteriin. Sitä ei t ar
vitse uusintakatsastaa, jollei siihen ole erityistä syytä. Moot
toripolkupyörä on kuitenkin varustettava tyyppikatsastuksessa 
määrätyllä, py~rään pysyvästi kiinnitetyllä tyyppikilvellä si
ten, kuin ministeriö siitä erikseen määrää. 

43 §. 1. Moottoripyörää varten annetaan ajokortti, jokaoi
keuttaa kuljettamaan sitä yksityisessä liikenteessä. Sillä, joka 
ajaa moottoripyörää ammattimaisessa l;!.ikenteessä';, tulee olla au
ton ammattiajokortti. 

2. Moottoripyörän ajo-opetuksesta, kuljettajatutkinnosta sekä 
ajokortin hakemisesta, antamisesta ja uudistamisesta on soveltu
~tn kohdin VOimassa, mitä henkilöauton kuljettamiseen oikeutta
vasta yksityisajokortista on säädetty, kuitenkin siten, että 
29 §:n 9 momentin mukainen opetuslupa saadaan antaa 'ilman eri
tyisiä syitä ja että tällainen ajokortti saadaan antaa 16 vuot-
tä täyttäneelle henkilölle. ' 

3. Poliisiviranomainen voi,myös, milloin erityistä syytä on, 
oikeuttaa moottoripyörän ajokorttia haluavan suorittamaan har
joitusajoa ilman ajo-opettajaa. Tällainen lupa, joka saadaan an
taa enintään kuukautta ennen kuin hakija täyttää 16 vuotta, on 
annet,tava kirjallisesti, siinä määrättävin ehdoin ja on se voi
massa vain luvansaajan asuinpaikkakunnalla ja måtkalla kuljetta
jatutkintoon. Ilman opettajaa suoritetussa harjoitusajossa ei 
ole lupa kuljettaa matkustajaa ja tulee pyörässä olla edessä ja 
takana keltainen, tasasiVUisen kolmion mUotoinen kilpi. Lupa an
netaan enintään kolmeksi kuukaudeksi eikä sitä saa uusia. 

4. Moottoripyörän ajokortti annetaan erikseen: 
a~ moottoripyörälle, jonka oma paino on enintään 50 kiloa; 
b invaliidipyörälle; sekä 
c yleensä moottoripyörä~le, jolloin tässä kohdassa mainittu 

ajokortti oikeuttaa myös a ja b kohdassa mainittujen moottori
pyörien kuljettamiseen. Edellä a kohdassa mainittua moottoripyö
rää saa kuljettaa myös se, jolla on 52 §:ssä mainittu traktori
ajokortti. Kuljettajatutkinto a kohdassa mainitun ajokortin S9,!,
miseksi saadaan katsastusmiehen harkinnasta riippuen toimittaa 
ajokoetta vaatimatta. -

5. Moottoripolkupyörää saa kuljettaa vain 15 vuotta täyttänyt 
henkilö. Sen kuljettamiseen ei vaadita ajokorttia. 

6. Ministeriö voi myöntää poikkeuksia tämän pykälän säännök
sistä. 

44 §. Auton ajokortti oikeuttaa kuljettamaan moottoripyörää 
huomioon ottaen kuitenkin mitä 43 §:n 1 momentissa on tässä koh
den säädetty. 
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45 § ~ Käytettäessä moottoripyörää klo 20.00 ja klo 6.00 vä
lisenä aikana on huolehdittava, että moottoria ei tarpeettomas
ti käytetä tyhjänä pyörän seisoessa paikallaan, paitsi pakolli
sen liikenne-esteen kestäessä, että kierrosluku tällöinkin pi
detään mahdollisimman alhaisena sekä että aiheetonta kiihdyttä
mistä, pienellä vaihteella ajamista ja tarpeetto~n suurta no
peutta vältetään. Ilmeisesti tarpeeton ajo moottoripyörällä on 
tänä aikana kokonaan kielletty. 

46 §. Henkilöiden kuljetukseen moottoripolkupyörällä sovel
letaan polkupyöristä annettuja määräykSiä. Muulla sivuvaunutto
malla moottoripyörällä on enintään yhden henkilön tai lapsen 
kuljettaminen ohjaajan lisäksi sallittu, kuitenkin edellytyksin, 
että kuljetettavaa varten on sopiva istuintila ja jalkatuet. 
MOottoripyörän sivuvaunuun saadaan ottaa kuljetettavaksi yksi 
henkilö ja yksi enintään nelivuotias lapsi tahi näiden asemasta 
kaksi enintään kaksitoistavuotiasta lasta. Invaliidipyörällä ei 
toista henkilöä saa kuljettaa. 

9 Luku. 

Muut mootto~taJoneuvot. 

47 §. Tämän asetuksen 3, 4, 5, 6 ja 7 luvun säännökset kuor
ma-autosta koskevat sovel·tuvin kohdin myös traktoreita ja moot
torityökoneita tässä luvussa mainituin poikkeuksin. 

48 §. Traktori ja moottorityökone saadaan hyväksyä liikentee-
seen: . 

a) ohjausla1tteen sijainnista riippumatta; 
b) ilman seisonta- ja jarruvaloja; 
c) milloin sen ohjaamo on avonainen, ilman suunnanmuutosta 

osoittavia laitteita sekä ilman tuulilasia ja sen laitteita; 
sekä 

d) ilman roiskssuojia. 
49 §. Traktoria ja moottorityökonetta rekisteriin merkittä

essä tyyppikatsastustodistus vastaa katsastus~irjaa. ·Traktoreis
ta ja moottorityökoneista pidetään omaa, yhteistä rekisteriä ja 
niille annetaan yksi, ajoneuvojen eteen sopivaan paikkaan ase
tettava tunnusmerkki. Traktorin rekisteriotetta ei tarvitse 
ajossa pitää mukana, mutta on se vaadittaessa toimitettava po
liisiviranomaisen nähtäväksi. 

50 §. Traktoria ja moottorityökonetta ei tarvitse uusintakat
sastaa, jollei siihen ilmaannu erityistä syytä. 

51 §. Traktoria ja moottorityökonetta saa kuljettaa se, jol
la on voimassa oleva auton tai moottoripyörän ajokortti tahi 52 
§:ssä mainittu traktoriajokortti. 

52 §. 1. Traktoriajokortti annetaan 16 vuotta täyttäneelle 
henkilölle. jOka katsastusmiehen antaman todistuksen mukaan on 
osoittanut olevansa riittävästi perillä liikennettä koskevista 
sääDnöksistä ja liikennemerkeistä ja joka hänen käsityksensä mu
kaan on mu.utoinkin kuljettajakSi sovelias. 

2. Milloin eri tylsiä sy1 tä on. voidaan maaseu~ulla antaa ra
joitetulla alueella voimassa oleva traktoriajokortti 15 VIlotta 
1ifi7"liD.eelle henkilölle. joka muutoin täyttää 1 momentin vaati
mukset. 

3. 'fraktoriajokorttia haetaan kirjallisesti hakijan asuinpa1-
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kan poliisiviranomaiselta, jolloin hakemuskirjaan on liitettä
vä: 

a) katsastuamiehen enintään kolme kuukautta aikaisemmin an
-~ama 1 momentissa mainittu todistus; 

b) virallinen selvitys hakijan iästä; sekä 
c) ajokorttiin kiinnitettäväksi sopiva,passimääräysten mukai

nen hakijan valokuva kaksin kappalein, joista toiseen sekä ha
kija että asianomainen katsastusmies ovat omakätisesti kirjoit
taneet nimensä. 

4. Jos hakemuksesta käy selville, että hakija täyttää sääde
tyt ehdot ja jos häntä elintapojensa takia tai muusta syystä ei 
ole pidettävä kuljettajaksi sopimattomana eikä muutakaan estet
tä ajoluvan myöntämiselle ole, antakoon poliisiviranomainen hä
nelle ministeriön vahvistaman kaavan mukaisen ajokortin enin
tään kymmeneksi vuodeksi. Traktoriajokortti voidaan antaa olo
suhteiden ehkä vaatimin ehdoin ja rajoituksin. 

5. Traktoriajokortin uudiåtamiåesta on soveltuvin kohdin voi
massa, mitä auton ajokortin uudistamisesta on säädetty. 

53 §. 1. Traktorin suurinta leveyttä laskettaessa ei oteta 
huomioon siihen liitettyä työvälinettä. 

2. Traktoriin ja moottorityökoneeseen saa ohjaajan lisäksi ot
taa maksutta kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä, mikäli 
näille on järjestetty kiinteät, turvalliset istuimet ja ehdol
la, että henkilöt eivät haittaa näkyvyyttä ja muutoinkaan ajo
neuvon kuljettamista. 

54 §. Moottorirekeä saa kuljettaa vain ministeriön antamalla 
luvalla ja s~inä määrättävin ehdoin. 

10 L u k u. 

Moqttortkäytt6iset laitteet. 

55 §. 1. Moottorikäyttöisiin laitteisiin on sovellettava 
moottorityökoneita koskevia 'säännöksiä, kuitenkin siten, että 
niitä saadaan käyttää: 

a) ilman kaukovaloja; 
_ b) milloin erityistä syytä on, umpirenkain tai rautaisin pyö-
rin tahi telaketjuin; 

c) katsastamatta ja rekisteröimättä, lukuun ottamatta 3 §:n 
6 momentissa mainitsemattomia laitteita, joista tulee olla kat
sastusmiehen todistus tai tyyppikilpi, joka OSOittaa, että lai
tetta ei ole pidettävä moottoriajoneuvona; sekä 

d) kävellen ohjattavaksi tarkoitettua laitetta lisäksi ilman 
peruutuslaitetta, äänimerkinantolaitetta ja takavaloa sekä il
man ajokorttia. 

2. Tiekoneeseen ja leikkuupuimuriin ei sovelleta 36 §:ssä 
mainittuja, päämittoja koskevia säännÖksiä, kuitenkin edellyttä
en, ettei laite ilmeisdsti vaaranna muuta liikennettä. 

11 L u k u. 
PeräDaunut Ja htnattaDat lattteet. 

56 §. Perävaunu, joka on vetoautoon siten kytketty, että 
oleellinen osa sen kuormituksesta rasittaa vetoautoa, on puolt
perävaunu, ja perävaunu, jota sen kuormitus rasittaa kokonaan 
tai melkein kokonaan, on varstnatnen perävaunu. 
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57 §. 1. Auton perävaunua ei saa käyttää henkilökuljetukseen. 
Lavalla tai umpikorilla varustetun puoliperävaunun käytöstä on 
tässä kohden voimassa, mitä kuorma-autosta on vastaavasti sää
detty. Autoon ei saa kerrallaan olla kytkettynä useampaa kuin 
yksi perävaunu, mutta samaa perävaunua saa käyttää eri autojen 
kanssa, niin myös samaa autoa eri perävaunujen vetämiseen. 

2. Kuorma-autoon saadaan kytkeä: 
a) puoliperävaunu, jonka todellinen akselipaino tai telipai

no on enintään sitä vetävän auton taka-akselipainon tai telipai
non suuruinen taikka, milloin perävaunu on varustettu jarruin , 
36 §:n säännösten rajoissa enintään vetävän auton kokonaispai
non suuruinen; tai 

b) kaksiakselinen varsinainen perävaunu, jonka todellinen 
kokonaispaino on enintään sitä vetävän auton kokonaispainon suu
ruinen tai, milloin auton kaikki akselit ovat vetäViä, 36 §:n 
säännösten rajoissa enintään kaksi kertaa niin suuri; tai 

c) yksiakselinen varsinainen perävaunu, jonka todellinen ko
konaispaino on enintään puolet sitä vetävän auton kokonaispai
nosta. 

3. Henkilö- ja pakettiautoon sekä erikoisautoon.saadaan kyt
. keä yksiakselinen varsinainen perävaunu, jonka to'dellinen koko
naispaino on enintään puolet sitä vetävän auton omasta painosta. 

4. Linja-autoon saadaan kytkeä yksiakselinen varsinainen pe
rävaunu, jonka todellinen kokonaispaino on enintään kolmasosa 
sitä vetävän auton kokonaispainosta. 

58 9.1. Perävaunua koskevat soveltuvin kohdin kuorma-autos
ta annetut säännökset seuraavin poikkeuksin ja l~säyksin: 

a) perävaunun ja vetävän auton välisten kytkinlaitteiden tu
lee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset sekä katsastusmiehen 
hyväksymät; . 

b) perävaunu saa vain ministeriön antamalla luvalla olla ve
tävää autoa leveämpi; 

c) puoliperävaunussa kuorma tai kuormalava saa ulottua enin~ 
tään 20 sadalta pituudestaan kääntöpisteen etupuolelle; 

d) perävaunun tulee ilman itsenäistä ohjausta seurata vetä
vää autoa. Perävaunujen jarruista ja Siitä, mitkä perävaunut 
saadaan hyväksyä ilman jarrulaitteita, ministeriö antaa tarkem
mat määräykset; 

e) perävaunun kantavuutta sekä kokonais- ja akselipainoa kos
kevat merkirtnäton tehtävä sen taakse asetettavaan kilpeen; 

f) perävaunun suurimman sallitun kokonaispainon vahvistaa 
katsastusmies, jollei ministeriö toisin määrää. 

2. Perävaunuista pidetään erillistä rekisteriä ja on ne va
rustettava taakse asetetulla.tunnusmerkillä. 

3. Peräreen käyttäminen auton yhteydessä on sallittua vain 
jäällä ajettaessa, ja on siihen sovellettava perävaunua koske
via säännÖkSiä. 

59 §. Traktoreihin kytkettäviä perävaunUja koskevat· tämän 
luvun säännökset seuraavin poikkeuksin: 

a) traktoriin saadaan, milloin erityisiä syitä on ja milloin 
se voidaan sallia muuta liikennettä vaarantamatta tai haittaa
matta, poliisiviranomaisen luvalla kytkeä enintään kaksi perä
vaunua; 

b) perävaunun vetokoukun tulee olla traktorin takapyörien 
akseliviivan kautta kulkevan vaakasuoran tason alapuolella ja, 
milloin osa perävaunun kokonaispainosta kohdistuu sen välit yk-
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sellä traktoriin, niin lähellä taka-akselia, ettei tämä kuor
mitus vaaranna traktorin vakavuutta ja ettei veto koukun ja ta
ka-akselin vaakasuora väli ylitä 15 sadalta akselivälistä; 

c) milloin perävaunun akseli on vetävä tai varustettu trak
torin kuljettajan hoidettavin jarruin tai milloin vähintään 15 
sadalta perävaunun kokonaispainosta kohdistuu vetokoukkuun, saa 
kokonaispaino 36 §:n säännösten rajoissa olla enintään kolme 
kertaa niin suuri kuin.traktorin omapaino, muutoin enintään 
kaksil kertaa t,ämän painon suuruinen. Traktorin painossa saadaan 
tällöin ottaa huomioon siihen sen valmistajan suosituksen mukai
sesti asennetut lisäpainot, kuitenkin enintään kolmannes trak
torin rekisteröidystä tyyppipainosta; 

d) perävaunun kytkentä traktoriin saadaan suorittaa ilman 
katsastusmiehen hyväksymistä; 

e) traktorin perävaunun leveys saa 2.40 metrin rajoissa ylit
tää vetävän traktorin leveyden, ja traktorin sekä kahden perä
vaunun yhdistelmän suurin pituus saa olla enintään 18 metriä; 

f) traktorin perävaunussa ei vaadita taka- ja jarruvaloja, 
suunnanmuutosta osoittavaa laitetta, roiskesuojia eikä sen pai
noja koskevia merkintöjä; 

g) traktorin perävaunua ei merkitä rekisteriin eikä varuste
ta tunnusmerkillä. Sitä ei vaadita,katsastettavaksi, jollei eri
tyistä syytä siihen ilmaannu; 

h) milloin traktoria vain matkan vähäisel tä os9.1 ta käytetään 
tiellä, ja se voidaan tehdä muuta liikennettä vaarantamatta tai 
haittaamatta, saadaan siihen tämän pykälän säännöksiä sovelta
malla kytkeä peräreki. Peräreki saadaan tällöin b kohdan sään
nöksestä riippumatta kuormittaa olosuhteiden ja liikenneturval
lisuuden sallimaan määrään; 

i) traktorin perävaunulla saadaan kuljettaa omaa työväkeä 
taikka perävaunun kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen tarvit
tavaa apuväkeä työ- tai määräpaikalle ja sieltä takaisin ehdol
la, että poliisiviranomaisen tällaisia kulietuksia varten anta
mia ohjeita noudatetaan. 

60 §. Moottorityökoneeseen ja moottorikäyttöiseen laitteeseen 
saadaan noudattaen soveltuvin kohdin, mitä traktorien perävaunuis
ta on säädetty, kytkeä sen poltto-ja voiteluaineiden ja sen 
käyttöön tarpeellisten varusteiden kuljetukseen käytetty perävau
nu, jonka kokonaispaino on enintään kolmasosa vetävän ajoneuvon 
omasta painosta. Tällaisessa perävaunussa tulee kuitenkin olla 
takavalo. 

61 §. 1. Moottoripyörään.saadaan soveltamalla auton perävau
nua koskevia säännöksiä kytkeä yksiakselinen varsinainen perä
vaunu, jonka kokonaispaino on enintään puolet moottoripyörän 
omasta painosta ja suurin leveys enintään 1.25 metriä. Perä
vaunua ei kuitenkaan saa kytkeä invaliidipyörään eikä sivuvau
nulla varustettuun moottoripyörään. 

2. Moottoripyörän perävaunua ei rekisteröidä eikä sen kytken
tää vaadita katsastuksessa hyväksyttäväksi. Perävaunua käytet
täessä on kuitenkin moottoripyörän takimmainen tunnusmerkki 
kiinnitettävä asianmukaisesti valaistuna perävaunun taakse. 

62 §. Hinattava laite saadaan kytkeä moottoriajoneuvoon tai 
moottorikäyttöiseen laitteeseen noudattaen soveltuvin kohdin, 
mitä perävaunusta on tässä kohden säädetty, kuitenkin Siten, 
että: . 
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a) hinattava laite saa olla varustettu rautaisin tai umpi-
kumirenkain; . 

b) sitä ei autoonkaan liitettäessä vaadita rekisteröitäväksi 
eikä sitä ja sen kytkentää katsastuksessa hyväksyttäväksi; 

c) maatalouteen tai tienpitoon käytettäviin laitteisiin ei 
sovelleta ajoneuvojen leveyttä rajoittavia säännöksiä edellyt
täen, että kaikki koht~udella vaadittavat toimenpi~eet ylile
veyden poistamiseksi ovat suoritetut, että leveys ei ilmeisesti 
vaaranna muuta liikennettä ja että ylileveät laitteet ove.t mi
nisteriön määräämällä tavalla merkityt; sekä 

d) maatalouteen tai tienpitoon käytettyjä hinattavia laittei
ta, jotka eivät estä vetävän ajoneuvon tai laitteen takavaloa 
ja heijastimia näkymästä taakse, ei tarvitse varustaa heijasti
min, jollei c kohdasta muuta johdu. 

63 §. Vahingoittunut tai muu moottoriajoneuvo, jota ei voida 
tai saada sen omalla voimakoneella kulje~taa, saadaan moottori
ajoneuvon avulla hinata korjaamoon tai muuhun mjäräpaikkaan. 
Hinaukseen ei ilman pakottavaa syytä saa käyttää hinattavaa'ajo
neuvoa kevyempää tai muutoin tähän tarkoitukseen sopimatonta 
ajoneuvoa. Hinattavan ajoneuvon ohjaajalla tulee olla vastaavan 
ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. 

64 §. Ministeriö voi myöntää poikkeuksia tämän luvun säännök
sistä. 

12 L u k u. 

Ammattimainen autoliikenne. 

65 §. 1. Sen, joka aikoo korvausta vastaan palvella yleisöä 
tai määrättyä toimeksiantajaa kuljettamalla autolla henkilöitä 
tai tavaraa tai molempia, on tällaisen ammattimaisen liikenteen 
harjoittamiseen hankittava lupa. 

2. Ammattimainen autoliikenne on joko linjalit~ennettä tai 
tilausliikennettä. Linjaliikenteellä tarkoitetaan Säännöllis
tä liikennettä määrätyllä reitillä tai määrättyjen paikkakuntien 
välillä sellaisissa oloSuhteissa, että kuljetusvälineen käyttöä 
koskevaa määräysvaltaa ei ole luovtitettu yhdelle tai· yhteisesti 
useammalle kuljetusten tarvitsijalle. Muu ammattimainen liiken-· 
ne on tilausliikennettä. Linja-auton käyttäminen tilausliiken
teessä on rajoitettava matkailun tai muun erityisen liikennetar
peen tyydyttämiseen. 

3. Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty, ei tämän 
luvun säännöksiä ole sovellettava korvausta vastaan suoritetta
viin tavaran kuljetuksiin traktorilla, jota sen omistaja tarvit
see harjoittamaansa maataloutta varten. 

66 §. 1. Lupaa linjaliikenteen harjoittamiseen on haettava 
ministeriöltä, paitsi milloin on kysymys tällaisen liikenteen 
harjoittamisesta kaupunkialueella, mistä säädetään 73 §:ssä. 

2. Hakemuksessa on tarkasti ilmoitettava liikennelinja, lii
]{enteen laatu, siinä käytettävien a.utojen lukumäärä ja laji sekä 
päivi ttäiset tai viikoi tta.iset kulkuvuorot , niin inyös aiotaanko 
liikennettä harjoittaa koko ajo,~oden, vaiko ainoastaan sen mää
rättyinä aikoina. Hakemukseen on liitettävä aikatauluehdotus vä
limatkoineen, karttalehti kolmin kappalein, joihin linja on tar
kasti merkitty, hakemuksen ja aikatauluehdotuksen jäljennökset 
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viitenä kappaleena sekä, jollei hakijana ole valtion laitos tai 
kunta, selvitys hakijan maineesta ja siitä, että hän hallitsee 
itseään ja omaisuuttaan tai, milloin hakijana on yhtiö tai osuus
kunta, kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys tai osuuskunnan 
säännöt. Yksinomaan tavaraliikennettä koskevassa hakemuksessa 
on, jollei täsmällistä aikataulua voida liikenteessä noudattaa, 
ilmoitettava vuorojen lukumäärä päiväsSä tai viikossa. 

3. Hakemuksesta ministeriö hankkii tarvittaessa lausunnon 
asianomaisilta poliisi- ja muilta viranomaisilta, järjestöiltä 
ja kulmilta. 

4. Linjaluvan myöntämistä harkittaessa otettakoon huomioon, 
onko suunniteltu liikenne yleisen edun kannalta ja olevia lii
kenneyhteyksiä silmällä pitäen tarpeellinen ja tarkoituksenmu
kainen, niin myös hakijan luotettavuus, vakavaraisuus ja kyky 
asianmukaisesti hoitaa liikennettä. 

5. Ajovuosi lasketaan kesäkuun alusta seuraavan toukokuun 
loppuun ja tavaralinjaliikenteessä kalenterivuoden alusta sen 
loppuun. 

67 9.1. Linjaluvan ministeriö antaa määräajaksi, määrää 
taksan ja muut ehdot, joita liikenteessä on noudatettava ja 
liikenteen valvontapatkan sekä vahvistaa aikataulun. 

2. Linjalupaan sisältyy velvoitus sekä liikenneluvan mukai
sen ajon suorittamiseen että, siinä määrin kuin ministeriö tar
peelliseksi ja sopivaksi harkitsee rautatie- ja postilähetysten 
kuljettamiseen sellaista korvausta vastaan, josta asianomaiset 
ovat tehneet sopimuksen tai, jollei sopimusta saada aikaan, joh
ka ministeriö määrää. Niin ikään on linjaliikenteessä olevassa 
autossa annettava maksuton kuljetus liikennettä valvovalle po
liisiviranomaiselle, virkamatkalla alueellaan olevalle katsas
tusmiehelle ja ministeriön liikennetarkastajalle. 

3. Linjaluvasta ministeriö'lähettää jäljennöksen linjaa 
osoittavine karttoineen ja aikatauluineen valvontapaikan polii
siviranomaiselle sekä tarpeen vaatiessa myös muille viranomai-
sille ja järjestöille. , 

4. Ministeriö voi antaa alkuperäisestä luvaata poikkeavia 
määräyksiä. 

5. Liikenteen valvontapaikan poliisiviranomainen voi hake
muksesta sallia, että linjaa talven aikana lyhennetään tai lii
kenne keskeytetään lumi- tai muiden pakottavien esteiden johdos
ta. 

68 §. 1. Linjaluvan saajan tulee ennen liikenteen alkamista 
esittää linjalupansa valvontapaikan poliisiviranomaiselle. 

2. Jos luvansaaja ilman pätevää syytä laiminlyö liikenteen 
aloittamisen linjaluvassa määrättynä aikana, on lupa katsotta
va rauenneeksi. Tästä on Valvontapaikan poliisiviranomaisen 
viipymättä ilmoitettava ministeriölle. 

69 §. 1. Joka vuosi on niiden luvansaajain, jotka aikovat 
seuraavana ajovuonna jatkaa henkilölinjaliikennettä, ministe
riön kulloi~in erikseen määräämissä aikataulukokouksissa, jois
sa myös posti- ja lennätinhallituksen ja rautatiehallituksen 
sekä valvontapaikan poliisiviranomaisen tulee olla edustettui
na, esitettävä aikatauluehdotuksensa seuraavaa ajovuotta varten 
ja toimitettava ehdotuksensa, ministeriölle osoitettuna kahden 
viikon kuluessa aikataulukokouksen päättymisestä, valvontapai
kan poliisiviranomaiselle., jonka tulee s!!inan ajan kuluessa aika-
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taul~ehdotusten saapumisesta lähettää ne oman lausuntonsa ohel
la ministeriölle. Linjåliikennettä harjoittavat valtion laitok
set lähettävät aikatauluehdotuksensa kolmen viikon kuluessa 
aikataulukokouksen päättymisestä suoraan ministeriölle. 

2 •. Aikatauluhakemukset, joita ei ole esitetty aikataulukoko
u,ksessa, käsitellään samassa järjestyksesflä kuin linjalupahake-
mukset. . 

3. Aikataulukokouksen ajasta ja paikasta annetaan luvansaa-
jille kirjallinen ilmoitus. _ 

4. Yksinomaan tavaralinjaliikennettä harjoittavat luvansaajat 
jättävät aikatauluehdotuksensa lokakuun kuluessa valvontapaikan 
poliisiviranomaiselle, joka toimittaa ne oman lausuntonsa ohel
la suoraan ministeriölle marraskuun 1 päivään mennessä. 

5. Ministeriö vahvistaa aikataulut ennen ajovuoden alkua ot
taen huomioon muut liikenneyhteydet ja valvoen, etteivät saman 
tien liikennevuorot vaikuta häiritsevästi toisiinsa. Tarpeen 
vaatiessa voi ministeriö ajovuoden aikana muuttaa vahvistamaanea 
aikataulua. 

6. Luvansaajain tulee sopivalla tavalla saattaa vahvistetut 
aikataulunsa ja taksa ylei·sön tietoon. . 

7. Linjaliikenteen harjoittajan tulee linjalupansa menettämi
sen uhalla antaa-liikenteestä tilaatotietoja ministeriön vahvis
tamien ohjeiden mukaan. Näin kerättyjä tietoja on pidettävä luot-
tamuksellisina. -

70 §. Luvansaajalla on oikeus tilauksesta vuokrata linja-au
tonsa kuljettajineen tilapäistä kuljet~l\sta tai matkaa varten 
myös varsinaisen kulkureitin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu 
haittaa säännölliselle linjaliikenteelle. 

71 §. 1. Poliisiviranomaisen tulee piirissään tarkoin seurata, 
miten asianomaiset linjaliikenteen harjoittajat hoitavat liiken-
nettään. . 

2. Valvontapaikan po11isiviranomaisen tulee valvoa linjalii
kenteen aikataulun, taksan ja lupaehtojen noudattamista sekä pi
tää silmällä liikenteessä käytettyjen autojen siisteyttä ja sii
nä tarkoituksessa toimittaa tarkastuksia. 

3. Jos linjaluvan saaja ei enää täytä luvan saannin edelly
tyksiä tai jos lupaehtoja ei noudateta tahi liikennettä muutoin 
asianmukaisesti hOideta,. voi ministeriö peruuttaa linjaluvan. 

72 §. 1. Kun linjaluvan uudistamista ·tai muuttamista halutaan, 
on sitä koskeva hakemus tehtävä siinä järjestykl\lessä, kuin luvan 
hakemisesta 66 §:ssä on määrätty. Hakemukseen on liitettävä lin
jaa osoittavat karttalehdet sekä hakijalle annettu lupa tai sen 
jäljennös. 

2. Jos luvansaaja kuolee tai joutuu konkurssiin, on kuolin
tai konkurssipesällä oikeus jatkaa liikennettä enintään kuusi 
kuukautta, kuitenkin ehdolla, että kuolin- tai konkurssipesä vii
pymättä ilmoittaa ministeriölle luvansaajan velvollisuuksista 
vastaavan henkilön, jonka ministeriö voi hyväksyä. 

73 §. 1. Lupaa linjaliikenteen harjoittamiseen kaupunkialueel-
la haetaan maistraatil ta. . 

2. Hakemukseen on liitettävä liikennesuunnitelma ja ne haki
jaa koskevat selvitykset, jotka mainitaan 66 §:n 2 momentissa. 

3. Hankittuaan kaupunginhallituksen Ja ~oliisiviranomaisen 
lausunnot maistraatti, ottaen huomioon 66 ~:n 4 momentissa maini
tut seikat, ratkaisee asian. 
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4. Linjaluvan maistraatti antaa määräajaksi, vahvistaa ai
kataulun sekä määrää taksan ja muut ehdot, joita liikenteessä 
on noudatettava. Maistraatti voi myös peruuttaa linjaluvan 71, 
§:n 3 momentissa mainituissa t~pauksissa. Linjaluvan esittämi
sestä poliisiviranomaiselle ja rauk~amisesta on vastaavasti voi
massa mitä 68 ,§:ssä säädetään. 

74 §. 1. Lupaa tilausliikenteen harjoittamiseen maalaiskun
nassa tai kauppalassa on haettava ministeriöltä, jos hakemus 
tarkoittaa linja-auton käyttämistä, muuten lääninhallitukse~ta. 
Tällaisen liikenteen harjoittamisesta yksinomaan kaupunkialueel
la säädetään 76 §:ssä. Jos tilausliikenne tarkoittaa liikenne
aluetta, joka ei kokonaisuudessaan kuulu muiden viranomaisten 
tOimivaltaan, on lupaa haettava ministeriöItä. 

2. Jos tilausliikenne tarkoittaa sellaisia määrätyn tai mää
rättyjen toimeksiantajain kuljetuksia, joiden tarkoituksenmukai
nen suorittaminen edellyttää liikennöimistä myös kaupunkialueel
la, tai jos tilausliikenteen järjestely muista erityisistä syis
tä sitä edellyttää, voi lääninhallitus, kuultuaan kaupungin 
poliisilaitosta, ulottaa luvan käsittämään myös kaupunkialueen 
tai osan siitä. 

3. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä mainittava lii
kennealue ja minkälaista liikennettä aiotaan harjoittaa sekä 
monellako autolla, niin myös minne liikenteeseen käytettävä au
to aiotaan sijoittaa, eli sen asemapatkka.Hakemukseen on lii
tettävä, jollei hakija ole valtion laitos tai kunta, selvitys 
hakijan maineesta ja siitä, että hän hallitsee itseään ja omai
suuttaan tai, jos hakijana on yhtiö tai osuuskunta, kauppare
kisteriote ja yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus 
taikka osuuskunnan säännöt. 

4. Tilausliikenneluvan myöntämistä harkittaessa otettakoon 
huomioon, onko suunniteltu liikenne yleisen edun kannalta ja 
olevia liikennemahdollisuuksia silmällä pitäen tarpeellinen ja 
tarkoituksenmukainen, niin myös hakijan luotettavuus ja kyky 
asianmukaisesti hoitaa liikennettä. 

75 §. 1. Tilausliikenneluvan myöntää ministeriö tai ministe
riön tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti läänin
hallitus määräajaksi ja määrää samalla liikennealueen, liiken~ 
teessä käytettävien autojen lukumäärän ja asemapaikan, liiken
teen alkamisajan ja lupaehdot sekä liikennetaksan. 

2. Ennen liikenteen alkamista on liikennelupa esitettävä 
asemapaikan poliisi viranomaiselle , jonka tulee tehdä auton re
kisteriotteeseen merkintä siitä, että autoa saa tilausliiken
teessä käyttää luvassa mainitulla alueella, minkä merkinnän 
edellytyksenä kuitenkin on, ettei autoa jo ole merkitty toisel
la alueella käytettäväksi. Edelleen on poli1siviranomaisen val
vottava, että auto pidetään siistinä, ja sitä varten toimitet
tava ajoittain tarkastuksia. 

3. Jollei voittamattomia esteitä tai muita päteviä syitä ole, 
on tilausliikenneluvan saaja velvollinen pyydettäessä suoritta
maan liikennelupansa mukaisen ajon. 

:4. Tilausliikennelupaan sisältyy myös oikeus suorittaa tila
päinen ajo sekä liikennealueen ulkopuolelle että se~ ulkopuolel
ta liikennealueelle. Tilatun ajon päättyessä liikennealueen ul
'kopuolella on auto ilman viivytystä tuotava takaisin asemapaik
kaansa, ja voi kuljettaja silloin ottaa suorittaakseen kuljetuk
sia paluumatkan suuntaan myös vieraan liikennealueen sisällä. 
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5. Luvansaajalla on oikeus, ilmoitettuaan asemapaikan polii
siviranomaiselle, tilapäisesti siirtää tilausliikenteessä ole
va kuorma-autons~ asemapåikan läänissä liikennealueen ulkopuo
lella olevan työmaan töihin, ei kuitenkaan maaseu4ulta kaupun
kiin tai päinvastoin ilman poliisilaitoksen suostumusta. Asema
paikan poliisi viranomainen voi sen lisäksi oikeuttaa luvansaa
jan siirtämään kuorma-autonsa määräajaksi myös asemapaikan lää
nin ulkopuolella olevan määrätyn työmaan töihin. Vieraalle alu
eelle siirtyneellä ei ole oikeutta harjoittaa siellä muuta 
liikennettä. 

6. Jos luvansaaja ilman pätevää syytä laiminlyö liikenteen 
aloittamisen liikenne luvassa määrättynä aikana, on lupa katsot
tava rauenneeksi. Tästä on asemapaikan poliisiviranomaisen vii
pymättä ilmoitettava luvan antaneelle viranomaiselle. 

7. Jos luvansaaja ei enää täytä liikenneluvan saannin edel
lytyksiä tai jos lupaehtoja ei noudateta tahi liikennettä muu
toin aSianmuke,isesti hOideta, voi se viranomainen, joka luvan 
on antanut, peruuttaa liikenneluvan määräajakei tai kokonaan. 

8. Jos luvansaaja kuolee tai joutuu konkurssiin, on kuolin
tai konkurssipesällä oikeus jatkaa liikennettä enintään kuusi 
kuUkautta, kuitenkin ehdolla, että kuolin- tai konkurssipesä 
viipymättä ilmoittaa luvanantajalle luvansaajan velvollisuuksis
ta vastaavan henkilön, jonka luvanantaja voi hyväksyä. 

76 §,. 1. Tilausliikennettä varten kaupunkialueella vahvistaa 
maistraatti liikennetaksan ja määrää, minkälaisin, edellytyksin 
henkilöauto saadaan tilaus liikenteessä käytettäväksi hyväksyä. 

2. Lupaa tilausli1kenteen harjoittamiseen kaupunkialueella 
haetaan poliisi viranomaiselta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 
ja siinä on mainittava, nd.nkälaista liikennettä aiotaan harj oi t
taa ja monellako autolla, ja siihen on l1i tettävä, 74 §:n 3 mo
mentissa mainitut selvitykset hakijasta. 

3. Jos hakija on luotettava ja tilausliikenteen harjoitta
jaksi sopiva, myöntää poliisiviranomainen noudattaen mitä 74 
§:n 4 momentissa on säädetty ja ministeriön tarvittaessa anta
mien yleisten ohjeiden mukaisesti liikenneluvan enintään viidek
si vuodeksi ja määrää samalla lupaehdot. Maistraatti voi kuiten
kin määrätä liikennelupie'n enimmäismäärän. 

4. Luvansaajaan sovellettakoon vastaavasti, mitä 75 §:n 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ja 8 momentissa on säädetty. 

77 §. l. Poiketen Siitä, mitä tässä luvussa liikenneluvasta 
on säädetty, on postilaitoksella oikeus lupaa hankkimatta käyt
tää autoa postin kuljettamiseen. 

2. Samoin olkoon valtionrautateillä oikeus lupaa hankkimat
ta käyttää au'toa kuljettaakseen rautatielähetyksiä määräasemal
ta vastaanottajalle ja lähettäjältä rautatieasemalle. 

3. Jos ammattimaista liikennettä harjoitetaan muulla mootto
riajoneuvolla kuin linja-, kuorma- tai henkilöautolla, nouda
tettakoon silloinkin tämän luvun määräykSiä soveltuvin kohdin 
ministeriön antamien ohjeiden mukaan. 

78 S. Tilausliikenneluvan saajasta on vastaav~sti voimassa, 
mitä 69 §:n 7 momentissa linjaluvan saajasta on säädetty. 
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13 L u k u. 

Kansainvälinen liikenne. 

79 §. 1. Genevessä vuonna 1949 solmittuun tieliikennesopi
mukseen liittyneessä maassa vakinaisesti asuvalla henkilöllä 
on oikeus hänelle kotimaassaan annetun kansallisen tai kansain
välisen ajokortin kelpoisuuden ja voimassaolon rajoissa tila
päisesti kuljettaa moottoriajoneuvoa Suomessa. 

2. Siitä, missä laajuudessa muussa maassa annettu ajokortti 
oikeuttaa kuljettamaan autoa tai muuta moottoriajoneuvoa Suo
messa, on voimassa mitä siitä on määrätty näiden maiden kanssa 
tehdyissä sopimuksissa. 

3. Suomessa vakinaisesti asuvalle henkilölle ulkomaalla an
nettu tai kansainvälistä liikennettä varten annettu ajokortti 
oikeuttaa hänet kuljettamaan Suomeen mukanaan tuomaansa mootto
riajoneuvoa enintään sen ajan, jonka kuluessa ajoneuvo on tääl
lä ilmoitettava.rekisteröitäväksi. Sama koskee Suomessa tila
päisesti oleskellutta henkilöä, joka asettuu tänne vakinaises
ti asumaan. 

4. Muissa kuin 1, 2 ja 3 momentissa mainituissa tapauksis
sa tulee henkilön, joka Suomeen saapuessaan haluaa täällä kul
jettaa moottoriajoneuvoa, hankkia ajokortti tässä asetuksessa 
säädetyssä järjestyksessä. Milloin kysymyksessä on vain mootto
ripyörän tai henkilö- tahi pakettiauton kuljettaminen yksityis
liikenteessä, on poliisiviranomaisella kuitenkin oikeus harkin
tansa mukaan ilman kuljettajatutkintoa ja muuta säädettyä sel
vitystä antaa ajolupa enintään 80 §:n 2 momentissa mainituksi 
ajaksi henkilölle, jolla on vastaava, ulkomaalla annettu ajo
kortti. Ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukaan dip
lomaattikuntaan kuuluvalle henkilölle, jolla on ulkomaalla an
nettu ajokortti, saadaan kuljettajatutkintoa vaatimatta antaa 
vastaava, yksityisajoon oikeuttava ajokortti soyeltuvin kohdin 
noudattamalla, mitä ajokortin uusimisesta on 32 §:ssä säädetty. 

80 §. 1. Jos ulkomaalla vakinaisesti asuvalla henkilöllä on 
hänen kotimaassaan olevan Suomen konsulin tai maansa poliisivi
ranomaisen taikka sitä maata Suomessa edustavan konsulin anta
ma todistus Siitä, että moottoriajoneuvo, jonkå hän tilapäistä 
tarvettaan varte~ on tänne mukanaan ulkomaalta tuonut, on hä
nen omassa maassaan säännölliseen käyttöön hyväksytty ja asian
mukaisesti rekisteröity sekä kotimaansa tunnusmerkein varustet
tu, saadaan ajoneuvoa käyttää Suomessa sitä täällä katsastamat
ta ja rekisteröimättä. 

2. Ajoneuvon haltijan on, noudatettuaan, mitä tullikäsitte
lystä on määrätty, esitettävä maahantulopaikan poliisiviranomai
selle edellä 1 momentissa mainittu todistus sekä selvitys sii
tä, että ajoneuvolie on hankittu Suomessa voimassa oleva lii
kennevakuutus. Jollei muuta estettä ole, eikä ajoneuvon akseli
paino tai suurin leveys ylitä 36 §:n mukaan sallittuja määriä, 
antako on poliisiviranomainen tunnusmerkit ja luvan auton tila
päiseen käyttöön Suomessa enintään yhden vuoden ajaksi. 

3. Lääninhallitus toimittaa maahantulopaikkakdntien poliisi
viranomaisille 2 momentissa mainittuja tunnusmerkkejä, joissa 
tulee olla läänin tunnus, järjestysnumsro ja kirjaimet SF pu
naisina valkoisella pohjalla. 

·4. PoliisiviranomaiEien tulee valvoa, ettei tässä pykälässä 
tarkoitettua ajoneuvoa edellä 1 momentissa säädetyin myönnytyk
sin käytetä kauempaa, kuin annettu lupa e·dellyttää. 
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81 §. 1. Milloin 79 §:n 1 momentissa mainittu, ulkomaalla va
kinaisesti asuva henkilö omaa tilapäistä tarvettaan varten tuo 
maahan tieliikennesopimukseen liittyneessä maassa.rekisteröidyn 
moottoriajoneuvon, joka on varustettu sopimuksen edellyttämin . 
tunnusmerkein ja asiakirjoin, ja ajoneuvolle on hankittu Suomes
sa voimassa oleva liikennevakuutus sekä tulliviranomainen on 
tullikäsittelyn suoritettuaan tehnyt asiakirjoihin merkinnän 
maahantulopäivästä, saadaan sitä 83 §:n säännökset· huomioon ot
taen sekä sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoitUksi~ käyttää 
Suomessa enintään yhden vuoden ajan. 

2. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa rekisteröidyn tai näissä 
maissa tilapäisen käyttö luvan saaneen moottoriajo~euvon käyttä
misestä Suomessa on VOimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

82 S. Jos tulliviranomainen 80 ja 81 §:n mukaisesti maahan 
tuotua moottoriajoneuvoa m~asta vietäessä toteaa sitä Suomessa 
käytetyn yli yhden vuoden ajan, tehköön siitä heti ilmoituksen 
poliisiviranomaiselle asianomaisia toimenpiteitä varten ja es
täköön ajoneuvon maasta viennin, kunnes poliisiviranomainen toi
sin määrää. 

83 §. Milloin Suomessa vakinaisesti asuva henkilö tuo maahan 
muussa maassa rekisteröidyn moottoriajoneuvon tai milloin täl
laisen ajoneuvon ulkomaalla ~suva haltija asettuu vakinaisesti 
asumaan Suomeen tai luovuttaa ajoneuvon täällä vakinaisesti asu
van henkilön hallintaan, on sen haltijan noudatettuaan, mitä 
maahan pysyväisesti tuotavan ajoneuvon tullikäsittelystä on sää
detty, kahden viikon kuluessa eSitettävä ajoneuvo katsastetta
vaksi ja ilmoitettava se rekisteröitäväksi. 

84 §. 1. Maaseudun Autoliitto r.y., Suomen Autoklubi r.y. ,ia 
Yleinen Autoliitto r.y. ovat oikeutetut ministeriön määräämin 
ehdoin Suomessa antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen 
mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellainen saadaan antaa vain 
Suomessa asianmukaisesti rekisteröidylle moottoriajoneuvolle, 
joka on varustettu sopimuksen edellyttämin kansallisuuskilvin 
ja joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen mää
räykset. 

2. Edellä 1 momentissa mainituilla järjestöillä on samanlai
nen oikeus antaa kansainvälisessä sopimuksessa edellytettyjä 
ajokortteja kansainvälistä liikennettä varten. Tällainen ajokort
ti saadaan antaa vain 18 vuotta, tai milloin kysymyksessä on 
vain moottoripyörän ajokortti, 16 vuotta täyttäneelle henkilöl
le, jolla on voimassa oleva, vastaava, Suomessa annettu ajokort
ti. 

3. Tämän pykälän mukaisesti annetut kansainväliset asiakir
jat ovat voimassa vain poliisi viranomaisen varmentamina. Kusta
kin antamastaan asiakirjasta saa asianomainen järjestö kantaa 
tuhannen viidensadan markan suuruisen maksun. 

14 L u k u. 

Erinäisiä säännöksiä. 

85 §. 1. Joka rikkoo tämän asetuksen tai sen nojalla annettu
ja määräyksiä vastaan, rangaistakoon, niinkuin tieliikennelais
sa on säädetty. 

2. Vähäisestä rikkomuksesta voi poliisi viranomainen , todet
tuaan rikkomuksen, asianomaista syytteeseen saattamatta, tehdä 
ajokorttiin merkinnän. 



231 

86 §. 1. Ajokortti on peruutettava joko kokona~ tai maara
ajaksi~ milloin sen haltijan osalta on ilmennyt seikkoja, jot
ka 31 s:n 2 momentin mukaan ovat ajokortin saannin esteenä. 

2. Ajokortti voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi: 
a) milloin kuljettaja on tuomittu rangaistukseen siitä, et

tä hän on syyllistynyt vahingon tapahtumapaikalta karkaamiseen 
tai loukkaantuneen avustamisesta kieltäytymiseen; 

b) milloin kuljettaja on tahallisesti jättänyt noudattamatta 
poliisimiehen antamia -ohjeita tai merkkejä; 

c) milloin kuljettaja toistuvasti rikkomalla liikenteestä 
annettuja määräyksiä on osoittanut puuttuvaa halua tai kykyä 
niiden noudattamiseen; 

d) milloin kuljettaja on tuomittu rangaistukseen moottori
ajoneuvon käytöstä ilman omistajan suostumusta; sekä 

e) milloin kuljettaja on muulla tavoin kuin tieliikennelain 
6 §:n 2 momentissa tai 8 §:n 1 tai 3 momentissa tahi edellä 
tässä momentissa on sanottu, rikkonut tieliikennelakia tai -ase
tusta tahi tätä asetusta taikka niiden nojalla annettuja mää
räyksiä. 

3. Sille, joka on tuomittu rangaistukseen auton ajamisesta 
siitä huolimatta, että häne~ ajokorttinsa on peruutettu tai 
otettu pois, älköön ajokorttia annettako, ennenkuin vähintään 
kaksi vuotta on kulunut Siitä, kun hän muutoin olisi ollut oi
keutettu ajokortin saamaan. 

4. Ajokortin peruuttaa 1 momentissa ja 2 momentin c kohdas
sa mainituissa tapauksissa ajokortin antanut poliisiviranomai
nen ja muissa tapauksissa, joissa se ei tieliikennelain mukaan 
kuulu tuomioistuimelle, se poliisiviranomainen, jonka alueella 
rikos on tapahtunut, sitten kun tuomioistuimen tätä rikosta 
koskeva päätös on saanut lainvoiman. 

5. Sen, jonka ajokortin poliisiviranomainen on peruuttanut, 
tulee heti jättää se peruuttamispäätöksen tehneelle viranomai
selle, jonka, jollei ajokortti ole sen antama, tulee peruutta
mispäätöksen saatua lainvoiman heti toimittaa tieto peruutuk
sesta ja itse ajokortti sille poliisi viranomaiselle , joka on 
ajokortin antanut. 

6. Poliisi viranomainen voi asian laadusta riippuen jo ennen 
kuin päätös ajokortin peruuttamisesta on tehty t~i saanut lain
voiman, väliaikaisesti ottaa pois ajokortin. Jos oikeus hylkää 
syytteen siitä rikoksesta, jonka tähden ajokortti on väliaikai
sesti ote~tu pois, on se heti palautettava omistajalleen, vaik
ka oikeuden päätöksestä valitetaankin. Ajokortin väliaikaises
ta poisottamisesta ja sen palauttamisesta on poliisiviranomai
sen, jollei ajokortti ole sen antama, heti ilmoitettava ajokor
tin antaneelle poliisi viranomaiselle. 

87 9.1. Maistraatin, järjestysoikeuden tai poliisiviranomai
sen tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten perus
teella tekemästä päätöksestä voidaan 30 päivän kuluessa valit
taa lääninhallitukseen. 

2. Lääninhallituksen päätöksestä, joka koskee tilausliiken
ne- tai autokoululupaa, saa 30 päivän kuluessa valittaa minis
teriöön ja muusta päätöksestä saman ajan kuluessa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

3. Katsastusmiehen toimenpiteestä voidaan 30 päivän kuluessa 
valittaa ministeriöön. 

4. Tässä pykälässä mainitut valitusajat luetaan siitä päiväs-



tä, jolloin asianomainen on saanut tiedon päätöksestä tai toi
menpiteestä. 

5. Tämän asetuksen perusteella annettua päätöstä tai mää
räystä On noudatettava siitä huolimatta, että se ei ole saanut 
lainvoimaa. 

6. Ministeriön tämän pykälän 2 momentin nojalla antamasta 
päätöksestä ei ole oikeutta valittaa. 

88 §. Ministeriö antaa tarvittaessa ohjeita asetuksen täy
täntöönpanosta. 

89 §. Tämä asetus tulee, voimaan 1 päivänä 'joulukuuta 1957, 
ja sillä kumotaan 30 päivänä 'huhtikuuta 1948 annet~u autoase
tus (349/48) siihen tehtyine m~u~oksineen ja 10 päivänä loka
kuuta ,1947 annettu asetus (788/47) sisältävä väliaikaisia mää
räyksiä moottoriajoneuvoliikenteestä, kuitenkin seUraavin poik
keuksin: 

a) rekisteröityjen moottoriajoneuvojen määritelmistä 3 §:n 
mukaan johtuvat muutokset on otettava huomioon viimeistään 
vuonna 1958 toimitettavan uusintakatsastuksen yhteydessä; 

b) aikaisemman asetuksen 2 §:n 3 momentin nojalla anne~ut 
liikennevalvojan määräykset lakkaavat olemasta voimassa tämän 
asetuksen voimaan tullessa; 

c) nykyiset toimessaan olevat katsastusmiehet, jotka aikai
semmin voimassa olleiden säännösten mukaan ovat suorittaneet 
katsastusmiestutkinnon tai saaneet erivapauden säädetyistä pä~ 
tevyysvaatimuksista, ovat edelleen pätevät katsastusmiehen toi
miin heille annettujen todistusten tai päätösten rajoissa; 

d) ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut autokoulunpi
toluvat ovat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin voimassa 
vuoden 1961 loppuun saakka; 

e) sille, joka on viimeistään kolme vuotta ennen tämän ase
tuksen voimaan tuloa saanut todistuksen 'Ammattienedistämislai
toksen autokoulunopettajatutkinnon suorittamisesta tai joka on 
tänä aikana toiminut vähintään vuoden ajan autokou+un, ajo-opet
tajana, saadaan viimeistään vuoden 1958 aikana ant~a opettaja
kortti 29 §:n 5 momentin b, c ja d kohdan säännöksistä riippu
matta; 

f) moottoriajoneuvojen, moottorikäyttöisten laitteiden ja 
hinattavien ajoneuvojen varusteiden täydentämisestä ministeriö 
määrää erikseen; 

g) moottoripolkupyörä saadaan ilmoittaa rekisteristä pois
tettavaksi, sitten kun se on toimitetussa katsastuksessa todet
tu 3 §:n 2 momentin a kohdan mukaiseksi ja varustettu katsas
tuksessa määrätyllä tyyppikilvellä; 

h) aikaisem~in perävaunuina rekisteröidyt hinattavat lait
teet sekä traktoriperävaunut on vuoden 1958 kulues~a ilmoitet
tava rekisteristä poistettaviksi ja samalla palautettava polii
siviranomaiselle niiden tunnusmerkit ja rekisteriotteet; 

i) ennen tämän asetuksen voimaantuloa liikenteessä käytetyt, 
tämän asetuksen mukaan rekisteriin merkittävät traktorit ja 
moottorityökoneet on vuoden 1958 kuluessa ilmoitettava rekiste
rÖitäviksi, jolloin katsastuskirjan asemasta hyväksytään ajo
neuvon omistajan antama, oikeaksi todistettu ilmoitus ajoneuvon 
merkistä sekä, milloin ne ovat tiedossa, mallista, ja moottorin 
iSkutilavuudesta, niin myös ajoneuvon valmistenumerosta ja 
omasta painosta täydessä ajokunnossa, mutta ilman työvälineitä 
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tai lisäpainoja, sekä polttoaineen laadusta ja renkaiden tai te
laketjujen laadusta ja mitoista. Tähän mennessä rekisteröityjä 
traktoreita varten on vuoden 1958 kuluessa poliisiviranomaisen 
välityks"e11ä hankittava uusi tunnusmerkki; 

j) sillä, joka tammikuun 1 päivän 1959 jälkeen kuljettaa 
traktoria tai moottorityökonetta tahi moottorikäyttöistä laitet
ta 2 §:ssä mainitulla tiellä, tulee olla sen kuljettamiseen vaa
dittava ajokortti; 

k) aikaisempien määräysten mukaan moottoripolkupyörää varten 
annettu ajokortti oikeuttaa kuljettamaan traktoria, moottorit yö
konetta sekä enintään 50 kilon painoista moottoripyörää. 

1) akselipainosta ja 1eveydestä aikaisemmin annetut erivapau
det pysytetään edelleen voimassa. Aikaisemmin rekisteröidyi11e 
ajoneuvoille, joiden suurin korkeus tai pituus ylittää tässä ase
tuksessa säädetyn ~aja-arvonr on vuoden 1958 kuluessa hankitta
va voimassa olevien säännösten edellyttämä lupa; 

m) aikaisemmin annetut liikenneluvat ovat, mikäli tämän ase
tuksen säännöksistä ei muuta johdu, edelleen voimassa niissä 
mainitun ajan; sekä 

n) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön moottoriajo
neuvojen katsastusalueista sekä niihin sijoitettavista katsas
tusmiehistä ja varakatsastusmiehistä 5 päivänä huhtikuuta 1948 
antama päätös (272/48), 1 päivänä kesäkuuta 1948 antama päätös 
(424/48), joka sisältää moottoriajoneuvojen katsastusmiesten 
jOhtosäännön, autokatsastusmiesten virkamerkistä ja virka1akis
ta 29 päivänä joulukuuta 1951 antama päätös (696/51) sekä linja-, 
seka- ja johdinauton rakenteesta ja varusteista 9 päivänä touko
kuuta 1950 antama päätös (230/50) pysytetään edelleen voimassa 
niihin myöhemmin tehdyin muutoksin ja lisäyksin, kunnes ministe
riö niistä toisin määrää. 
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82. Tieliikenneasetus. 

Annettu lokakuun 4 p,nå 1951. 
(Suomen Ba.-kok. 331/51) 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin eSittelystä 
säädetään 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetun tieliikennelain 
(143/57) 13 §:n nojalla: 

1 L u k u. 

Yletstä säänn~kstä" 

1 §. Tämä asetus koskee kaikkea liikennettä 2 §:ssä maini
tulla t"iellä. 

2 §. Tässä 8setuksessa tarkoitetaan: 
a) ttellä yleisnimityksenä yleiselle liikente~ile tarkoitet

tua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä yleistä ja yksityistä 
tietä, katua, toria, kuja&, käytävää, siltaa ja ~uuta tällaista 
tietä tai aluetta; 

b) ajoradalla sitä ti'en osaa, joka on tarkoitettu ajoneuvo
liikenteelle; 

c) aJokatstalla yhdelle ajoneuvojonolle tarkoitettua ajoradan 
osaa" . 

d~ jalkakäytä/Jällä tietä tai tien osaa, joka on tarkoitettu 
jalankulkijoille; 

e)pyörättellä polkupyöräliikenteelle tarkoitettua tietä tai 
tien osaa; 

f) suojattellä jalkakäytävän jatkoa r.isteyksessä, yleensä 
kohti suoraan ajoradan poikki, tai jalankulkijoille ajoradan 
poikki erityisesti merkittyä kulkuväylää; 

g) ttellä kulke/Jalla jokaista, joka on tai liikkuu tiellä 
tai siinä olevassa ajoneuvossa;. 

h) ajoneu/Jolla jokaista pyörillä, telaketjuilla tai jalaksil
la varustettua, maata kulkevaa laitetta, joka ei 'liiku kiskoil
la; 

i) h äl ytys aJoneu/Joll a moottoriajoneuvoasetuksen mukaisesti 
varustettua palo-, poliisi- tai sairasautoa tahi '-moottoripyö
rää; 

j) setsottamtsella ajoneuvon pysäyttämistä siihen nousemis
ta ja siitä poistumista varten sekä muuta hetkellistä pysähty
mistä; .'. 

k)pysäktllä seisottamista varten tien reunan kohdalle mer
kittyä paikkaa; 

l)pysåK~tmtsellä ajon keskeyttämistä tai ajoneuvon jättä-
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mistä tielle muussa tarkoituksessa kuin j kohdassa on sanottu; 
m) pysäköimtspaikalla pysäköimistä varten merkittyä tien 

osaa tai aluetta; sekä 
n) ryhmityksellä ajoneuvojen sijoittumista eri ajokaistoille 

risteyksen ylittämistä varten. 
3 §. Suoritettaessa työtä, joka saattaa haitata tai vaaran

taa liikennettä, on tie tai tien osa, jolla työtä tehdään, pi
de~tävä olosuhteiden mukaan kokonaan tai osaksi suljettuna ja 
työn suorittajan toimesta varustettava liikennemerkein sekä, 
milloin olosuhteet sitä edellyttävät, sulkulaittein ja asian
mukaisin merkkivaloin. 

4 §. Kuljetettaessa eläimiä tiellä on ne pidettävä kytket
tyinä tai niitä siten vartioitava, etteivät ne aiheuta vaaraa 
tai kohtuutonta haittaa liikenteelle. 

2 L u k u. 

Kaikkta tiellä kulkevia koskevta säännökstä. 

5 §. 1. Jokaisen tiellä kulkevan on noudatettava olosuhtei
den edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vahingon vält
tämiseksi sekä toimittava siten, ettei hän tarpeettomasti estä 
tai häiritse liikennettä. Hänen on muutoinkin osoitettava huo
maavaisuutta muita tiellä kulkevia sekä sen varrella asuvia 
tai oleskelevia kohtaan. 

2. Mäenlasku tiellä ja muu leikkiminen ajoradalla on kiellet
ty. 

3. Tielle ei saa panna mitään, joka voi vaarantaa tai häiri
tä muita tiellä kulkevia tai tien varrella asuvia tahi aiheut
taa palovaaraa taikka haitata tienpitoa. 

6 §. Tiellä kulkevan on noudatettava liikennemerkein tai, 
milloin tällaista ei ole vahvistettu, muunkinlaisin tiedoituk
sin tai opastein tahi laittein liikenteen järjestämiseksi an
nettuja sekä poliisin, katsastusmiehen ja muun liikenteen val
vojan antamia ohjeita ja määräyksiä ja heti tämän antamasta mer
kistä pysähdyttävä. 

7§ • 1. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. vahvis
taa liikennemerkit ja antaa tarpeelliset määräykset liikenneva
loista ja ajorataan tehtävistä merkinnöistä·sekä sulkulaitteis
ta. 

2. Edellä 1 momentissa mainittujen merkkien, merkintöjen ja 
laitteiden poistaminen, peittäminen, siirtäminen, muuttaminen, 
likaaminen ja vahingoittaminen on kielletty. 

8 §. 1. Kiireellisessä tehtävässä ajavalle hälytysajoneuvol
le on jokaisen tiellä kulkevan ehdottomasti annettava vapaa kul
ku. Tällöin on näissä ajoneuvoissa käytettävä räikeä-äänistä 
merkinantolaitetta ja päivälläkin suuritehoista, vilkkuvea pu
naista valoa eteenpäin näyttävää valonheitintä. Hälytysajoneu
von oikeus vapaaseen kulkuun· ei vapauta sitä noudattamasta olo
suhteiden vaatimaa varovaisuutta. 

2. Samoin on muun tiellä kulkevan, paitsi kiireellisessä teh
tävässä käytetyn hälytysajoneuvon, mikäli mahdollista, väistet
tävä ruumissaattuetta, sotaväenosastoa, koululaisrivistöä ja 
asianomaisen poliisiviranomaisen ohjeiden mukaan järjestäyty
nyttä kulkuetta. 



3. Hälytysajoneuvolla ja säännöllisellä ~lorolla kulkevalla 
linja-autolla on oikeus ylittää lossiväylä ennen muita ajoneu
voja. 

3 L u k u. 
Ajoneuvoja koskevta säännökstä. 

9 §. 1. Kuljettajan on lähestyessään rautatien tasoristeys
tä ajettava riittävän alhaisella nopeudella ja, milloin turval
lisen ylityksen varmentaminen sitä edellyttää, pysähdyttävä en
nen kiskoja tai suojalaitteita. Ennen kiskojen ylittämistä on 
mahdollisista varoitus- tai suojalaitteista riippumatta molem
piin suuntiin radalle katsomalla, kuuntelemalla s'ekä olosuhtei
den sjtä vaatiessa avaamalla ajoneuvon ikkuna tai ovi taikka 
pysäyttämällä konevoimalla kulkevan ajoneuvon moottori sekä 
muillakin käytettävissä olevilla keinoilla varmistauduttava ~ii
tä, että junaa tai muuta kiskoilla . kulkevaa lai te.tta ei ole lä
hestymässä • 

. 2. Moottoriajoneuvon ja moottorikäyttöisen laitteen kuljet
tajan on tasoristeystä lähestyessään vaihdettava alempaan ja 
näkyvyydestä radalle riippuen riittävän alhaiseen vaihteeseen, 
niin että ajoneuvon tai laitteen nopeus on helposti kiihdytet
tävissä, sekä todettuaan ylityksen voivan vaaratta tapahtua, 
suoritettava se nopeasti sellaista vaihdetta käyttäen, että 
vaihteen muuttaminen ylityksen kestäessä ei ole tarpeen. 

3. Ajoneuvossa, jossa on seisontavalot, on vain nämä valot 
pidettävä toiminnassa, kun ajoneuvo sellaisissa olosuhteissa, 
joissa valoja on käytettävä, pysäytetään ennen tasoristeystä. 

10 §. Ajettaessa tiellä älköön he~ilö, jolla ei 0 le siihen 
lupaa tai, milloin erityistä lupaa ei vaadita, joka ikänsä vuok
si tai muusta syystä on siihen sopimaton, toimiko kuljettajana. 
Älköön kukaan kuljettako ajoneuvoa, kun hän on väkijuomien ta
hi muiden huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai väsymystilas
sa. 

11 §. Tiellä älköön kuljetettako ajoneuvoa, joka rakenteel
taan, kunnoltaan, varusteiltaan tai kuormitukseltaan·ei täytä 
niistä erikseen annettuja määräyksiä tahi jonka käytöstä muu
toin voi aiheutua vaaraa tai haittaa taikka, joka muuten on lii
kenteeseen sopimaton. 

12 §. 1. Ajoneuvon liikkuessa tiellä älköön kukaan siihen 
nousko tai siitä poistuko. Älköön myöskään kukaan olko liikkuvan 
ajoneuvon katolla, astinlaudalla tai muulla sen korin ulkopuo
lella olevalla telineellä tai laitteella tahi muuten sen ulko
puolella ollen pitäkö kiinni liikkuvasta ajoneuvosta. Kuljetta
jan tulee mahdollisuuksien mukaan varmistautua tästä ennen liik
keelle lähtöä samoin kuin siitä, ettei ajoneuvon edessä tai al
la tahi, milloin sitä on tarkoitus peruuttaa, sen takana ole mi
tään, mikä voi liikkeelle lähtiessä vahingoittua. 

2. Ajoneuvon ovia ei saa avata tai pitää auki Siten, että 
siitä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle, varsinkaan 
ajoneuvon liikkuessa, jollei se ole ajoneuvoa peruutettaessa 
tai muusta syystä välttämätöntä. 

13 §. 1. Milloin tie on jaettu sillä kulkevien eri ryhmille, 
on ajoneuvoja kuljetettava niille tarkoitetulla tien osalla. 
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Kun erityiset syyt siihen pakottavat, saa kuitenkin ajoneuvo 
tilapäisesti käyttää muuta ajorataa tai pyörätietä tahi jalka
käytävää,· jollei siitä aiheudu vaaraa tai huomattavaa haittaa. 

2. Moottoripolkupyörää saadaan kuljettaa pyörätiellä eri
tyistä varovaisuutta noudattaen. 

14 §. 1. Ajoneuvoa on tiellä kuljetettava niin lähellä ajo
radan oikeanpuoleista reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta 
on mahdollista ja missä ajoradan leveys sen sallii, kokonaan 
sen oikeanpuoleisella osalla. Vasenta puolta saa käyttää vain 
ohitukseen, noudattamalla, mitä siitä on muutoin määrätty, tai 
milloin oikea puolisko on tilapäisen esteen sulkema. 

2. Milloin ajoradan puoliskolla tai yksisuuntaisella ajora
dalla on tilaa kahdelle tai useammalle rinnakkain kulkevalle 
ajoneuvolIe, on ajoneuvojen ajettava ajokaistaa tarpeettomasti 
vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevaa vapaata ajokaistaa. 
Hitaammin liikkuvien ajoneuvojen on aina ajettava äärimmäisenä 
oikealla olevaa ajokaistaa ja saavat ne käyttää muita ajokais
toja vain ohitusta tai ryhmitystä varten. Ajokaistaa ei saa 
vaihtaa risteyksessä eikä alueella, jossa on ryhmitystä osoit
tavat liikennemerkit eikä muutoinkaan siten, että siitä aiheu
tuu vaaraa muulle liikenteelle. 

3. Teiden kaarteissa, harjanteille noustaessa ja. muulloin
kin, milloin näkyvyys on rajoitettu, on ajettava mahdollisimman 
lähellä ajoradån oikeata reunaa. Tämä säännös ei kuitenkaan 
koske liikennettä yksisuuntaisella ajoradalla. 

4. Peräkkäin ajavien ajoneuvojen etäisyys toisistaan on pääl
leajon estämiseksi pidettävä niin suurena, kuin olosuhteet sen 
kulloinkin vaativat. 

5. Risteystä lähestyttäessä sekä pihaan tai vastaavaan paik
kaan tieltä käännyttäessä tulee ajoneuvon, joka aikoo kääntyä 
oikealle, hyvissä ajoin siirtyä ajoradan oikeanpuoleiseen reu
naan ja ajoneuvon, joka aikoo kääntyä vasemmalle, asettuå vä
littömästi ajoradan keskiviivan oikealle puolelle tai yksisuun
taisen ajoradan vasemmalle reunalle. Se, joka ajaa suoraan 
eteenpäin, käyttäköön olosuhteisiin parhai ~.en sopivaa aj okais
taa. Milloin ajorata on ryhmitystä varten jaettu merkittyihin 
ajokaistoihin, on risteystä lähestyttäessä hyvissä ajoin siir
ryttävä asianomaiselle tai liikennemerkillä nimenomaan osoite
tulle ajokaistalle. 

6. Risteyksessä on oikealle käännyttäessä ohjattava mahdol
lisimman lähelle risteävän ajoradan oikeata reunaa. Vasemmalle 
käännyttäessä on ohjattava Siten, että ajoneuvo jättää risteyk
sen vslittömästi risteävän ajoradan keskiviivan oikealla puolel
la tai yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla. Risteyksen 
katsotaan käsittävän alueen, jota rajoittavat suojatiet, tai 
jollei niitä ole, risteävien ajoratojen sivujen ajatellut jat
kot. 

7. Millo~n ajoneuvon suuruuden takia pihaan tai kapealle tiel
le käännytt~essä ei ole mahdollista noudattaa 5 momentin mukais
ta ryhmitystä tai risteyksessä oikealle käännyttäessä voida täs
tä syystä ajaa 6 momentin mukaisesti eniten oikealla olevalle. 
vapaalle ajokaistalle, on ajoneuvoa ohjattava erityistä varovai
suutta noudattaen siten, ettei vaaranneta tai estetä mu~den kul
kua. 

8. Ajoneuvoa ei saa tiellä kääntää tai·peruuttaa, ellei se 
voi tapahtua muuta liikennettä vaarantamatta tai tarpeettomasti 
haittaamatta. 
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9. Tämän pykälän 1, 2, 5 ja 6 momentin estämättä saadaan 
tietä tai sillä olevia laitteita kunnostavaa ajoneuvoa tai työ
konetta erityistä varovaisuutta noudattaen kuljettaa työn suo
rituksen vaatimalla tavalla. 

15 §. 1. Ajoneuvon nopeus on sovitettava olosuhteiden mukaan 
sellaiseksi, että kuljettaja ketään vaarantamatta varmasti hal
litsee ajoneuvonsa kaikissa ennalta varottavissa olevissa ti
lanteissa. 

2. Ajoneuvo on voitava pysäyttää tien kokonaan näkyvällä 
osalla sekä, milloin ajoneuvossa on käytettävä kauko- tai lähi
valoja, enintään sen pituisella matkalla, joka ajoneuvon omien 
valojen valaisemana kulloinkin.on esteetön, jolleivät olosuh
teet edellytä sitäkin suurempaa varovaisuutta. 

3. Nopeutta on olosuhteiden mukaan siten vähennettävä, ettei
vät muut tiellä kulkevat tai sen läheisyydessä olevat joudu koh
tuuttomasti alttiiksi lian tai soran roiskumiselle. 

4. Riittävän alhaista nopeutta on käytettävä: 
a) vilkkaassa liikenteessä ja teiden risteykSissä, lähestyt-

täessä suojatietä, pysäkillä seisovaa raitio~$unu~ tai linja-
. autoa, lapsia, vanhukSia, rampoja sekä aistiviallisia, niin 
myös lähestyttäessä kotieläimiä tai. milloin muiden tiellä kul
kevien huomioon ottaminen muutoin edellyttää erityistä varovai
suutta; 

b) koulujen ja sairaaloiden kohda~la tai milloin tien varrel
la asuvien tai olevien ja varsinkin lasten huomioon ottaminen 
muutoin sitä vaatii; 

c) kaarteissa ja mäen harjanteilla sekä rakennusten, aitojen 
tai istutusten peittäessä näkyVyyttä sivuille tai näkyvyyden 
ollessa muutoin rajoitettu; niin myös, milloin hä1käisyn vaara 
on olemassa; 

d) kapealla, epätasaisella ja pehmeällä tiellä, jyrkissä 
mäissä ja silloilla sekä märällä tai iljanteisella tiellä tahi 
milloin ajorata rakenteensa ja kuntonsa, tien korjauksen tai 
kelin takia muutoin on vaarallinen; sekä 

e) muulloinkin, milloin 'liikennemerkkien mukaa~ nopeutta on 
rajoitettava tai erityistä varovaisuutta noudatettava. 

5. Ajoneuvo on pysäytettävä: 
a) milloin se on tarpeen uhkaavan vaaran välttämiseksi; 
b) milloin se on liikennemerkillä tai muulla sitä selvästi 

osoittavalla merkillä määrätty; 
c) milloin rautatien tasoristeystä lähestyttäessä varoitus

tai suojalaitteet osoittavat tahi kuljetta'ja voi nähdä tai muu
ten havaita junan taikka muun kiskoilla kulkevan laitteen lä
hestyvän niin lähellä risteystä, että yhteenajon vaara uhkaa; 
sekä . 

d) välittömästi ennen lossin suojalaitteita. 
16 §. 1. Kohdattaessa ja ohitettaessa muita tiellä kulkevia, 

varsinkin jalankulkijoita, on niille annettava. riittävästi ti
laa. 

2. Kohtaavaa ajoneuvoa lähestyttäessä tiellä on hyvissä ajoin 
tarpeen. mukaan väistyttävä oikealle ja vähenn.ettävä nopeutta. 
Kuitenkin saadaan risteyksessä, jonka keskustassa ei ole pakol
lista kiertoa osoittavaa merkkiä, vasemmalle käännyttäessä, 
erityistä varovaisuutta noudattamalla ja ottamalla huomioon, mi
tä ajosta risteyksessä on muutoin määrätty, väistää vasemmalle 
ajoneuvoa, joka.samanaikais~sti vastakkaiselta suunnalta tullen 
myös käIi.~tyy kulkUsuunnassaan vasemmalle.. 
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3. Milloin tie on niin kapea, että jommankumman ajoneuvon 
täytyy pysähtyä, väistyä tieltä tai peräytyä, ryhtyköön tähän 
se, joka voi niin helpommin tai turvallisemmin tehdä. Sen, jo
ta täten on väistetty, tulee tarvittaessa avustaa väistänyttä 
ajoneuvoa, niin että tämäkin voi ilman suurempaa haittaa jatkaa 
matkaansa. 

4. Edellä, samaan suuntaan kulkeva ajoneuvo on ohitettava 
vasemmalta •. Raitiovaunu on ohitettava oikealta puolelta, pait
si yksisuuntaisella ajoradalla ja milloin se kulkee ajoradan 
oikeata reunaa, jolloin sen saa tarpeelliata varovaisuutta nou
dattaen ohittaa vasemmalta. 

5. Kapealla tiellä tai milloin olosuhteet muutoin sitä vaa
tivat, on kuljettajan tarkkailtava takana olevaa tietä. Milloin 
hän havaitsee sieltä lähestyvän ajoneuvon, on hänen mahdolli
suuksien mukaan viipymättä annettava tälle tilaisuus ohittami-
seen. . 

6. Ohitukseen saadaan ryhtyä vain näkyvyyden ollessa riittä
vän pitkälti esteetön ja milloin se voi tapahtua tuottamatta 
haittaa tai vaaraa muille tiellä kulkeville. 

7. Ohitus on erityisesti kielletty kohtaavan ajoneuvon lä-. 
hestyessä, kapealla ajoradan kohdalla, risteyksessä, kaartees
sa ja harjanteella sekä niitä lähestyttäessä, milloin näkyvyYS 
on rajoitettu, niin myös rautatien tasoristeyksessä ja lähes
tyttäessä Sitä, kapealla tai heikolla sillalla ja jyrkässä myö
tämäessä.sekä muuallakin, missä maaston laadun tai olosuhteiden 
takia vaara saattaa uhata, niin· myös, missä se on liikennemer
killä tai ajorataan tehdyllä merkinnällä kielletty. Ohitus on 
kuitenkin sallittu, jollei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa, 
risteystä lähestyessä suoritettavaa ryhmitystä varten sekä ris

·teyksessä noudattamalla mitä ajamisesta näissä tapauksissa on 
muutoin määrätty, mikäli se voi tapahtua ajokaistaa vaihtamat
ta ja ajoradan keskiviivaa ylittämättä. Suojatien tai risteyk
sen eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei kuitenkaan ole lupa ohittaa 
pysähtymättä ja varmistautumatta Siitä, että ohitus ei tuota 
vaaraa muille tiellä kulkeville. 

8. Milloin ajoneuvon kuljet~aja aikoo ryhtyä ohittamaan edel
lä ajavaa, on hänen, mikäli olosuhteet sitä edellyttävät, annet
tava ääni- tai valomerkki, jolloin edellä ajavan on sopivalla 
merkillä tiedoitettava, että hän on käsittänyt merkin sekä tar
vittGessa väistyttävä oikealle, vähennettävä nopeutta tai py
sähdyttävä, niin että ohitus voi vaaratta tapahtua. Ohitettava 
ei ohituspyynnön havaittuaan saa lisätä nopeutta. 

9. Ohittavan on edellä ajavaa ohittaessaan noudatettava eri
tyistä varovaisuutta, eikä hän saa siirtyä ohitetun/eteen, en
nen kuin se voi tapahtua tämän kulkua vaarantamatta. Ohittami
seen ei saa ryhtyä, milloin se edellyttää tien osalle tai ajo
neuvolle määrätyn suurimman sallitun nopeuden ylittämistä. 

10. Milloin ajoneuvot ajoradalla, jolla on samaan ajosuuntaan 
vähintään kaksi vapaata ajokaistaa, ryhmitystä varten tai lii
kenteen vilkkaudesta johtuen kulkevat samaan suuntaan rinnakkai
s.illa ajokaistoilla, Saa ohitus 4 momentin säännöksestä riippu
matta tapahtua myös oikealta. Tällöin on asianmukaisesti ryhmit
tynyt ajoneuvo, joka kääntyy tai on pysähtynyt kääntyäkseen va
semmalle, tarpeellista varQvaisuutta noudattaen ohitettava oi
kealta. 
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11. Riippumatta 2 ja 4 momentin määräyksistä saa tietä kun
nostavan ajoneuvon tai työkoneen sitä kohdattaessa tai ohitet
taessa sivuuttaa siltä puolelta, joka sen sijaintiin nähden ajo
radalla on turvallisin, edellyttäen että tarpeellista varovai
suutta noudatetaan. 

17 ,§. 1. Lähestyessään risteystä on kuljettajan ajoissa vä
hennettävä nopeutta sekä, milloin näkyvyys on rajoitettu tai 
milloin liikennemerkein tai -valoin on niin määrät,ty tahi olo
suhteet muutoin sitä edellyttävät, pySähdyttävä ennen risteys
tä tai, missä sellainen on, suojatietä. 

2. Milloin eri suunnilta tulevien ajoneuvojen kulku suunnat 
leikkaavat toisensa risteyksessä on, jollei jäljempänä ole toi
sin säädetty: 

a) kahden ajoneuvon lähestyessä samanaikaisesti risteystä, 
sen, jolla on toinen ajoneuvo oikealla 'puolellaan, väistettävä 
tätä; ja 

b) risteystä lähestyvän ajoneuvon-väistettävä risteysa1uee1-' 
1a jo kokonaan olevaa ajoneuvoa. 

3. Ajoneuvon, joka risteyksen eteen asetetun liikennemerkin 
mukaan on tulossa etuajo-oikeutetu11e tielle, onaikoessaan sen 
ylittää tai kääntyä Sille, V'åistettävä ajoneuvoja ja raitiovau
nuja, jotka ovat risteysalueella tai etuajo-oikeutettua tietä 
kulkien ovat niin lähellä, että yhteenajon vaara uhkaa. 

4. Sen, joka aikoo risteyksessä kääntyä vasemmalle, on väis
tettävä ajoneuvoja, jotka vastakkaiselta suunnalta tullen ovat 
niin lähellä, että yhteenajon vaara uhkaa. 

5. Raitiovaunu1le, joka on risteysalueella tai niin lähellä 
risteystä tai kääntyvää ajoneuvoa, että yhteenajon vaara uhkaa, 
on ajoneuvon kuljettajan 2 ja 4 momentin säännöksistä riippumat
ta annettava esteetön kulku. 

6. Ajoneuvon, joka tulee yksityiseltä tieltä tai alueelta 
tahi pihasta, pysäköimisa1uee1ta tai seisottamiseen varatulta 
alueelta taikka näihin verrattavasta paikasta yleiselle tielle 
tai kadulle, on pysähdyttävä, ja väistettävä Sitä, joka kulkee 
yleisellä tiellä tai kadulla. Niinikään on sen, joka aikoo ylei
seltä tieltä tai kadulta kääntyä tällaiseen paikkaan, väistet
tävä jokaista muuta tiellä kulkevaa. 

7. Risteyksissä, joissa liikennettä ohjataan liikennevaloin, 
velvoittavat ne ajoneuvojen kuljettajia seuraavasti: 

a) Vihreä valo: 
Ajoneuvot saavat, jos risteys muutoin on vapaa, kulkea suo

raan eteenpäi~ sekä kääntyä oikealle tai vasemmalle, jollei tä
tä ole eri merkillä kielletty. Kääntyvän ajoneuvon on erityises
ti varottava suojatielle, poikittaisen ajoradan yli kulkevia 
jalankulkijoi ta. ja va,semmalle kääntyvän on väistettävä vastak
kaiselta suunnalta tulevaa ajoneuvoa. 

b) Keltainen /Jalo, yksin tai /Jihreän tahi punaisen valon 
ohell a': 

Valo osoittaa, että vihreä valo on vaihtumassa punaiseksi 
tai, päinve_stoin. 

c) Kiinteä tai vilkkuva punainen /Jalo: 
Risteystä lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä. 
d) Vilkkuva kel tainen valo: 
Ajoneuvo saa jatkaa matkaa noudattaen tarpeellista varovai 

suutta ja mitä risteyksistE yleensä on säädetty. 
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8. Tämän pykälän 2, 3, 4, 5 ja 6 momentin säännöksiä ei ole 
sovellettava, milloin ne ovat ristiriidassa 8 §:n säännösten 
kanssa. Samoin on kiireellisessä tehtävässä ajava hälytysajo
neuvo, vähentämällä nopeutta nitn paljon kuin liikenteen tur
vallisuus vaatii, oikeutettu ylittämään risteyksen punaista 
liikennevaloa vastaan. Niin ikään on ruumissaattue ja ajorataa 
käyttävä järjestäytynyt :kulkue,. joka on vihreätä valoa vastaan 
ryhtynyt ylittämään risteystä, ,oikeutettu valoj en vaihtumises
ta huolimatta jatkamaan matkaansa. 

9. Tämän pykälän säännökset eivät vapauta kuljettajaa, jon
ka ajoneuvoa on väistettävä, noudattamasta olosuhteiden 5, 15 
ja 19 §:n mukaan vaatimaa varovaisuutta, etenkin millotn tällai
nen ajoneuvo 2 momentin akohdan tarkoittamassa tapauk~essa on 
tulossa vähäliikenteiseltä tieltä vilkkaasti liikennöidylle 
tielle tai tasaiselta tieltä risteävään jyrkkään mäkeen. 

10. Missä poliisi ohjaa liikennettä, on hänen merkinantojaan 
noudatettava. 

11. Ajoneuvon lähestyessä suojatietä on kuljettajan annetta
va esteetön kulku suojatietä käyttävälle jalankulkijalle, joka 
ajorataa ylittäessään on sen samalla osalla. Samoin on risteyk
sen eteen pysäytetyn ajoneuvon kuljettajan annettava eoteetön 
kulku ajorataa ylittävälIe jalankulkijalIe, ennen kuin hän jat
kaa matkaansa. 

12,. Raitiovaunun pysähdytt:y'ä pysäkille , jolla ei ole koroket
ta, on sitä oikealta puolelta ohittavan ajoneuvon kokonaan py
sähdyttävä ja annettava esteetön kulku vaunuun nouseville ja 
siitä poistuville matkustajilie. 

18 §. 1. Seis ottamista tai pysäköimistä varten on ajoneuvo 
ohjattava ajosuunnassaan mahdollisimman lähelle ajoradan oikea
ta reunaa ja pysäköitäessä, mikäli se on sallittu ja suinkin 
mahdollista, kokonaan ajoradan ulkopuolelle. Yksisuuntaisella 
ajoradalla tai asianomaisin merkein osoitetulla paikalla, niin 
myös, missä siihen on saatu poliisiviranomaisen lupa, on seisot
taminen ja pysäköiminen vasemmallakin reunalla sallittu. Samoin 
saadaan maaseudulla maitoa kuljettava auto erityistä varovai
suutta noudattaen pysäyttää tien vasempaan reunaan kuormausta 
ja kuorman purkamista varten. 

2. Ajoneuvoa ei saa tiellä pysäyttää, seisottaa tai pysäköi
dä sellaisessa paikassa tai siten, että siitä aiheutuu vaaraa 
tai että häiritään tai estetään liikennettä. 

3. Pysähtyminen muusta syystä kuin pakollisen lj,ikenne-es
teen takia sekä seisottaminen on nimenomaan kielletty: 

a) kaarteissa ja niiden läheisyydessä, harjanteilla ja nii
den rinteillä sekä muissakin paikoissa, joissa näkyvyys on ra
joitettu, maaseudulla nimeno~aan paikoissa, joissa yhtämittai
nen näkyvyys ajoneuvon ohitse molempiin suuntiin on alle sata 
metriä, niin myös muuallakin, missä ohitus on 16 §:n mukaan 
kiellettYj 

b~ risteyksissä ja tunneleissaj 
c suojatiellä ja viittä metriä sitä lähempänäj 
d alueella, jossa on ryhmitystä oSQittavat liikennemerkit 

ja niin lähellä Sitä, että se haittaa ryhmitystäj 
e) liikennemerkin kohdalla, siten että se pei ttyy j. sekä 
f) missä pysähtyminen on liikennemerkillä kielletty. 
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4. Pysäköiminen on lisäksi kielletty: 
a) jalkakäytävällä ja pyörätiellä sekä kapealla ajoradalla, 

sillalla ja. muuallakin, missä siitä maaston, ajoradan rakenteen 
tai kunnon tahi keli- tai sääsuhteiden takia voi aiheutua vaa
raa; 

b) ajoradan suunnassa viit~ätoista metriä lähempänä raitio
vaunun tai linja-auton pysäkkimerkkiä tahi liikennekoroketta 
taikka rautatien tasoristeyksen lähintä kiskoa, sekä kahta met
riä lähempänä porttikäytäviä ja niihin verrattavia paikkoja, 
niin myös kapealla ajoradalla niitä vastapäätä, siten että ajo 
niihin vaikeutuu; 

c) risteyksen tai kadunkulman läheisyydessä siten, että se 
haittaa näkyvyyttä tai ajoneuvojen kääntymistä; 

d) ajoradan reunaa.n pysäytetyn ajoneuvon vieressä; sekä 
e).muilta ajoneuvOilta, vuokra-ajoneuvojen merkityillä ase

mapaikoilla. 
5. Missä pysäköiminen on liikennemerkillä kielletty, saadaan, 

jolleivät 4 momentin säännökset ole esteenä, ajoneuvo pysäköi
dä sen kuormaamista ja kuorman purkamista varten tarvittavaksi 
ajaksi. Kuorma-auto saadaan niinikään 4 momentin a kohdan estä
mättä tässä tarkoituksessa tilapäisesti pysäköidä jalkakäytä
välle tai pyörätielle, milloin pakottavat syyt sitä vaativat. 

6. Kuljettajan on, ennenkuin hän poistuu ajoneuvonsa luota, 
varmistauduttava siit~, ettei se voi itsestään lähteä liikkeel
le. Milloin ajoneuvo on seisotettu 4 momentissa mainittuun 
paikkaan, tulee kuljettajan pysyä sen luona ja tarpeen vaaties
sa heti siirtää ajoneuvonsa sellaiseen paikkaan, jossa se ei 
häiritse liikennettä. 

7. Kuljettajan on poliisin IDääräyksestä heti ~iirrettävä tä
män pykälän säännösten vastaisesti seisotettu tai pysäköity 
ajoneuvo sellaiseen paikkaan, jossa seisottaminen tai pysäköi
minen on sallittu. Jollei kuljettajaa tavata, saadaan ajoneuvo 
poliisin toimesta syyllisen kustannuksella siirtää lähimpään 
sopivaan paikkaan. 

19 §. 1. Milloin vaaran välttämiseksi on tarpeen, tulee kul
jettajan käyttää ääni- tai valomerkkiä tai muuta sopivaa keinoa 
muiden tiellä kulkevien huomion herättämiseksi. 

2. Kuljettajan, joka aikoo kääntyä risteyksessä tai tiellä 
tai lähteä liikkeelle ajoradan reunasta tahi vaihtaa ajokaistaa 
taikka muuten siirtää ajoneuvoaan sivusuunnassa, on noudatetta
va erityistä varovaisuutta ja, milloin se on tarpeen muun lii
kenteen varottamiseksi, käyttämällä siihen tarkoitettua laitet
ta tai ojentamalla käsivartensa sivulle, hyvissä ajoin osoitet
tava, mihin suuntaan hän aikoo kääntyä. Suuntamerkkiä ei saa 
kuitenkaan antaa niin aikaisin, että se voi aiheuttaa väärinkä
si tyksiä, ja on merkinanto lopetettava heti, kun. sen aiheutta
va toimenpide on suoritettu. 

3. Käyttämällä jarruvaloa, kohottamalla kätensä tai muulla 
sopivalla tavalla on kuljettajan hyvissä ajoin ilmoitettava ta
kana ajaville aikovansa hiljentää vauhtia tai pysähtyä. 

4. Tiheään asutulla alueella on äänimerkin käyttäminen kiel
letty, .. pai tsi 8 §:n 1 momentin edellyttämissä tapauksissa tai 
milloin se on tarpeen ilmeisen vaaran välttämiseksi. 

5. Merkin an<,aminen ei vapauta kuljettajaa varmistautumasta 
Siitä, ettei h~nen aikomansa toimenpide aiheuta vaaraa muille 
tiellä kulkeville. 
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20 §. 1. Pimeän tai hämärän aikana tahi milloin näkyvyys on 
sumun, vesi- tai lumisateen takia tahi muusta vastaavasta syys
tä rajoitettu, on moottoriajoneuvoissa, moottorikäyttöisissä 
laitteissa ja hinattavissa ajoneuvoissa käytettävä moottoriajo
neuvoasetuksessa tai sen nojalla määrättyjä valolaitteita ja 
huolehdittava, että määräysten mukaiset heijastimet ovat puh
taat ja muutoin toimintakelpoiset. Milloin ajorata on riittä
västi valaistu, saadaan näissä ajoneuvoissa ajettaessa käyttää 
lähivalojen asemesta seisontavaloja. 

2. Polkupyörässä on 1 momentissa mainituissa olosuhteissa 
käytettävä 26 §:n 6 momentissa säädettyjä laitteita ja hevosajo
neuvossa vasemmalla sivulla eteenpäin valkoista ja taakse pu
naista valoa näyttävää·valolaitetta tai takana vasemmalla, vä
hintään 30 neliösenttimetrin punaista heijastinta. 

3. Ajoneuvossa, joka on pysäköitynä tielle näkyvyyden olles
sa riittämättömän valaistuksen takia rajoitettu, on käytettävä 
erikseen määrättyjä seisonta- tai lähivaloja, tahi milloin täl
laisia ei ole määrätty, ainakin yhtä riittävän tehOkasta, ajo
neuvon vasemmalle puolelle asetettua valaiSinta, joka näyttää 
eteenpäin valkoista ja taakse punaista valoa. Milloin moottori
ajoneuvon takavalo voi ajoneuvoa pimeässä kuormattaessa ja pu-
rettaessa peittyä, on lähivalot pidettävä kytkettyinä. . 

·4. Tiellä, joka on tyydyttävästi valaistu, älköön häikäise
vää valoa käytettäkö muuhun kuin lyhyen merkin antamiseen, mil
loin sellainen on tarpeen, eikä sitä muuallakaan saa käyttää 
vastaantulevaa ajoneuvoa kohdattaessa eikä myöskään, milloin 
ajoneuvo on ajoradalle pysäytetty. 

5. Ajoneuvossa ei saa, jollei siitä ole erikseen toisin mää
rätty, käyttää laitteita, jotka näyttävät tai heijastavat eteen
päin muuta kuin valkoista tai keltaista valoa ja taaksepäin pu
naista ·tai punakeltaista valoa. 

6. Milloin sääsuhteet sitä edellyttävät, saa autossa säädet
tyjen valojen asemesta käyttää edessä voimassa olevia määräyk
siä vastaavia sumuvaloja, jolloin myös seisontavalot on saman
aikaisesti pidettävä toiminnassa. Peruutusvaloa, hakuvaloa ja 
muita apuvaloja ei saa käyttää Siten, että niistä on haittaa 
muu~le liikenteelle. 

21 §. 1. Henkilöitä tai tavaraa ei saa sijoittaa ajoneuvoon 
Siten, että siitä aiheutuu haittaa tai vaaraa tiellä kulkevil
le tai että ne haittaavat ajoneuvon kuljettamista, ei myöskään 
niin, että tavara voi pudota, tai laahata tiellä tahi muuten 
vahingoittaa tietä ·tai sen laitteita.· 

2. Milloin kuorma tai ajoneuvoon kuuluva laite edessä tai 
takana ulottuu ajoneuvon rajaviivojen ul~op~olelle, on ulkonevan 
osan pää varustettava selvästi näkyvällä vaatteella tai lyhdyl
lä tahi muulla sopivalla laitteella. Moottoriajoneuvossa on täl
löin käytettävä edessä valkoista tai keltaista· ja takana punais
ta tai punakeltaista vähintään 30 x 30 senttimetrin suuruista 
yaatetta ja 20 §:n 1 momentissa mainituissa olosuhteissa saman 
väristä valoa tai heijastinta. . 

3. Poliisilla on valta estää ajoneuvon käyttö, jos se on si
ten kuormattu, että siitä aiheutuu ilmeistä vaaraa tai haittaa. 

4. Henkilöiden ja tavaran kuljetuksesta moottoriajoneuvolla, 
moottorikäyttöisellä laitteella -ja hinattavalla ajoneuvolla on 
lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty. 
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4 L u k u. 
RatttolttkennettO koskeuta sdOnnökstO. 

22 §. 1. Lukuunottamatta 15 §:n 2 ja 4, 17 §:n 11 sekä 19 
§:n 3 momentin säännöksiä koskevat edellä 2 ja 3 luvussa ajo
neuvoista annetut säännökset, jollei toisin ole mainittu, myös 
raitiovaunuja, kuitenkin siten, että raitiovaunussa tulee olla 
edessä kummallakin sivulla, sopivalla korkeudella riittävän te
hokas, ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa antava laite suunnan
muutoksen osoittamiseksi ja että siinä vaaditaan edessä yksi 
valkoista ja takana yksi punaista valoa antava, vaunun keski
viivalle sijoitsttu valaistuslaits. 

2. Raitioliiksnteessä on ssn lisäksi, mitä 1 momentista joh
tuu, noudatettava sitä koskevia paikallisia sääntöjä ja määräyk
siä. 

5 L u k u. 

Erttytstä sOännökstO liikenteestä moottortaJoneuuoilla. 

23 §. Moottoriajoneuvon ja moottorikäyttöisen laitteen ja 
hinattavan ajoneuvon akselipainosta, kokonaispainosta, levsy
destä, pituudesta ja korkeudesta on VOimassa, mitä niistä on 
erikseen' säädetty. 

24 §. 1. Moottoriajoneuyon suurimmat sallitut ajonopeudet 
ovat~ jollei 29 §:stä muuta johdu: 

aJ linja- ja pakettiauton 70 km/t; 
b) kuorma- ja erikoisauton, siihen kytkettyine jarruin va

rustettuine puoliperävaunuineen tai ilman sitä 60 km/t, 'muun
laisella perävaunulla varustettuna 50 ~t; 

c) muun auton ja moottoripyörän, milloin ne on varustettu 
perävaunuin, 60 kM/t; 

d) traktorin ja moottorityökoneen perävaunuineen tai ilman 
sitä 30 km/t sekä moottoripolkupyörän 40 km/t; sekä 

e) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän, jossa on, rautaisia 
telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyö
riä 20 km/t. 

2. Hinattavalla laitteella varustettuna ajoneuvon suurin 
sallittu nopeus on sama kuin perävaunulla varustettuna. 

3. Tämän pykälän säännökset ja liikennemerkein, osoi te.tut 
nopeusrajoitukset eivät koske kiireeIlisessä tehtävässä ajavaa 
hälytysajoneuvoa eivätkä liikenteen valvonnassa käytettyä ajo
neuvoa. 

25 §. 1. Nopeuskilpailuja ajoneuvoille saa tiellä järjestää 
vain poliisin ja tieviranomaisen määräämin ehdoin ja edellyt
täen, että tien sulkemiseen muulta liikenteeltä on saatu kau
pungissa ja kauppalassa kunnallishallituksen ja muualla läänin
hallituksen lupa. Ajoneuvoille, joiden suurin sallittu ajono
peus on 24 §:n mukaan rajoitettu, ei tällaisia kilpailuja saa 
järjestää. 

2. Nopeuskilpailuna pidetään jokaista kilpailua, jossa sen 
osanottajalle. on asetettu ajonopeutta koskeva, tämän asetuk
sen 15 §:n 1 momentin kanssa ristiriitainen velvoitus. 
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6 L u k u. 

Er.ityisiä säännöksiä 1 t t'kenteestä polkupyörällä. 

26 §. 1. Polkupyöräilijät älkööt ajako rinnakkain ajoradal
la, missä tie on kapea tai liikenne vilkas tahi n~kyvyys rajoi
tettu, taikka milloin muu ajoneuvo lähestyy. 

2. Polkupyöräilijän on pideUävä molemmat jalat polkimilla 
ja ainakin toinen käsi ohjaustangossa, eikä hän saa liikentees
sä tarttua toiseen ajoneuvoon tai muuten v'edättää itseään. Tai
toliikkeiden suorittaminen polkupyörällä on niinikään kielletty. 

3. Polkupyörällä ajaminen ja sen taluttaminen jalkakäyti~vtiä 
pitkin sekä sillä ajaminen jalkakäytävän poikki on kielletty. 
Samoin on ajaminen kielletty tultaessa pihasta tielle. Jalka
käytävää ylitettäessä ei sitä käyttäviä jalankulkijoitå saa häi
ritä. 

4. Yhtä henkilöä varten tarkoitettua polkupyö rää ei saa ki-iyt
tää useamman henkilön kuljettamiseen. Kuitenkin voi vähint~än 
kuusitoista vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa mukanaan enin
tään kymmenvuotiasta lasta, jos polkupyörä on varustettu istu!
mella ja tarpeellisilla suojalaitteilla sellaista kuljetusta 
varten. 

5. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 
kiloa tavaraa sekä kolmipyöräisellä tai kaksipyöräise"en 1ii te
tyllä perävaunulla enintään 100 kiloa. Kaksipyöräisen polkupyö
rän, sen perävawlUn "tai kuorman leveys ei saa ylittää 1,0 met
riä eikä kolmipyöräisen 1.25 metriä. 

6. Polkupyörässä tulee olla ainakin yksi tehokas jarrulaite 
tai, milloin pyörä on tarkoitettu useamman henkilÖn tai tavaran 
kul~etukseen, kaksi erillistä jarrulaitetta ja äänimerkinanto
laitteena ainoastaan soittokello sekä 20 §;n 1 momentissa mai
nituissa olosuhteissa ajettaessa edessä valkoista valoa heittä
vä lyhty, joka tyydyttävästi valaisee tietä. Polkupyörän tai 
sen perävaunun takapyörän lokasuojan tulee takaosastaan ainakin 
20 cm korkeudelta olla valkoiseksi maalattu ja varustettu te
hokkaalla punaisella heijastimella. 

7 L u k u. 

Erttytstä säännöksiä Jalankulkijoille. 

27 §.l. Jalankulkijan on: 
a) käytettävä jalkakäytävää, missä sellainen on, tai, jollei 

jalkakäytävää ole, pyörätien tahi ajoradan äärimmäistä reunaa; 
sekä 

b) aj orataa yli ttäessään nouda'~ettava eri tyistä varovaisuut
ta ja käytettävä suojatietä, milloin sellainen on välittömässä 
läheisyydessä, tai muuten ylitettävä ajorata kohtisuorassa suun
nassa sellaisella kohdalla, missä ajoradan reunaan seisotetut 
ajoneuvot eivät estä näkyvyyttä. 

2. Jalankulkija älköön aiheettomasti oleskelemalla ajoradal
la tai vitkastelemalla sitä ylittäessään estäkö muuta liikennet
tä, älköönkä myöskään jalkakäytävällä niin kulkeko tai pysähty-. 
kÖ, että siitä on häiriötä tai haittaa' muille jalankulkijoille. 

3. Risteyksessä, jossa liikennettä ohjataan liikenne· .. aloin, 
saa jalankulkija ylittää ajoradan vihreätä, tai erityistä, ja
lankulkijalle vapaata kulkua osoittavaa valoa vastaan, kuiten
kin varoen ylitettävälle ajoradalle risteyksestä kääntyviä ajo-
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neuvoja. Punaista tai keltai~ valoa vastaan saa jalankulkija 
ylittää ajoradan vain liikenteen ollessa hiljainen ja mikäli 
se voi tapahtua vaaratta ja tuottamat ta minkäänlaista haittaa 
ajoneuvoliikenteelle. 

4. Jalankulkijoid~n tulee jalkakäytävällä ja suojatiellä 
yleensä kulkea sen oikeanpuoleisella osalla sekä kohdatessaan 
sivuuttaa toisensa oikealta ja ohittaa edellä kulkeva vasemmal
ta. 

5. Koululaisrivistöllä, jossa on enintään kaksi rinnakkain, 
on oikeus käyttää jalkakäytävää. Sen on tiheään asutulla alueel
la käytettävä ajorataa ylittäessään suojatietä. Muun kulkueen 
ja marssivan rivistön on käytettävä ajoradan oikeata puolta. 

6. Jalankulkijalla tarkoitetaan myös sitä, joka kuljettaa 
lastenvaunua, rullatuolia tai leikkiajoneuvoa tahi taluttaa koi
raa tai muuta pienempää eläintä. 

7. HenkilÖiden, jotka hiihtävät tai kantavat sellaisia esi
neitä, että ne kokonsa tai likaisuutensa takia voivat tuottaa 
muille haittaa jalkakäytävällä tai pyörätiellä, on käytettä7ä 
ajoradan reunaa. 

8 L u k u. 

Erinäisiä säännöksiä. 

28 §. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antaa 
tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta. 

29 §. 1. Missä paikalliset olosuhteet sitä vaativat, on lää
ninhallituksella maalaiskunnassa ja järjestysoikeudella kauppa
lassa sekä maistraatilla kaupungissa 01keus: 

a) rajOittaa-määrätyllä tiellä, tien osalla tai alueella 
ajoneuvojen suurinta sallittua nopeutta sekä painoja, ja hinat
tavan ajoneuvon käyttöä; ja 

b) antaa määräyksiä siitä, missä järjestyksessä ajoneuvot 
saavat ylittää lossiväylän tai sillan ottaen huomioon 8 §:n 3 
momentin säännökset. 

, 2. Mitä edellä l momentissa on säädetty, ei koske tien tek
nillisiin laitteisiin niiden rakenteesta johtuen liittyviä pai
nojen rajoituksia eikä tien kunnosta tai tiet yöstä johtuvia, 
painojen tilapäisiä rajoituksia. 

3. Tä~än pykälän l momentin a kohdan nojalla määrätyt rajoi
tukset, mikäli ne koskevat nopeuden rajoittamista alle 50 km(t 
tai painojen rajoittamista, on alistettava kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön vahvistettaviksi. 

4. Tienpitäjän toimesta on asetettava liikennemerkit niille 
teille tai niiden alueiden rajoille, joita rajoitUkset koskevat. 

30 §. Kaupungissa ja sellaisessa kauppalasoa, joka on eri 
kuntana voidaan siinä järjestyksessä kuin kunnallissäännön an
tamisesta on säädetty, antaa tämän asetuksen määräyksiä täyden
tävä paikallinen liikennesääntö. Kulkulaitosten ja yle~sten töi
den ministeriö voi eri hakemuksesta sallia, että tällaiseen 
sääntöön, milloin' paikalliset olosuhteet vaativat, otetaan tä
män asetuksen ajosäännöistä ja pysäköimisestä poikkeavia mää
räyksiä. 

31 §. l. Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä-ja sääntöjä, 'rangaistakoon niinkuin tieliikennelais-
sa on säädetty. 
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2. ~yyie tämän asetUksen nojalla annettujen paikallisten 
sääntöjen ja määräysten rikkomisesta ajetaan yleisessä tuomio
istuimessa. 

3. Moottoriajoneuvon kuljettajan ajokorttiin voi poliisivi
ranomainen tehdä rnerkinnän vähäisestä rikkomuksesta asianomais
ta siitä syytteeseen saattamatta. 

32 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1957, 
ja sillä kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1937 annettu asetus si
sältävä yleisen liikennejärjestyssäännön (490/37) siihen myöhem
min tehtyine muutoksineen ja 1 päivänä kesäkuuta 1928 annetun 
asetuksen, joka sisältää maaseudun yleisen järjestyssäännön 
(219/28),2 luku, kuitenkin Siten, että tämän asetuksen 20 §:n 
2 momentin säännös hevosajoneuvojen heijastimista ja 22 §:n sään
nös raitiovaunuihin asetettavista suunnan muutosta osoittavista 
laitteista tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1960. 

" . 
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83. Pääliikennev~lät Helsingin kaupungissa. 

Maistraatin päät5a lokakuun 5 pII tä 1951. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1949:71 ja 1956:58) 

Maistraatti on mainittuna päivänä päättänyt muuttaa helmi
kuun 22 päivänä 1949 antamansa ja huhtikuun 7 päivänä 1956 
muuttamansa pääliikenneväyliä Helsingin kaupungissa koskevan 
päätöksen 9. kohdan näin kuuluvaksi: 

Maistraatti on julistanut pääväyliksi seuraavat Helsingin 
kaupungissa olevat liikenneväylät tai niiden osat': 

9. Lautatarhankadun Hämeentiestä kohtaan, jossa Kulosaaren 
sillalta johtava ajoväylä yhtyy Lautatarhankatuun, Kulosaaren 
sillan sekä sille johtavat liityntäväylät lukuuno~tamatta Pääs
kylänkadun jatkeena olevaa, Herttoniemen valtatien (Kulosaaren 
puistotien), Herttoniementien sekä uuden Porvoontien, kuiten
kin niin, että etuajo-oikeus kaikilla pääväylillä, katkaistaan 
ennen seuraavia risteyksiä; , 

aj Turuntie - Nurmijärventie 
b Mäkelänkatu - Sturenkatu 
c Hämeentie - Mäkelänkatu - Lautatarhankatu 
d Helsingintie - Viikin tie 
e) Helsingi"ntie - Vanha Porvoontie ja 
f) Herttoniementie - Viikintie - Uusi Porvoontie. 
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84. Helsingin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin 
Keskusjärjestö r.y:n välisen työehtosopimuksen muutos. 

BalkkalautakunnBn ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskus
järjestö r.1ln allekirjoittama lokakuun 5 Plni 1957. 
(Kaupunginvaltuuston päätös syyskuun 25 Plltä 1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:108) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa heinä
kuun 24 päivänä 1955 vahvistetun Helsingin kaupungin ja Helsin
gin Kunnantlöntekijäin Keskusjärjestö r.y:n välisen työehtoso
pimuksen 4 ~:n 1 ja 2 kohdat näin kuuluviksi: 

4 §. Työaika. 1. Pisin säännöllinen työaika on 8 tuntia päi
vässä, paitsi lauantaisin ja kirkollisten juhlapäivien sekä va
pun- ja itsenäisyyspäivän aattoina, jolloin työaika on 7 tuntia, 
ellei tämän p·ykälän 2 kohdasta muuta ilmene. Kuitenkin on työ
aika huhtikuun 15 päivän ja lokakuun l5 päivän välisenä aikana 
lauantaisin ja aattopäivinä 5 tuntia. 

2. Työt aloitetaan yksi vuorot yössä yleensä klo 7 ja lopete-· 
taan klo 16, paitsi lauantaisin ja juhlapäivien aattoina, jol-· 
loin ne lopetetaan klo 14. Huhtikuun 15 päivän ja lokakuun 15 
päivän välisenä aikana lopetetaan työt lauantaisin klo 12, sa
moin joulu-, uudenvuoden-, helluntai- ja juhannusaattoina sekä 
pääsiäislauantaina. Mikäli työn laatu tai muut seikat sitä vaa
tivat, voidaan· työn alkamis- ja päättymisaika määrätä toisin
kin sopimuksen allekirjoittajien siitä keskenään sovittua. 
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85. Helsingin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin 
Keskusjärjestö r.y:n välinen sopimus Helsingin kau

pungin työntekijäin ohjetuntipalkoista ja lisistä. 

Falkkalautakunnan ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskus
järjestö r.Yln allekirjoittama lokakuun 5 PIDå 1951. 

Helsingin kaupunki toiselta puolen ja Helsingin Kunnantyön
tekijäin Keskusjärjestö r.y. toiselta puolen ovat keskenään so
pineet kaupungin varsinaisissa töissä kaupungin työnteki~öihin 
nähden noudatettavista ohjetuntipalkoista. ja niihin lasketta
vista lisistä seuraavaa: 

1 §. Kaikissa kaupungin varsinaisissa töissä noudatettavat 
ohjetuntipalkat ovat, ellei tässä sopimuksessa jäljempänä ole 
toisin määrätty, seuraavat: 
Vanhemmat ammattimiehet seuraavissa ammateissa: 

sähköasentaja, hitsaaja, sorvari, kursooja, 
viilari, seppä, pelti- ja levyseppä, puuseppä, 
autonasentaja, autosähköasentaja ja muut am-
mattioppiin nähden heihin rinnastettavat metal .... 
lialan ammattityöntekijät •••••••••••••••••••••••••.• 

Nuoremmat ammattimiehet yllämainituissa töissä ••••••••• 
Apulaiset yllämainituissa a~ttitöissä •••••••••••••••• 
Kirvesmiehet teline-, tukemis- ja niihin verrattavissa 

töissä •................ ' ............................ . 
Kirvesmiehet muissa tÖissä •••••••••••••••••••.••••••••• 
Maalarit, täysin ammattitaitoiset vaativassa ammatti-

työssä ............................................. . 
Maalarit, nuoremmat vaativassa ammattityössä ••••••••••• 

II vanhemma. t ...........•......................... 
II nuoremma t ..•.•....•••..........•....••...•••• 

Maalarin apulaiset .................................... . 
Mallipuusepät ......................................... . 
Koneasentajat, täysin ammattitaitoiset ••••••••••••••••• 
Autonkuljettajat ...................................... . 
Autonapumiehet •........••....•..•...................•.. 
PortinV8!'tijat ...........•...................... ~ ..... . 
Yövartijat ............................................ . 
Hevosmiehet, miehen ja hevosen kokonaispa1kka •••••••••• 

.. , miehen osuus ....................... ~ ..... . 
Putkiasentajat, vanhemmat ................ . ' ............. . 

II , nuoremmat ..•.••........................ 
t1 ,oppiaikana ...••................ 136:--

Pan.ostajat ................•............................ 
Höyry11ä käyvien tai 300 litran ja sitä suurempien kai

vinkoneiden käyttäjät, höyry jyrän kuljettajat sekä 9 
tonnin tai sitä suurempien raivaustraktorien ja tie-
karhujen kuljettajat .........................•...... 

164:-
148:-
130:-

157:-
164:-

177:-
173:-
173:-

-164:-
130:-
164:-
164:-
152:-
130:-
126:-
114:-
295:-
136:-
164:-
154:-
151:-
170:-

170:-



Alle 300 litran kaivinkoneiden käyttäjät, alle 9 
tonnin raivaustraktorien kuljettajat ja liikku
vien moottorinosturien kuljettajat ••••••••.•••••••• 

Korkeapainekattilan lämmittäjät, alle 9 tonnin tiekar
hujen kuljettajat, moottorijyrien kuljettajat, ras
kaitten kuormaustraktorien kuljettajat (tyhjäpaino 
vähintään 5 tonnia) sekä ilmapuristajien käyttäjät 

Auraus- ja keveiden kuormaus- sekä harjatraktorien 
käyttäjät •.............•.•..•....•.•........ , ....•. 

Muiden traktorien käyttäjät ••••••• .- ••••••••••••••••••• 
Kaivinkoneiden käyttäjien apulaiset •••••••••••••••.••• 
Kirrenmurtajien ja ~uiden paine ilmalla käyvien työkalu-

jep käyttäjät ...............•...................••. 
Sähkönosturien ja vintturien käyttäjät •••••••••••••••• 
Täryjyrien ja -levyjen käyttäjät •••••••••••••••.•••••• 
Oppilaat, ohjetuntipalkat määrättynä puolivuosittaisin 

korotuksin ........................................• 
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164:-

160:-

157:-
152:-
152 :-

136 :-
145:-
160:-

66:-
72:-
78:-
84:-
90:-
96:-

i02:-
107:-

Työn vaarallisuudesta ja vastuullisuudesta johtuen mak
setaan panostajalle 10 %:n erikoislisä, joka lasketaan oh
jetuntipalkasta. 

2 §. Kaupungin laitosten työpajojen alaisissa töissä nou
datettavat ohjetuntipalkat ja erikoislisät ovat seuraavat: 
A. Ohjetuntipalkat. 
Esimiehet ............................................ . 
Renkaanvulkanoijat ••••••••••• .- ••••••••••••.••••••••••• 
Renkaankorjaajat ..........•........................... 
Konepuusepä t ........•.....•....•...................... 
Verhoilijat •••••••••.••• " •••••••••••..••••••••.•••••••• 
B. Erikoislisät. 

Korjaustyössä voidaan autonasentajille maksaa enintään 
10 %:n korotus ohjetuntipalkasta laskettuna. 

170:-
164:-
160:-
160:-
160:-

3 §. Rakennusviraston. satamalaitoksen, kiinteistöviras
ton sekä urheilu- ja retkeily toimiston alaisissa töissä nouda
tettavat ohje~tipalkat ja niistä laskettavat erikoislisät 
ovat seuraavat: 
A. Ohjetuntipalkat. 
Koneenkäyttäjät puhdistus- ja pumppulaitoksiRsa, satema

nosturien käyttäjät ja suurten mammuttipumppujen 
käyttäjät ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.••••••• 

Asfalttikoneiden, lakaisukoneiden ja kasteluvaunujen 
käyttäjät •.•••••••••••••••••••..••••••••.••••••..•• 

Kivenhakkurit verkko-, vinkke1i- ja tukimuuritöissä ••• 
Porari t kivi töissä •••••••••••••••••••••••.••••••••.••. 
Kivimiehet meisseli- ja tukimuuritöissä 

(ei hakkuri t ) ..................................... . 

164:-

157:-
164:-
164:-

157:-
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Rusnarj t .................................................................. . 
Aputyöläiaet kivitöissä •••••••••••••••.•.•••.••.•.••••• 
Sepelimyllyssä työskentelevät •••••.••••.•••••••••.•..•. 
Kadunlaskijat •••••••••••••••.••••.••••••.•••.•••••••.•• 
Putkenlaskijat •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• , .•••••• 
Viemärinpuhdistajat •.•••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Puhdistuslaitoksissa työskentelevät ••••••••.••••......• 

II II pumppumieh~t ••••••• 
Sementtityöntekijät, ammattitaitoiset ••.••..•••••.•••.• 

" , apulaiset ••••••••.•.•••••••.•••••• 
Betonityöntekijät, märän tavaran kärrääjät ja sulloojat 
Betonimylläri t ••••••••••••••••••••••••••.••.•.••.•••••• 
Betonityöntekijät, kuivan tavaran kärrääjät, pistomie-

het ja apusulloojat ............................................. , ...... ' .... .. 
Betonityöntekijät, apulaiset ja raudan kantajat .••••••• 
Betoniraudoittajat, ammattitaitoiset .•••••••.•..••.••.. 

II , apulaiset .................................................. .. 
Putkivalimon betonivalurit .••••••••••••.•••••••••.••••• 
Aputyöläiset ••••••••••••••••••••••••.•..•.•.•• ~ •••••••• 

" savisissa ja vetisissä töissä ••••.••••.••• 
Mi ttausetumiehet ••••••••••••••••••.•••••.•.•..••..••••. 
Mittausmiehet, täysin ammattitaitoiset ••••.••••••••••.• 
Maankairaajat, täysin ammattitaitoiset ••••.••••.••••••• 
Mittausmiehet ja maankeiraajat, apulaiset ja osittain 

ammatti tai toiset ••••••••••••.••••••••.••••••.••.•••• 
Maanjyrsinkoneiden käyttäjät ••••••.••..•••.•••.••••••.• 
Puutarhurin apulaiset, täysin ammattitaitoiset •••.••.•• 
Puutarhatyöntekijät, miehet •••••••••••••••••••••••••••• 

n , naiset .................................... ,', .............. .. 
Puistotyöläiset, miehet •••••••••••••••.•••••.•••••••••• 

II naiset .............................................................. .. 
Naiset puhd-istus- ym. tÖissä •••••••.•••••••••......•••• 

" raskaissa apu- ja sekatöissä •••••••••••••••••••• 
Sahurit ja sahanasettajat ••••••••••••••••••••.••••••••. 

" pilkkomakoneessa ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pilkkojat " •••••••••••••••.••.•••••••••••• 
Muurari t ................................................................... . 
Rappari t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
]Junintekijät •••••••.•••.•••••••••••.•••••••.• ' •..••••••• 
Laastinkantajat, naiset •••••••••••••..•••.•.••••••••.•• 
Tiilenkantajat, sisämuuraus ••••••••••••.•••.•••••.••..• 

II , ulkomuuraus .............................. . 
Väliseinäntekijät •••••••••••••••.•••..•.•.•.••.••..•.•• 
Asfal tti työntekijät, valuri t ..••••••••••••••••••••••••• 

" keittäjät ja hiertäjät •••••••••••• 
" , kantajat •••••••••••.•••••• " •.••••• 
" , sepelin ja emulsion leVi ttäjät •••• 

Asfalttityöntekijäin ja katujen asfaltoijain etumiehet 
Huopakaton tekijät .•••••••••••••••••••••.••••••..•••••• 
Tilki tai jät ........................................................... . 
Kalustonhoitajat •••••••••••••••••••••••.••.••••.•••.••• 
Varastomiehet , vanhemmat ••••••••••••••.••••••••.••••••• 

II • , nUOre1IllD.8 t .................... ~ ............. . 
Rate.m.estari t ....•......•.....•.•....................... 
Puisto- Ja urheilukenttävalvojat .•••••.•••••.••••••• ; •• 
Urheilukenttävalvojat vaativissa tehtävissä .•••..•••••• 

136:-
130:-
136:-
164 :-
157 :-
145:-
152:-
157:-
164:-
145:
l'i2:-
145:-

136 :-
130:-
164:-
145:-
164:-
125:-
130:-
166:-
157:-
164:-

136:-
145 :-
164:-
136 :-
119 :-
130:-
111:-
111:-
119:-
164:-
152:-
136:-
164:-
164:-
164:-
125:-
142:-
157:-
164:-
164:-
157:-
136:-
145:-
170 : .. 
164:-
125:-
164:-
152:-
136:-
148:-
125:-
136:-
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Urheilukenttien ratatyöntekijät •••••.•••.••••..•••••..• 152:-
II aputyöntekijät ••••••••••••••••.•••.•••. 125:-

B. Erikoislisät. 
Siltä ajalta, jonka viemärinpuhdistaja joutuu työskentelemään 

viemärijohdon, syöksykaivon tai hajoituskaivon sisällä, makse
taan 100 %:n lisä, joka lasketaan ohjetuntipalkasta. 

Avoviemärien, jotka kuljettavat jatkuvasti pääasiallisesti 
talojen puhdistamatonta likavettä, puhdistuksesta ja niihin suo
ritettavasta putken laskusta maksetaan siihen osallistuvalIe 
työntekijälle siltä ajalta, jonka hän joutuu tekemisiin likave
den kanssa, 50 %:n lisä, joka lasketaan ohjetuntipalkasta. 

Vanhoja viemäriputkia korjattaessa maksetaan putken'purkami
seen ja laskemiseen osaaottaville työntekijöille siltä ajalta, 
jonka he joutuvat tekemisiin likaveden kanssa, 50 %:n lisä, jO
ka lasketaan ohjetuntipalkasta. 

Tunnelia a.vattaessa ja edelleen rakennettaessa maksetaan tun
nelissa työskenteleville 25 %:n lisä, joka lasketaan ohjetunti
palkasta. 

Puhdistuslaitoksissa välppien ja kaasunkokoojien puhdistuk
sesta sekä käsin tapahtuvasta hiekan poistamisesta sorakammios
ta maksetaan 25 %:n lisä, joka lasketaan ohjetuntipalkasta. 

Katoilla suoritettavasta tervaus- ja lumenluontityöstä mak
setaan harkinnan mukaan 20 - 50 %:n lisä, joka lasketaan ohje
tuntipalkasta. 

Jäiden nostossa ja hakkuussa maksetaan 15 %:n lisä, joka las
keta.an ohjetuntipalkasta. 

Milloin rakennusviraston korjaamojen työntekijä suorittaa 
muissa kaupungin laitoksissa työtä, josta tämän laitoksen omil
le työntekijöille maksetaan erittäin likaisen työn lisää 9 §:n 
mukaan, maksetaan sama lisä myös korjaamojen työntekijälle. 

4 §. Sukellusalalla suoritettavissa kaupungin töissä nouda
tettavat ohjetuntipalkat ja muut määräykset ovat seuraavat: 
A. Ohjetuntipalkat. 
Kahluusukeltajat ammattitöissä ••••••.•••••••••••••••••. 164:-

" muut .••••••••••••••.•••••..•••••.••••• 157:-
Ruoppaaja- ja kaivajatyöläiset sekä hinaajalaivojen ja 

proomujen tuntityöläiset .••••••••••••••••••••••••••. 152:-
B. Muut palkat. 

Muut kaupungin töissä sukellusalalla noudatettavat palkat 
määräytyvät Sukeltajain Liiton ja työnantajain välisten sopi
musten mukaan; 

5 §. Rakennusviraston puhtaanapito-osaston alaisissa töis
sä noudatettavat ohjetuntipalkat ja niistä laskettavat erikois
lisät ovat seuraavat: 
A. Ohjetuntipalkat. 
Piirilakaisijat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miehet kaatopaikalla ••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Naiset raskaassa työssä .••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Miehet lumi työssä ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Naiset II •••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••• 

148 -
136 -
119 -
130 -
111-
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B. Erikoisl1sät. 
Hajoituskaivon puhdistuksessa työskenteleville työntekijöil

le maksetaan työn likaisuuden vuoksi siltä todelliselta työajal
ta, minkä he joutuvat olemaan hajoituskaivon sisällä, 100 %:n 
lisä, joka lasketaan,ohjetuntipalkasta. 

Hajoituskaivon tyhjennyksestä, makkilannan kuljetuksesta ja 
siinä käytettävien astioiden pesusta ja korjauksesta, ei kui
tenkaan konepesusta, yleisten vedenheittopaikkojen virtsaseinä
mien suojakerroksien uusimisesta ja yleisten kuivakäymälöiden 
alaosan korjauksesta maksetaan 25 %:n lisä, joka lasketaan oh
jetuntipalkasta. 

Kadunlakaisusta ja kaato paikalla suoritetusta työstä makse
taan 10 %:n lisä, joka lasketaan ohjetuntipalkasta. 

Jos säännöllinen työaika katujen puhtaanapitotyössä määrätään 
alkavaksi klo 5.00, maksetaan piirilakaisijoille ja muille vaki

,naisesti kaupungin palveluksessa katujen puhtaanapitotyössä ole
ville työntekijöille klo 5.00 ja 7.00 välisenä aikana suorite
tusta työstä 60 markan lisäys tuntipalkkaan. 

6 §. Kiinteistöviraston metsätalousosaston alaisissa töis
sä noudatettavat ohjetuntipalkat ovat seuraavat: 
Muut kuin varsinaiset hakkuut yöt: 
Metsänhoitotyömiehet, täysin ammattitaitoiset •••••••••• 160:-
Aputyöläiset ••••••••••••••••••••••••.•.••••••.••••••••• 125:-
Taimi tarhatyöntekijät, miehet ••••••••••.••••••••• '. • • •• • 130:-

" , naiset •••••••••••••••••••••••••• 111:-
Naiset puhdistus- ym. töissä •••••••••••••.•.••••••••••. 111:-

7 §. Teollisuuslaitosten alaisissa töissä nouaatettavat 
ohjetuntipalkat ovat seuraavat: 

1. Ve~ilaitos: 

Kemiallisen työn tekijät, vanhemmat •••••••••..••••••••• 
" " ", nuoremmat •••••••.•.••• ' ••••••• 

Mi ttarimekanikot •••••••• ~ ••••••••••••.••••••••••••••••• 
Mittarinkorjaajat, vanhemmat ••••••••••.•••••••••••••••• 

" , nuorenunat ••••••••••..•••..•..••••••• 
Mittarintarkistajat, täysin ammattitaitoiset •••.••••••• 

" 
Mittarinpesijättäret ..•••••••••••••••••.••.••••..•••••• 

II. Kaasulaitos: 
Lämmöntarkkaajat ••••••••••.••••••••••••••.•••••• ' ••••••• 
Uunimiehet ............................................ . 
Seulojat, kiinteällä seulalla ••••••••••••.•••...••••••• 

" liikkuvalla seulalla •••••••••••••••••.••••••• 
Koksin murskaajat ••••• : ••••••.•••••••••••••••.••••••••• 
Työntövaunun , väli vaunun , sammutusvaunun ja kaasugene-

raattorin hoitajat ••••••••••••••••••••.•••••• ' ••••••• 
Koksityöntekijät •••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••• 
Kemiallisen työn tekijät, vanhemmat •••.•••••.•.•••••••• 

II II ", nuoremmat ................... . 
Kaasu-uunimuurari t ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Sekatyönt~kijät ja apurit ••••••••••••••••••••••••.••••• 
Kuljetuslaitteiden hoitajat •••••••••••••••••••••••••••• 
Mittausaseman päivystäjät ..•••••.••••••.••••....••••••• 

160:-
148:-
166:-
164:-
154:-
164 :-
154:-
125:-

164:-
160:-
164:-
152:-
160:-

164:-
145:-
160:-
148:-
164:-
136 :-
154:-
164:-



Koneenhoi tajat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hienomekan.ikot ••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mittarinkorjaajat, vanhemmat •••••••••••••••••••••••••• 

II , nuoremmat •••••••••••••••••••••••••• 
Mi ttarintarkistaj at, täysin ammatti tai toiset ••••••••• " 
Mittarinasentajat ja ~vaihtajat, vanhemmat .•.••.•••••• 

II "", nuoremmat .••.•.•••••• 
Mittarinpuhdistajat ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kojeiden asentajat, vanhemmat ••••••••••••••••••••••••• 

II ", nuoremmat ••••••••••••••••••••••••• 
Katujohtopesäkkeiden tyhjentäjät •••••••••••••••••••••• 
Jakelukellonhoitajan apulaiset •••••••••••••••••••••••• 

III. Sähkölaitos: 

Sähkökone- ja -kojeasentajat ••••••••••••••••.••..••••• 
Erikoistarkistajat •••.•.••••••••••••.•••••••••••••••••. 
Hienomekanikot •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Kellosepät ••••••••.•••••••••••••••••••..•••••.•.•••••• 
Sähköasentajat, nuoremmat ...••••••••••••••••. 151:-
Sähköapuasentajat •••••••••••••••••••••••••••• 136:-
Mittarintarkistajat, vanhemmat ••••••••••••••.••••••••• 

n , nuoremmat ••••••••••••••• 151:--
Mittarinpuhdistajat, miehet ••••••••••••••.•••••.•••••• 

II , naiset ••••.•••••••.••••••••.••••• 
Mittarinmaalaajat, miehet •.••••••••••••••••••••••••••• 

II , naiset .••••••.•.•..•......•.•.•••.• 
Akkuasentajat, vanhemmat •..••••••••••••••.•••••••••••• 

II , nuoremmat •.••••••••••••••••••• 151:--
Pumppum.iehet •••••••••••••••••••••••••...•••••••••••••• 
Suurtehokattilan lämmittäjät •••••••••••••••.••••.••••• 
Ka tti lamuurari t •••••••••••••••••.••.•.••...•••..•.•••• 
Kattilahuoneenpuhdistajat •••••••••••••••.•••.••••••••• 
Konehuoneenpuhdistajat ...•••••••••.•••••....•..••.•••• 
Tuhkankärrääjät ••••••••.••••••••••••••••••••••...•••.. 
Koneenhoi tajat ••••••••.•.•••••.••••.....••.....•..•••• 
Nostokurjen käyttäjät .•• ; ••••••••.•.•••.•.••••••.••••• 
Kuljetuslaitteiden hoitajat •••••••••.••••• , ••••••.••••• 
Miehet hiili työssä ••••••••••••••••••.••.••••••••.••••• 
Naiset tI •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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164:-
170:-
164:-
154:-
164 :-
148:-
130:-
136:-
164:-
154:-
152:-
130:-

166:-
170:-
170:-
164:-
159:-
147:-
164:-
159 :-
136:-
113:-
136:-
113:-
164:-
159:-
164:-
164:-
164:-
136:-
136:-
148:-
164:-
154:-
154:-
136:-
127:-

8 §. Liikennelaitoksen alaisissa tÖissä noudatettavat oh
jetuntipalkat ja niistä laskettavat prosentuaaliset lisät' se
kä muut lisät ovat seuraavat: 
A. Ohjetun-tipalkat. 
Esimiehet .•••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••..••••• 
Sähköapuasentajat, naiset •.•••••••••••...••..•••••••••• 
Vaununkorjaajat, vanhemmat ••••••••••••••••..••.•.••••• 

nuoremmat .••••••••••••••••••.••.••••• 
" , apulaiset •••••••••••..••..•••..•.••.• 

Vaununkorjaajien työryhmissä työskentelevät naiset 
Tähän ryhmään kuuluvat: kanaali-, käynnistin-, 

kompressori-, jarru-, ovi-, pultti- ja virroitin
työntekijät, naftalla pesijät, polttoaineenjakajat 
sekä raitiovaunu- ja auto-osien pesijät. 
Maalari t, naiset .•.••••....•.•••••••••••.•••••.••••••• 

170:-
122:-
164:-
148:-
130:-
122:-

122:-
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Verhoi1ijat, va.nhemma.t ••••.•••••••••••.•.••....•..•••.• 
., , nuoremmat ."""""""""""""""""""""""""".""""" 

Kalustonhoitajat •.•••.••••••••.•••.••.•....••.•....••.. 
Varastomiehet , vanhemmat .•••••.•••.••.••.•..•.....•••.• 

II , nuoremma ~ .•.••••••.•••.•........•...•.•• 
Naiset raskaissa töissii .••••••••••••••..•.......•••.•.. 

siivous- ja puhdistustöissä ..•.•••...........••• 
II korjauspajojen silvous- ja puhrlistustöi.3sii •••••• 
n lumi töissii """"""""""""""""""""""."""".""" ... ""." 

Rasvari t """"""""" .. """"".""."" .. """"."" .. "".""" ~ " " " .. " " 
Raitiovaunujen ja bussien yösiivoojat ..•••.........•••• 
Naiset vaihteenhoitajina .••.•••••••.••.........•..•..•. 
Ylisiivoojat •••••..•.•...•.••••••••..•........•.•••••.• 
Vaununsiivoojat .•.•...•.•....•.•••••.......•...••.••••• 
Vaunun alustan ja vaunussa olevan moottorin pesijät,' 

miehet ..•••..••...•••••.••.•.••...•...........•....• 
Vaunun alustan ja vaunussa olevan moottorin pesijät, 

naiset ..•••.•• ' •.•••.• : ..••.••..••............•....•• 
Höyryka ttilan lämmi ttiijät, korkeapainekattilan .. , ......• 

II ", matalapainekattilan ..•.••••• 
Hienomekanikot ...••••....••••••••............ ','IfI'o' • •••••• 
Akkuasentaja~, vanhemmat. ' .••••••.•..••...•..•....•...... 

" , nuorelDlD.a t ." ... " .... "" .... "."." .... ".""". 
Autokoripel tisepät, vanhemmat ••••..•....•..•..•........ 

II , nuoremmat .••.•.•..••.......•....... 
Autokoripuusepät, vanhemmat .•••.••...•.•..•...•••.••••• 

II , nuoremmat ..•••..••••...•...•.....••.. 
Eri~oisratatyöntekijät •••••••••• ; ••••••••..•••....•.••. 

II kadunlaskemistyössii ..••...•..••. 
Ratatyöntekijät , vanhemmat .•••••.••..•..•...•...•.••... 

II , nuoremmat .. """."""""" .. "" .... """""."." 
II , apulaiset ".""""".""""""""."""".""" ... " 

Vaihteenhoi tajat ••••••••••••••••••.........••.....•.••• 
Työmoottorivati.nua ajava'~ ratatyöntekijiit •....••..••.••. 
l\'1oottorivaunua lumenaurauksessa kuljettavat ratlityön-

tekijät •••••••••••••.•••••••••.•.••••••.•.......•••• 

B. Erikoislisät. 

164:-
148:-
11';4:-, 
152 :-
136:-
119:-
111:-
119:-
111:-
148:-
113 :-
119:-
122:-
113:-

148:-

122:-
160:-
148:-
170:-
164:-
148:-
164:-
1.18:-
164:-
148:-
157:-
164:-
152:-
148 :-
130:-
148 :-
157:-

157 :-

Rataosastolla suoritetaan aikapalkalla työskenteleville vuo
rotyöntekijöille yövuorossa sekä aamuvuorossa klo 4.00 - 6.00 
väliseltä ajalta toukokuun 1 ja syyskuun 30 päivien välisenä 
aikana 50 %:n ja lokakuun 1 ja huhtikuun 30 päivien välisenä 
aikana 40 %:n suuruista lisää, joka lasketaan ohje~mtipalkasta. 
Korjauspajoissa suoritetaan aikapalkalla työskenteleville vuo
rotyöntekijöille yövuorossa huhtikuun 1 ja marraskulli, 30 päi
vien välisenä aikana 30 %:n ja joulukuun 1 sekä maalisku.un 31 
päivien välisenä aikana 40 %:n suuruista lisää, joka lasketaan 
ohjetuntipalkasta. Näihin lisiin sisältyvät jo vuorotyölisä ja 
aikatyölisä. 

Milloin liikennelaitoksen korjauspajoissa sekä rata- ja huol
totyössä joudutaan liikenteen vaatimusten johdosta suorittamaan 
työtä kiihdytetyllä vauhdilla eikä työtä teknillisistä syistä' 
voida suorittaa urakkatyönä, voidaan tämän'työehtosopirnuksen mu
kaisen tuntiansion lisäksi suorittaa liikennelaitoksen kohtuul
liseksi harkitsema erillinen markkamääräinen lisä, johon sisäl
'~yvät aikatyölisä , hyvänmiehenlisä , likaisen työn lisä, hengen-
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vaarallisen työn lisä ym. lisät, ja jonka suuruus on kulloin
kin ilmoitettava palkkalautakunnan toimistolle. Jos kaupungin 
töissä otetaan käytäntöön urakkahyvitys, niin edellä mainittu 
markkamääräinen lisä lakkaa. 

Autona.sentajille, vaununkorjaajille ja ilmajohtojen asenta
jille, joilla on ja joilta vaaditaan linja-autonajokortti, mak
setaan 6 markan lisäys tunnilta. 

Oppilaiksi ei oteta 21 vuotta täyttäneitä henkilöitä eikä 
ketään saa pitää oppilaana hänen täytettyään 25 vuotta. Oppi
laan koeaika on enintään kolme kuukautta. 

9 §. Teollisuuslaitosten ja liikennelaitoksen alaisissa 
töissä noudatettavat ohje~~ntipalkoista laskettavat erittäin 
likaisen työn lisät, joihin sisältyvät mahdolliset muut likai
sen työn korotukset, ovat seuraavat: 

A. Korotus ohjetuntipalkkaan 100 %. 
Hajoituskaivojen korjaus- ja puhdi.stustyöstä. 
Septic-tankkien korjaus- ja puhdistustyöstä. 
Sadevesikaivojen puhdistustyöstä, joka vaatii työskentelyä 

myöskin kaivon sisällä. 
Kellareissa ja maassa olevien viemäripohjajohtojen puhdista-

misesta. 
Yleisten käymäläin WC-astioiden avaamisesta. 
Kaa.sulai toksella työstä tervakaivojen ja -säiliöiden sisällä. 
Yleiseen sähkönkulutukseen käytettävien akustojen lataukses-

ta ja huoltotyöstä latauksen aikana. 
Muilla kuin höyryvoimalaitoksilla lämminvesivara.ajien (boi

lerien) sekä k.attilatuubien ja niihin verrattavien savukanavien 
puhdistamisesta. 

Laitteen sisällä höyryvoimalaitoksilla suoritettavasta läm
minvesivaraajan (boilerin), kattilan tulipuolen ja savukanavien 
puhdistustyöstä sekä arinan puhdistus- ja korjaustyöstä. 

Höyryvoima-asemalla olevan kloorikalkkisekoittajan hoidosta 
sekä puhdistus- ja korjaustyöstä. 

Sellaisista terveydelle vaaralliSista, erittäin likaisista 
ja vaatteita syövyttävistä tÖistä, kuten esim. happosäiliöiden 
ja jäähdytyslaitosten jäähdyttäjien yms. puhdistus- ja korjaus
töistä. 
B. Korotus ohje tuntipalkkaan' 50 %. 

Vähintään 500 litran paisuntasäiliön puhdistamisesta. 
Kuumissa putkitunneleissa ja liejuisissa kaivannoissa kulke

vien uusien putkien asennuksesta sekä ahtaissa ja kuumissa put
kitunneleissa ja rakennusten ahtaissa alustoissa kulkevien van
hojen putkien korjauksesta. 

Kellareissa olevien vanhojen viemäripohjajohtojen pOistami
sesta. 

Käytössä olevien viemäripystylinjojen puhdistamisesta, pois
tamisesta ja korjauksesta. 

Yleisten käymäläin WC-astioiden viemärijohtojen avaamisesta. 
Katu-,tarjOilu- ja maanalaisten kellarivesijohtojen vuoto

korjauksesta (lukuunottamatta kesävesijohtoja). 
Kaasulaitoksen bentsolisäiliöiden ja rikki tehtaalla olevien 

säiliöiden puhdistamisesta, pesureissa suoritettavasta aktiivi
hiilen vaihdost'a, ,kuumana olevien kaasu-uuni en muurauksen kor
jaustyöstä, hiilensiirtolaitteen, koksinsiirtolaitteen ja nosto-
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kurki en , kaa~unJaähdyttäjien putkien puhdistuksesta ja korja
uksesta, katu- ja liittymisjohtojen vuototöistä sekä piirisää
täjien korjaus- ja puhdistustöistä, talokaasujohtojen vuoto-
ja avaustöistä, painesäätäjien sekä yksityisten hallussa ole
vien 150 m/m (mitattuna Sisääntulopuolelta)' ja sitä suurempien 
säätäjien puhdistustöistä; töistä, joissa joudut~an käsittele
mään uunien lasivillaeristystä, töistä 'suurie'3a leipomouuneis
sa, joissa suoritetaan isompia korjauksia niiden 'kuumina olles
sa, sekä töistä' sulatusupokasuuneissa, joiden pohjasta poiste-
taan kuumaa metallia. . . 

HöYryvoimalaitoksilla A. kohdassa mainitsemattomista täytet
tyjen kattiloioen sisäpuolella suoritettavista puhdistus- ja 
korjaustöistä sekä kattilan varusteiden korjaustöistä silloin, 
kun työskentelypaikan viereinen kattila tai vähintään kaksi kat
tilaa on käytössä. 

Kuumissa korkeapainekattilahuoneissa kulkevien putkijohtojen 
. korjauksesta. 

Oljysäiliöiden puhdistuksesta, kun työ tapahtuu säiliön si
sällä. 

Muilla kuin höyryvoimalaitoksilla käytettyjen korkea- ja ma
talapainekattiloiden sekä kattilan takana alhaalla olevien sul
kuventtiilien ja kolmitiehanojen korjaus- ja puhdistustyostä 
(lukuunottamatta kattiloiden muiden sulkuventtiilien, lämpömit
tarien, kolmitiehanojen ja venttiilien yms. arma~uurien korjaa-
mista ja vaihtamista). . . 

Liikennelaitoksen koneenpesualtaiden puhdistuksesta altaan 
sisällä. 
C. Korotus ohje tuntipalkkaan 15 %. 

Vesilaitoksella sammuttamattoman kalkin ja aktiivihiilen kä
sittelystä. 

Liikennelaitoksen linja- ja vastaavien vaihdekaivojen puhdis
tamisesta. 
D. Kaasulaitoksen erinäiset työt. 

Sellaisesta kaasulaitoksen kaasunpuhdistus- ja sivutuoteosas
tojen säiliöiden, tornien ym. laitteiden korjaus- ja puhdistus
työstä, joka on joko osittain tai täysin edellä A. ja B. kohdis
sa mainittuihin töihin verrattavaa, maksetaan liKaisuus- ja vaa
rallisuuslisää Siten, että jos työ on täysin edellä mainittui
hin töihin verrattavaa, likaisuus- ja vaarallisuuslisä on j6ko 
50 tai 100 %, mutta jos työ on vain osittain nii~in verratta
vaa, lisä on työn laadun mukaan vähintään 25 ja enintään 100 %. 
Työn laatua arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 

a) joutuuko työntekijä tässä tarkoitettua työtä tehdessään 
olemaan kokonaan tai vain osaksi laitteen sisällä; sekä 

b) onko laite työtä varten tyhjennetty ja puhdistettu tai 
vain tyhjennetty tai ei kumpaakaan. 

Lisästä ja sen suuruudesta on sovittava työnjohdon ja työn
tekijän välillä. Ellei laitoksella käytävissä neuvotteluissa 
päästä sopimukseen, on työ suoritettava työnjohdon tarjoamalla 
lisällä, mutta asia voidaan alistaa sillä tavoin käSiteltäväksi, 
kuin työehtosopimuksen soveltamista koskevista erimielisyyksis
tä on määrätty. 

10 §. Teurastamon alaisissa töissä noudatetta~at ohjetunti-
palkat ovat seuraavat:· . 
Naiset siivoustyössä •••••••••••••••••••••••••••• '....... 119:-



Miehet apu- ja puhtaanapitotyössä •••••••••••••••••••••• 
Lai tosmie het •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Teursstajat •••.••........•.•..••.•••••..........•••.... 
Aputeurastajat •••••• ~ •••••••••••...•••••.•.•....•••••• -. 
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136 -
164 -
164 -
151 -

11 §. Palolaitoksen alaisissa töissä noudate·ttavat· ohje-
tunti palkat ovat seuraavat: . 
Esimiehet ••••••••• ' ••••.••••••••••••••••••.•••••.••• '. • • • • 170:
Autopel tisepät, vanhemmat ••••••••• '.' •••••••••••••••••• '.' 164:-

II , nuoremznat •••••••••.•••••••.•••••••••••••• 148:-
12 §. Kaupungin töissä noudatetaan palkkaa määriteltäessä 

edellä mainitun lisäksi seuraavaa: 
1. Tuntipalkalla työskenteleville vakinaisluontoisille kaupun

gin työntekijöille suoritetaan aikatyölisää 15 % ohjetunti
palkasta. Vakinaisluontoiseksi työntekijäksi katsotaan työn- . 
tekijä, joka on ollut välittömästi ennen työn suoritusta vä
hintään kolme kuukautta kaupungin palveluksessa tai jonka 
työsuhde kaupunkiin on' tarkoitettu pysyväisluontoiseksi. 

Työsuhdetta ei katsota keskey~yneeksi, jos keskeytys on 
johtunut muun kuin tiettyä tilapäistä työtä varten palkatun 
työvoiman vähentämisestä eikä ole jatkunut kuukautta kauem~' 
paa, ei myöskään Silloin, kun kysymyksessä on kausiluontoi
sesta työstä johtuva säännöllisesti uusiutuva työvoiman vä
hentäminen, ellei tämä keskeytys ole kestänyt kolmea kuukaut
ta kauemmin. 

2. Omalla autollaan kaupungin palveluksessa olevan autonkuljet
tajan ja omalla he.vosellaan kaupungin palveluksessa olevan 
hevosmiehen varsinainen palkka määräytyy palkkahinnoitte
luun merkityn autonkuljettajan ja hevosmiehen palkan mukai
sesti. Omaa hevosta ajavan hevosmiehen kokonaispalkka on, 
ellei sitä ole erikseen määrätty, hevosmiehen varsinainen 
palkka lisättynä ohjetuntipalkan määrällä. . 

3. Jollei jollakin yksityisalalla ole olemassa yleisesti nouda
tettuja urakkahinnoitteluja, on sellaisista urakkatöistä so
vittava erikseen ennen työn aloittamista, mutta jos sittem
min todetaan hinnoittelun olevan väärin arviOidun, voidaan 
sopimusta työn kestäessä muuttaa joko korottamalla tai alen
tamalla hinnoittelua. Tällainen sopimus voidaan tehdä joko 
kirjallisesti tai suullisesti. Näissä töissä on urakkahin
noittelun oltava sellaisen, että työntekijän urakka-ansio . 
nousee normaalisella urakkatyövauhdilla 30 % ohjetuntipalk
koja korkeammaksi ja kasvaa työn suoritusta ja työtehon li
sääntymistä vastaavassa suhteessa. Urakkatyössä ei ansio 
saa olla alempi kuin tuntipalkan mukaan laskettu ansio. 

Keinotekoiset urakat eivät saa tulla kysymykseen. "Ront
tiurakoita" voidaan tarvittaessa antaa. 

Sellaisessa urakka- ja muussa suorituspalkkatyössä, jois
sa ei noudateta yksityisen alan työehtosopimuksiin mahdolli
sesti sisältyviä yksikköhintoja sellaisinaan, erillinen 12-
8 markan lisä sisällytetään, mikäli niin ei ole jo aikaisem
min tehty, palkkaperusteisiin Siten, että korotettujen palk
kaperusteiden pohjalla muodostuva ansiotaso vastaa sitä ta-' 
soa, johon aikaisemmin on päädytty mainitun erillisen lisän 
vaikutus huomioon ottaen. 

Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa aloitettujen ja voi
maantulon jälkeen vielä keskeneräisinä olevien vanhojen ura-
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koitten hintaperusteitten tarkistus suoritetaan vain, jos 
kysymys on yksityisen alan työehtosopimusten urakkatariffi
en mukaan sellaisenaan hinnoitelluista tai erittäin pitkä
aikaisiksi katsottavista sopimuksista. Mikäli tarkistusta 
ei tOimiteta, on 12 - 8 markan lisä suoritet~ava edelleen 
urakkatyön päättymiseen tai urakan hintaperus;tei tten tar
kistusajankohtaan asti. 

Jos aputyöntekijän työnopeus välittömästi määräytyy urak
kaa suorittavan ammatti työntekijän työn peru~teella tai hän 
suorittaa hinnoiteltua urakkatyötä tuntityönä, maksetaan hä
nelle 10 %:n hyvitys, jo~a lasketaan ohjetuntipalkasta. 

4. Sähköalan hengenvaarallisissa töissä maksetaan erikoista 
lisäkorvausta, jonka suuruudesta asianomaise~ sopivat kussa~ 
kin tapauksessa keskenään, ottaen huomioon työn hengenvaa
rallisuuden ja tarvi ttaessa kuultuaan luottamusmi"ehen mie
lipidettä. 

Hengenvaarallisiksi töiksi katsotaan kaikki ne työt, jot
ka on erikseen määrätty Suomen Metallityöväen liiton ja Säh
kötyöna.ntaj ain liiton sekä Voimalaitosten Työnantajaliitto 
r.y:n välillä solmituissa työehtosopimuksissa. 

Peltisepälle, joka. työskentelee ilmeisesti hengenvaaral
lisilla työpaikOilla kUten esim. ilman telineitä savupiipun 
ja keskuslämmityspiipun päällistä katetteessa räystäällä tai 
vastaavalla paikalla, maksetaan hengenvaaral~isen työn li
sää, jonka suuruudesta asianomaiset sopivat Kussakin tapauk
sessa keskenään. 

Siltä ajalta, jonka työntekijä joutuu työ~kentelemään 
puussa niin korkealla, että työtä ei 'voida suorittaa tikkail-
18 seisten, maksetaan työn vaarallisuudesta' johtuen 15 % ko
rotus, joka lasketaan ohjetuntipalkasta. 

5. Sen mukaan poikkeaako työntekijän työtaito, työteho tai hä
nen tehtävänsä hänelle asettamat vaatimukset kulloinkin ky
symyksess~.olevan työntekijäryhmän yleisestä keSkitasosta, 
voi asianomainen ylin työnåohto maksaa lisää, jonka suuruus 
on 5, 10 tai 15 %·ohjetuntipalkasta. Hyvänmi~henlisä voidaan 
tarvittaessa arvioida uudelleen. 

6. Vuorot yötä tekeville tYQntekijöille maksetaan vuoroty.ölisää, 
jonka suuruus on iltavuorossa 10 % ja yövuorossa 20 % ohje
tuntipalkasta. 

7. Teollisuuslaitosten, liikennelaitoksen sekä palolaitoksen 
tuntipalkalla työskenteleville vastuunalaisessa asemassa 
oleville erikoisammattityöntekijöille voidaan palkkalauta
kunnan suostumuksella maksaa palkkaa, joka joko vähintään 
25 %:lla taikka enintään 45 %:lla ylittää asianomaisen ohje
tuntipalkan. Täten korotettuun palkkaan sisältyvät työnteki
jälle mahdollisesti kuuluvat kärkimieslisä j~ aikatyölisä. 

8. Teollisuuslaitosten sähköasentajalla ja putkiasentajalle, 
jotka toimivat isommilla työpaikoilla työnjohdon määrääminä 
ns. kärkimiehinä, maksetaan erityistä kärkimieslisää, jonka 
suuruus on 36 mk tunnilta. Kärkimieslisää maksetaan markka
määräisesti ·korottamattomana yli- ja sunnuntait yöstä. 

9. Rakennusviraston, satamalaitoksen sekä kiinteistöviraston 
alaisissa töissä vanhojen rakennusten korjaustöissä (ei li
särakennustöissä) maksetaan erityistä lisää,' jonka suuruus 
on 10 % ohjetuntipalkasta. . ' 

10. Tuntipalkalla työskenteleville putkialan remonttimiehille 
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maksetaan kaikissa palkkaryhmissä erikoista korjauslisää, 
jonka suuruus on enintään 15 1- ohjetuntipalkasta. 

11. Työpajoilla tai työpajo'jen toimesta suori tettavissa eri t
täin likaisissa töissä maksetaan erillistä markkamääräistä 
lisää seuraavasti: 

Ohjetuntipalkan ollessa alle 148 mk 11 mk 
II II 148 mk tai enemmän 12 mk. 

Erittäin likaisella työllä tarkoitetaan sellaista työtä, 
j oka selvästi eroi ttautuu muista same.lla alalla esi intyvis
tä likaisista töistä. Tällaisia töitä esiintyy mm. kone
osien käsinpesussa, moottorin purkamisessa, käytössä olleen 

,ajoneuvon pelti- ja alustatyössä, vanhojen höyrykattilain 
puhdistuksessa ja korjaamisessa, käytössä olleide~ työko
neiden puhdistamisessa, purkamisessa ja korjaamisessa, 
jäähdyttäjien korjauksessa, ajoneuvon lehtijousityössä, 
työssä, jota suoritetaan sementtivalimon kulkunosturien 
päällä, konepajan lämpökanaaleissa suoritettavissa töissä 
ja pannu- ja pumppuhuoneissa, puhdistuslaitoksilla, kiven
murskaajissa ja sementtivalimolla suoritettavissa sähkötöis
sä. Erittäin likaisen työn lisää maksetaan vain, mikäli 
puhdistusta ei ole ennen työn alkamista suoritettu, ja urak
katyössä vain, mikäli työn likaisuutta ei ole otettu huomi
oon jo urakkahinnasta sovittaessa. 

12. Autonkuljettajille ja autonapumiehille maksetaan tavaroi
den kuormaamisesta ja purkamisesta markkamääräistä raskaan 
ja likaisen työn lisää, jonka suuruus tavaran laadusta 
riippuen on joko 14 tai 9 mk tunnilta. Jos kuormaus tai pur
kaus on koneellinen, maksetaan lisää ainoastaan työn likai
suuden perusteella. Jos koneelliset välineet ovat vain kul
jetusmatkan toisessa päässä, joko kuormauksessa tai purka~ 
uksessa, maksetaan raskaan työn lisää vain puolet. 

Yliraskaan kuorma-auton (bruttopaino 9500 kg) kuljetta
jalle maksetaan erikoiskorvausta 6 mk tunnilta. 

Kuorma-auton ja kantavuudeltaan vähintään 1000 kg paket
tiauton kuljettajalle, joka työskentelee ilman apumiestä 
ja joutuu suorittamaan auton kuormauksen ja purkauksen, mak
setaan erikoiskorotusta muiden mahdollisten korotusten li
säksi Siten, että korotuksen suuruus on 

a) ajomatkan ollessa 'alle 15 km, 14 mk tunnilta, 
b) II II 15-50 km, 9 II " 

c) II II yli 50 km, 6 II II 

13 §. Tämän hinnoittelun mukainen palkkojen uudelleenjärjes
tely ei saa aiheuttaa kenellekään t~öntekijälle aikaisemmin 
aikatyössä maksetun palkan eikä 12 §:n 5 kohdassa tarkoitettu
jen lisien vähennystä •. 

Ohjetuntipalkkojen korottamin~n 12 - 8 markalla ei kuiten
kaan aiheuta työntekijälle mahdollisesti suoritettujen henkilö
kohtaisten lisien vähennystä tämän korotukse~ osalta. 

14 §. Tässä sopimuksessa mainitut ohjetuntipalkat tarkoitta
vat, mikäli ei erikseen muuta ilmene, miespuolisten työnteki
jäin ohje tuntipalkkoj a. 

15 §. Elinkustannusindeksin nousu hyvitetään paIkoissa 2/3-
periaatetta noudattaen. Jos elinkustannusindeksi nousee ,piste
lukuun 130, tarkistetaan palkkoja 4 %;lla. Jos elinkustannus-
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indeksi tästä nousee 4,5 %:lla eli pistelukuun 136, korotetaan 
edellä mainittu 4 %:n tarkistus 7 %:ksi. Vastaava!lla tavalla 
menetellään, jos elinkustannusindeksi edelleen nousee vähintään 
edellä mainitut 4,5 %. 

Elinkustannusindeksin muutokset todetaan jokai,sen kuukauden 
20 päivään mennessä. Tämän perusteella tehdään tarpeellisiksi 
osoi ttautuneet tarkistuspäätökset • Tämän perustee'lla suori tetta
vat palkkojen tarkistukset tulevat voimaan sen palkanmaksukauden 
alusta, joka tarkistuspäätöstä ensiksi seuraa. 

16 §. Tämä sopimus tulee voimaan 31.7.1957 jälkeen ensiksi 
alkavan tilikauden alusta lukien. 
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86. Helsingin kaupungin ulosottoviraston johtosääntö. 

Maistraatin vahvistama lokakuun 10 p,nå 1957. 

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 11 p,nå 1957) 

Yletstä määräykstä. 

1 §. Viraston tehtävänä sen mukaan kuin laissa, asetukses
sa ja tässä johtosäännössä määrätään, on: 

1) suorittaa ulosottoasiain ja rikostuomioiden toimeenpano 
Helsingin kaupungissa; ja 

2) hoitaa maistraatille kuuluvat tiedoksiantotehtävät esi-
kaupunkipiirissä. 

2 §. Viraston päällikkönä on johtava kaupunginvouti. 
Johtavan kaupunginvoudin tulee: 
1) johtaa ja valvoa viraston ja sen henkilökunnan työskente

lyä sekä huolehtia viraston toiminnan tarkoituksenmukaisesta 
järjestämisestä ja kehittämisestä; 

2) antaa lausuntoja viraston toimialaan kuuluvissa asioissa; 
3) allekirjoittaa viraston puolesta lähetettävät virkakir

jeet~ mikäli jäljempänä ei ole toiein määrätty; 
41 hyväksyä maksettaviksi viraston määrärahoista suoritetta

vat laskut ja muut maksuosoitukset sen jälkeen, kun tilittävä 
kaupunginvouti on ne tarkastanut ja varustanut tilimerkinnällä; 

5) valvoa, että viraston taloutta hoidetaan huolellisesti 
ja säästeliäästi sekä että viraston menoista pidetään kirjaa 
kaupungin tilisäännön määräysten mukaan; 

6) valmistuttaa vuosittain viraston toimintakertomus annet
tavaksi maistraatille ja kaupunginhallitukselle toukokuun 1 
päivään mennessä sekä ehdotus viraston talousarvioksi määräajas
sa maistraatille toimitettavaksi; 

7) ottaa palvelukseen vakinaiset ja tilapäiset viranhalti
jat ja ,työsopimussuhteessa olevat henkilöt sekä irtisanoa hei
dät ja myöntää heille ero, mikäli asia ei sen mukaan, kuin 
erikseen.on säädetty tai määrätty, kuulu maistraatille; 

8) suorittaa kaupungin virka säännön mukaan viraston päälli
kölle kuuluvat muut tehtävät; 

9) tarkastaa vähintään kerran vuodessa asianomaisten kaupun
ginvoutien ja avustavien kaupunginvoutien vastaanottamat, asian
omistajain ja maksuvelvollisten arvopaperien, pankkivastakirjo
jen ym. omaisuuden muodossa virastoon tallettamat vakuudet, 
joista kaupunginvoutien on pidettävä tarpeellista kirjaa; 

10) tarkastaa vähintään kerran vuodessa ulosottoapulaisten 
perimiensä varojen tilityksen vakuudeksi virastoon antamat ta
kauskirjat ym. vakuudet; 
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11) m~ärätä vuosittain, minkä verran kertyneitä varoja vi
ranhaltija enintään saa pitää käteisenä hallussaan ja ilmoittaa 
siitä maistraatille; 

12) toimittaa tarkastus vähintään kerran vuodessa kussakin 
viraston osastossa; 

13) valvoa erityisesti, että täytäntöönpanotoimet viivytyk
settä suoritetaan ja että kertyneet varat lainmukaisesti tili
tetään toimeksiantajille tai lähetetään lääninrahastoon talle
tettaviksi; 

14) pitää silmällä ja edistää viraston perimis- ja' tilitys
toimenpi teiden tarkkailujärjestelmän tehokkuutta tla kehi t.tämis
tä; sekä 

15) määrätä epäselvissä tapauksissa, mille osastolle ulos
ottoasia tai rikostuomion toimeenpano taikka mille viranhalti-
jalle tehtävä on kuuluva. ' 

Päätösluetteloa on pidettävä johtavan kaupunginvoudin teke
mistä päätöksistä, jotka koskevat viranhaltijain palvelukseen 
ottamista, eron myöntämistä tai irtisanomista palveluksesta, 
virkaloman myöntämistä ja viransijaisten määräämistä,tietyn täy
täntöönpanotehtävän ottamista johtavan kaup~~ginvoudin suori
tettavaksi sekä maistraatin mahdollisesti määräämiä muita asi
oita. Johtavan kaupunginvoudin on allekirjoitettava luetteloon 
merkityt päätökset. 

3 §. Virastossa on seuraavat osastOt: yksityisoikeudellis
ten saatavain osasto, verosaatavain osasto, rikostuomioiden 
täytäntöönpano-osasto, esikaupunki- ja palkanulosmittausosasto 
sekä keskusosasto. 

Virastossa toimii myös välittömästi maistraatin alainen ulos
ottotoimen tarkkaaja apulaisineen. 

Yksttytsotkeudell tsten saatavatn osast.o. 

4 §. Yksityisoikeudellisten saatavain osaston päällikkönä 
on ensimmäinen kaupunginvouti. Lisäksi kuuluu osaston henkilö
kuntaan asetuksen mukainen määrä avustavia kaupunginvouteja se
kä tarpeellinen määrä ulosotto- ja toimistoapulaisia. 

5 §. Ensimmäisen kaupunginvoudin tehtävänä on: 
1) huolehtia kaupunkipiirissä täytäntöönpanost~, jota pyyde

tään tuomion, päätöksen 'tai maksamismääräyksen taikka aviopuo
lisolIe tai lapselle' suoritettavasta elatuksesta tehdyn sopimuk
sen perusteella, ja vähittäismaksukaupasta annetun lain tai 
muutoin lain nojalla annettavasta virka-avusta; I 

2) toimittaa ulosmittaukSia, häätöjä, takavarikoita ja kiel
toja sekä antaa virka-apua tai antaa toimitus laissa säädetyn 
ajan kuluessa avustavan kaupunginvoudin tehtäväksi; 

3) jakaa ulosotto- ja toimistoapulaisille kuuluvat työt hei-
dän keskensä; I 

4) antaa henkilökunnalle toimituksia ja muita osaston töitä 
koskevia ohjeita; , 

5) valvoa, että pyydetyt toimitukset suoriteta~ lain määrää
mässä ajassa ja järjestyksessä sekä että osaston henkilökunta 
muutoinkin täyttää virkatehtävänsä; 

6) huolehtia siitä, että osastolla pidetään säädettyä päivä
kirjaa ja että ensimmäisen kaupunginvoudin omat toimenpiteet 
tulevat siihen heti merkityiksi, sekä valvoa, että avustavien 
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kaupunginvoutien ja ulosottoapulaisten toimenpiteet samoin mer
kitään päiväkirjaan; 

7) valvoa päivittäin osaston tilitysten toimittamista sekä 
vähintään kerran kuukaudessa tarkastaa päiväkirja; 

8) toimittaa maistraatille vaadittaessa säädetty ote päivä
kirjasta; 

9) hoitaa muiden viranomaisten sekä yksityisten kanssa ta
pahtuva kirjeenvaihto osaston ulosottoasioissa, mikäli se ei 
kuulu tilittävälle kaupunginvoudillej 

10) laatia ja allekirjoittaa osaston puolesta annettavat to
distukset sekä allekirjoituksellean vahvistaa oikeiksi osastol
ta pyydetyt jäljennökset, lyhennysotteet ja muut sellaiset asia
kirjat; 

11) siirtää täytäntöönpanoasia, milloin palkan tai eläkkeen 
ulosmittausta on jatkettava, neljännelle kaupunginvoudille; se
kä 

12) palauttaa täytäntöönpanoasia, joka on osastolla loppuun
käsitelty, tilittävälle kaupunginvoudille, mikäli asiaa ei ole 
siirrettävä neljännelle kaupunginvoudille. 

6~. Avustavan "kaupunginvoudin tulee: 
1) toimittaa ulosmittauksia, takavarikkoja ja kieltoja sekä 

antaa virka-apua ja huolehtia muunlaisestakin täytäntöönpanosta 
aSioissa, joissa ensimmäinen kaupunginvouti on pannut hänet si
jaansa ulosottomieheksi; 

2) laatia ja allekirjoittaa pöytäkirjat ja todistukset suo
rittamistaan toimituksista; 

3) ensimmäisen kaupunginvoudin tilapäisesti estyneenä olles
sa allekirjoituksellaan vahvistaa oikeiksi osastolta pyydetyt 
jäljennökset, lyhennysotteet ja muut sellaiset asiakirjat; sekä 

4) toimittaa muitakin tehtäviä, jotka ensimmäinen kaupungin
vouti hänelle antaa. 

7 §. Ulosottoapulaisen tulee: 
1) olla todistajana läsnä osaston ulosottomiehen suorittamis

sa toimituksissa sekä avustaa niistä laadittavien pöytäkirjojen 
ja todistuksien kirjoittamisessa; 

2) suorittaa osaston ulosottomiehen määräysten mukaisesti ja 
hänen valvontansa alaisena täytäntöönpanoon kuuluvia tOimia"; 

3) noutaa palkoista ulosmitatut erät työnantajilta ja suorit
taa ne samana päivänä viraston kassaan tai viraston pankki- tai 
postisiirtotilille; sekä 

4) toimittaa muitakin tehtäviä, jotka ensimmäinen kaupungin
vouti hänelle antaa. 

Verosaatava!n osasto. 

8 §. Verosaatavain osaston päällikkönä on toinen kaupungin
vouti. Lisäksi kuuluu osaston henkilökuntaan asetuksen mukainen 
määrä avustavia kaupunginvouteja sekä tarpeellinen määrä ulos~ 
otto- ja toimistoapulaisia. 

9 §. Toisen kaupunginvoudin tehtävänä on: 
1) huolehtia kaupunkipiirissä sellaisten vero"jen, maksujen 

ja muiden julkisoikeudellisten tai julkisoikeudellisessa järjes
tyksessä maksettaviksi pantujen taikka niihin verrattavien suo
ritusten pakkoperimisestä, joista ulosmittaus saa tapahtua il
man tuomiota tai päätöstä; 
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2) toimittaa ulosmittauksia, takavarikoita ja ki~ltoja sekä 
antaa virka-apua tai antaa toimitus avustavan kaupunginvoudin 
taikka ulosottoapulaisen tehtäväksi; 

3) määrätä, minkä avustavan kaupunginvoudin alaisena ulos
ottoapulainen lähinnä toimii; 

4) jakaa ulosotto- ja toimistoapulaisille kuuluvat työt hei
dän keskensä, mikäli jako ei ole avustavan kaupunginvoudin asi~ 
ana; _ 

5) antaa henkilökunnalle toimituksia ja muita osaston töitä 
koskevia ohjeita; 

6) valvoa, että osastolle kuuluvat toimitukset suoritetaan 
latn määräämässä ajassa ja järjestyksessä sekä että osaston hen
kilökunta muutoinkin täyttää virkatehtävänsä; 

7) huolehtia siitä, että osastolla pidetään s,äädettyä päi vä
kirjaa ja että toisen kaupunginvoudin omat toimenpiteet tulevat 
siihen tai jäämäluetteloon heti merkityiksi, sekä valvoa, että 
avustavien kaupunginvoutien ja ulosottoapulaisten toimenpiteet 
samoin merkitään päiväkirjaan tai jäämäluettelooll; 

8) tarkastaa ainakin kerran vuodessa päiväki~ja ja jäämäluet
telot sekä niihin merkityt tilitykset; 

9) toimittaa maistraatille vaadittaessa säädetty ote päivä
·kirjasta; 

10) hoitaa muiden viranomaisten sekä yksityisten kanssa ta
pahtuva kirjeenvaihto osaston ulosottoasioissa, mikäli se ei 
kuulu tilittävälIe kaupunginvoudille; 

. 11) laatia ja allekirjoittaa osaston puolesta annettavia to
distuksia sekä allekirjoituksellaan vahvistaa oikeiksi osastol
ta pyydettyjä jäljennöksiä, lyhennysotteita ja muita sellaisia 
asiakirjoja; 

12) siirtää täytäntöönpanoasia, milloin paJ_kan tai eläkkeen 
ulosmittausta on jatkettava, neljännelle kaupunginvoudille; 

13) antaa pyynnöstä kaupunginhallituksen aSi~iestoimistolle 
erääntyneiden, mutta maksamatta olevien kunnallisverojen valvon
taa varten konkursseissa, vuosihasstoissa, pesäerOissa sekä 
kiinteistöjen pakkohuutokaupoissa tarpeelliset tiedot; sekä 

14) palauttaa täytäntöönpanoasia, joka on os~stolla loppuun
käSitelty, tilittävälIe kaupunginvoudille, mikäli asiaa ei ole 
siirrettävä neljännelle kaupunginvoudille. 

10 §. Avustavan kaupunginvoudin tulee: 
1) toimittaa ulosmittaukSia, takavarikkoJa j~ kieltoja sekä 

antaa Virka-apua aSioissa, joissa toinen kaupunginvouti on pan
nut hänet sijaansa ulosottomieheksi; 

2) laatia ja allekirjoittaa pöytäkirjåt ja todistukset suorit
tamistaan toimituksista; 

3) jakaa alaisilleen ulosottoapulaisille asi~t, joissa peri
minen ja irtaimen omaisuuden ulosmittaus on ulosottoapulaisen 
tehtävänä; . 

4) johtaa ja valvoa alaistensa ulosottoapulaisten toimintaa; 
5) tarkastaa kunkin alaisensa ulosottoapulaisen virka-asiat 

ainakin kerran vuodessa; 
6) hankkia perimisesteestä vero lautakunnan pUheenjohtajan lau

sunto ja tarkastaa ulosottoapulaisten laatimat estetodistukset 
valvoen, ettei maksuvelvollista ilman täysin pätevää syytä mer
kitä tuntemattomaksi tai varattomaksi; 

7) tehdä käyntejä maksuvelvollisten luona osaksi tarkastaak~ 
seen, ettei näiltä ole aiheettomasti ilmoitettu puuttuvan varoja 
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verojen tai maksujen suoritukseen, osaksi myös saadakseen sel
ville, onko asianomainen ulosottoapulainen tilittänyt tapahtu
neet suoritukset; 

8) pitää silmällä, että jäämäluetteloon tai vastaavaan asia
kirjaan merkitään täydelliset tiedot joko perityistä varoista 
tai perimisesteistä; 

9) pyytää, milloin se ulosmittauksen loppuunsaattamiseksi 
on välttämätöntä, virka-apua toisen paikkakunnan ulosottomie
heltä· 

lO~ toisen kaupunginvoudin tilapäisesti 'estyneenä ollessa al
lekirjoituksellaan vahvistaa oikeiksi osastolta pyydetyt jäljen
nÖkset, lyhennysotteet ja muut sellaiset asiakirjat; sekä 

11) toimittaa muitakin·tehtäviä, jotka toinen kaupunginvouti 
hänelle antaa. 

11 §. Ulosottoapulaisen tulee: 
1) olla todistajana läsnä osaston ulosottomiehen suorittamis

sa toimituksissa sekä avustaa niistä laadittavien pöytäkirjojen 
ja todistusten kirjoittamisessa; . 

2) toimittaa periminen ja irtaimen omaisuuden ulosmittaus, 
milloin ulosottomies on antanut sen hänelle toimeksi; 

3) suorittaa osaston ulosottomiehen määräysten mukaisesti 
ja hänen valvontansa alaisena muita täytäntöönpanoon kuuluvia 
toimia; 

4) tilittää kertyneet rahavarat ainakin kerran viikossa vi
raston kassaan; 

5) laskea päivittäin kassansa ja säädetyllä tavalla pankkiin 
tai postisiirtotilille tallettaa kannetut v~t. siinä tapaukses
sa, että ne nousevat määrään, jonka suuruuden johtava kaupungin
vouti enintään vuodeksi kerrallaan määrää; 

6) palauttaa asianomaiseJle ulosottomiehell~ j~tkuvasti ja 
mahdollisimman pian estetodistuksilla varust~W;9å perimiskortit; 

. 7) merkitä tarkasti toimenpiteensä, tapahtvn~et maksusuorituk
set tai esteet, jotka ovat kohdanneet perimistä, jäämäluetteloon 
tai vastaavaan asiakirjaan, kun sellainen on hänelle annettu; 
sekä 

8) toimittaa muitakin tehtäviä, jotka toinen kaupunginvouti 
hänelle antaa. 

Rtkostuomtotden .täytäntöönpano-osasto. 

12 §. Rikostuomioiden täytäntöönpano-osaston päällikkönä on 
kolmas kaupunginvouti. Lisäksi kuuluu osaston henkilökuntaan tar
peellinen määrä ulos otto- ja toimisto-apulaisia. 

13 §. Kolmannen kaupunginvoudin tehtävänä on: 
1) huolehtia kaupunkipiirissä rikostuomioiden täytäntöönpano

tehtävi~tä sen mUkaan, kuin maistraatti voimassa olevien säännös
ten nojalla määrää; 

2) toimittaa ulosmittauksia, takavarikkoja ja kieltoja sekä 
antaa virka~apua tai antaa toimitus ulosottoapulaisen tehtäväkSi; 

3) toimittaa menetetyn omaisuuden myyminen julkisella huuto-
kaupalla; . 

4) jakaa ulosotto- ja toimistoapula~sille kuuluvat työt hei
dän keskensä; 

5) antaa henkilökunnalle toimituksia ja muita osaston töitä 
koskevia ohjeita; 
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6) valvoa, että osastolle kuuluvat tolm~tukset suoritetaan 
lain määräämässä ajassa ja järjestyksessä sekä että osaston 
henkilökunta muutoinkin täyttää virkatehtävänsä; 

7) huolehtia siitä, että osastolla pidetään p~iväkirjaa ja 
että kolmannen kaupunginvoudin omat toimenpiteet tulevat sii
hen tai asianomaisiin luetteloihin heti merkityiksi, sekä val
voa, että ulosottoapulaisten toimenpiteet samoin Imerkitään 
päiväkirjaan tai luetteloon; 

8) tarkastaa ainakin kerran vuodessa päiväkirja ja asian
omaiset luettelot sekä niihin merkityt tilitykset; 

9) tarkastaa ulosottoapulaisten laatimat estetodistukset 
valvoen, ettei tuomittua ilman täysin pätevää syytä merkitä 
tuntemattomaksi tai varattomaksi; 

10) pyytää, milloin se ulosmittauksen loppuunsaattamiseksi 
on välttämätöntä, virka-apua toisen paikkakunnan ulosottomie
heltä' 

ll~ hoitaa muiden viranomaisten sekä yksityisten kanssa ta
pahtuva kirjeenvaihto osaston täytäntöönpanoasioissa, mikäli 
se ei kuulu tilittävälle kaupunginvoudille; 

12) laatia ja allekirjoit-taa osaston puolesta annettavia 
todistuksia sekä allekirjoituksellaan vahvistaa oikeiksi osas
tolta pyydettyjä jäljennöksiä, lyhennysotteita ja muita sellai
sia asiakirjoja; 

13) siirtää täytäntöönpanoasia, mi~loin palkan tai eläkkeen 
ulosmittausta on jatkettava, neljännelle kaupunginvoudille; 
sekä -

14) palauttaa täytäntöönpanoasia, joka on osastolla loppuun
käSitelty, tilittävälle kaupunginvoudille, mikäli asiaa ei ole 
siirrettävä neljännelle kaupunginvoudille. 

14 ~. Ulosottoapulaisen tulee: 
1) olla todistajana läsnä kolmannen kaupunginvoudin suorit

tamissa toimituksissa sekä avustaa niistä laadittavien pöytä
kirjojen ja todistusten kirjoittamisessa; 

2) toimittaa sakkojen ja muu rikostuomioiden täytäntöönpano
osastolle kuuluva periminen sekä irtaimen omaisuuden ulosmit
taus, milloin kolmas kaupunginvouti on antanut sen hänelle toi
m~ksi; 

3) saattaa sakkoon tuomittu vankilaan, milloin sakkoa ei ole 
saatu perityksi eikä asianomaista ole määrätty työsiirtolaan; 

4) saattaa vapausrangaistukseen tuomittu vankilaan, milloin 
asianomaista ei ole määrätty työsiirtolaan; 

5) toimi~taa työsiirtolamääräykset asianomaisille; 
6) etsiskellä rangaistukseen tuomittuja, tarv~ttaessa vuoro

kauden kaikkina aikoina, sekä aamuisin poliisipiireistä ottaa 
selville ja noutaa siellä säilytetyt henkilöt, joita koskevat 
rangaistukset on pantava täytäntöön; 

7) suorittaa kolmannen kaupunginvoudin määräysten mukaises
ti ja hänen valvontansa alaisena muita täytäntöönpanoon kuulu
via toimia; 

8) tilittää -kertyneet rahavarat ainakin kerran viikossa vi
raston kassaan; 

9) laskea päivittäin kassansa ja säädetyllä tavalla pankkiin 
tai postisiirtotilille tallettaa kannetut varat siinä tapauk
sessa, että ne nousevat määrään, jonka suuruuden johtava kau
punginvouti enintään vuodeksi kerrallaan määrää; 
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10) merkitä tarkasti toimenpiteensä, tapahtuneet maksusuori
tukset tai esteet, jotka ovat kohdanneet täytäntöönpanoa, päi
väkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, kun sellainen on hänelle 
annettu; 

11) palauttaa kolmannelle kaupunginvoudille jatkuvasti ja 
mahdollisimman pian estetodistuksilla varustamansa täytäntöön
panokirjat; sekä 

12) toimittaa muitakin tehtäviä, jotka kolmas kaupunginvouti 
hänelle antaa. 

Estkaupunkt- ja palkanulosmtttausosasto. 

15 §. Esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston päällikkönä 
on neljäs kaupunginvouti. Lisäksi kuuluu osaston henkilökuntaan 
asetuksen mukainen määrä avustavia kaupunginvouteja sekä tar
peellinen määrä ulosotto-. ja toimistoapulaisia. 

16 §. Neljännen kaupunginvoudin tehtävänä on: 
1) suorittaa esikaupunkipiirissä ne tehtävät, jotka 5 §:n 

1 - 10 kohdan mukaan kaupunkipiirissä kuuluvat ensimmäiselle 
kaupunginvoudillej 

2) suorittaa es1kaupunkipiirissä ne tehtävät, jotka 9 §:n 
1 - 11 ja 13 kohdan mukaan kaupunkipiirissä kuuluvat t.oiselle 
kaupunginvoudille; 

3) suorittaa maistraatin määräyksen mukaan esikaupunkipiiris
sä ne tehtävät, jotka 13 §:n' 1 - 12 kohdan mukaan kaupunkipii
rissä kuuluvat kolmannelle kaupunginvoudillej 

4) jatkaa palkan tai eläkkeen ulosmittausta, milloin ensim
mäinen, toinen tai kolmas kaupunginvouti on sellaisen täytän
töönpanoasian siirtänyt neljännelle kaupunginvoudillej 

5J toimittaa täytäntöönpanoasia, joka on osastolla loppuun
käSitelty, tilittävälle kaupunginvoudille, mikäli asiaa ei ole 
palautettava ensimmäiselle, toiselle tai kolmannelle kaupungin
voudillej sekä 

6) hoitaa esikaupunkipiirissä maistraatille kuuluvat tiedok
siantotehtävät. 

17 §. Avustavan kaupunginvoudin tulee: 
1) suorittaa esikaupunkipiirissä ne tehtävät, jotka 6 §:n 

1 - 3 kohdan ja 10 §:n 1 - 10 kohdan mukaan kaupunkipiirissä 
kuuluvat avustavalle kaupunginvoudille; ja 

2) suorittaa neljännen kaupunginvoudin määräysten mukaisesti 
ja hänen valvontansa alaisena muitakin täytäntöönpanoon kuuluvia 
tehtäviä. 

18 §. Ulosottoapulaisen tulee: 
1) suorittaa esikaupunkipiirissä ne toimet, jotka 7 §:n 

1 - 4 kohdan, 11 §:n 1 - 8 kohdan ja 14 §:n 1 - 12 kohdan mu
kaan kaupunkipiirissä kuuluvat ulosottoapulaisellej ja 

2) suorittaa neljännen kaupunginvoudin määräysten mukaisesti 
ja hänen valvontansa alaisena muitakin täytäntöönpanoon kuulu
via toimia. 

. Keskusosasto. 

19 §. K~skusosaston päällikkönä on tilittävä kaupunginvouti. 
Lisäksi kuuluu osaston henkilökuntaan kanslianhoitaja, kirjaaja, 
keskuskortiston hoitaja, kassanhoitajia, pääkirjanpitäjä, kir-
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janpitäjä, tarpeellinen määrä ulosotto- ja toimistoapulaisia, 
vahtimestareita, puhelunvälittäjiä sekä työsopimussuhteessa 
olevia henkilöitä. 

20 §. Tilittävän kaupunginvoudin tehtävänä on: 
1) jakaa ulosottovirastolle tulevat asiat asianomaisten kau

punginvoutien kesken ja antaa sitä varten kirjaajalle tarpeel
liset ohjeet ja määräykset; 

2) pitää huolta siitä, että asiat, joissa maksuvelvollisuus 
on tuomiolla tai päätöksellä jollekulle määrätty; ulosottolain 
6 luvun 20 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa annetaan asian
omaisille kaupunginvoudeille; 

3) valvoa, että muut kaupunginvoudit tilittävät säädetyssä 
ajassa hänelle kertyneet varat, ja sitä varten vähintään ker
ran kuukaudessa tarkastaa asianomaiset päiväkirjat; 

4) tehdä jakoluettelo, milloin sellainen ulosottolain 6 lu
vun 3 §:n mukaan on tarpeen; 

5) tarkastaa ja allekirjoittaa asianomaisille , toimeksianta
jille t apahtuvat tilitykset; 

6) huolehtia Siitä, että kertyneet varat pidetään asianomais
ten saatavina tai heille lähetetään Virastosta, noudattaen mi-
tä siitä on erikseen säädetty tai määrätty; . 

7) tallettaa lääninrahastoon kertyneet varat, joista niin on 
säädetty; 

8) pyytää viraston puolesta virka-apua toisilta ulosottovi
ranomaiSilta, milloin pyyntö ei kuulu muun kaupwlginvoudin teh
täviin; 

9) huolehtia Siitä, että osastolla pidetään tarpeellisia 
diaareja, tilikirjoja, kortistoja ja muita luetteloita ja että 
niitä hoidetaan aSianmukaisesti, sekä tarkastaa ja varustaa ti
limerkinnällä viraston määrärahoista suoritettavat laskut ja 
muut maksuosoitukset; 

10) erityisesti valvoa pakkoperimiskuittien käyttöä; 
11) harkita, tarvittaessa yksissä neuvoin ulo~ottotoimen 

tarkkaajan kanssa, parannuksia viraston kassahallinnossa ja 
kirjanpidossa; 

12) sijoittaa toimistoapulaiset osaston tehtäyiin; 
13) määrätä osaston vire,nhaltijalle muitakin kuin hänelle 

tämän jOhtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä, milloin se on tar-
peen; , 

14) antaa henkilökunnalle osaston töitä koskevia ohjeita ja 
valvoa, että se täyttää virkatehtävänsä; 

15) huolehtia viraston toimintaa koskevien ti!l.astojen le.ati
misesta sekä"valmistaa ehdotukset viraston toimintakertomuksek
si ja talousarvioksi; ; 

16)-hoitaa muiden viranomaisten ja yksityisten kanssa tapah
tuva kirjeenvaihto osaston asioissa; 

17) laatia ja allekirjoittaa osaston puolesta: annettavat to
distukset sekä allekirjoituksellaan vahvistaa oikeiksi osastol
ta annetut jäljennökset, lyhennysotteet ja muut sellaiset asia-
kirjat; sekä : 

18) tehdä kaupunginhallituksen asiamiestoimistolle tarpeel
lisiksi katsottavia esityksiä verovelvollisten s,ekä muiden hen
kilÖiden, joilta kaupungilla on saatava pakkoperiittävänä saatta
miseksi ulosottolain 3 luvun 33 §:ssä tarkoitetulle ilmaisu~
lalle ja asettamiseksi konkurssiin sekä korvaus~ tai takaisin
voittokanteen tai syytteen nostamiseksi tällais~a henkilöä vas
taan. 
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21 §. Kanslianhoitajan tulee: 
1) valmistella viraston nimitysasiat sekä henkilökunnan vir

kavapautta, vuosilomaa, ikälisiä, virkaeroa ja eläkkeensaantia 
koskevat asiat; 

2) pitää viraston h~nkilökortistoa ja muita luetteloita; 
3) valvoa virka-ajan noudattamista virastossa ja henkilökun

nan käyttäytymistä; 
4) seurata työvoiman tarkoituksenmukaista sijoittamista vi

rastossa ja tehdä sitä tarkoittavia esityksiä; 
5) valmistella tarvike-, lomake- ja kalustonhankintoja kos

kevat asiat ja suorittaa hankinnat; 
6) pitää irtaimistoluetteloita sekä huolehtia irtaimiston 

hoidosta ja säilyttämisestä samoin kuin viraston tarvike- ja 
lomakevaraston hoidosta; 

7) valvoa arkiston hoitoa; 
8) huolehtia yhteydenpidosta poliisilaitoksen osoitetoimis-

tooni . 
9J valvoa, että virastossa palvellaan yleisöä kohteliaasti 

ja asiallisesti; sekä 
10) valvoa, että puheluvälittäjät, vahtimestarit ja työso

pimussuhteessa olevat henkilöt hoitavat tehtävänsä. 
22 §. Kirjaajan tulee: . 
1) ottaa vastaan virastolIe osoitetut asiakirjat toimenta

jalta ja postista, järjestää ne ja toimittaa ne asianomaisille 
tilittävän kaupunginvoudin antamien ohjeiden mukaan; 

2) huolehtia viraston kirjeiden ja muiden asiakirjojen edel
leen toimittamisesta; 

3) pitää tarpeellisia diaareja ja postikirjoja; sekä 
4) huolehtia k1ertokirjeiden ja muiden tiedonantojen sisäi

sestä jakelusta. 
23 §. Keskuskortiston hoitajan tulee: 
1) hoitaa keskuskortistoa, johon merkitään tiedot velallisis

ta ja tuomitUista, heidän osoitteistaan, varallisuudesta~~ ja 
työpaikoistaan, täytäntöönpanotoimenpiteistä, niiden tuloksis
ta ja niitä kohdanneista esteistä sekä muusta, mikä viraston 
toiminnan kannalta saattaa olla tarpeellista; 

2) johtaa ja valvoa apulaistensa· toimintaa; sekä 
3) tehdä tarpeellisia esityksiä keskuskortiston käytön edis

tämisestä virastossa. 
~4 §. Kassanhoitajan tulee: 
1) vastaanottaa kaikki yleisöltä kertyvät varat ja kirjoit-

taa niitä vastaavat kuitit; 
2} vastaanottaa viraston henkilökunnan tilitykset; 
3 suorittaa kassasta menevät maksut; 
4 pitää kassakirjaa kaikista kassaan tulleista ja kassasta 

maksetuista varoista sekä päättää se ja laskea kassa päivittäin; 
5) tallettaa kassasta pankkiin tai postisiirtotilille kerty

neet varat siltä oSin, kuin ne ylittävät määrän, jonka suuruu
den johtava kaupunginvouti enintään vuodeksi kerrallaan määrää; 
sekä 

6) luett~loida ja hoIvissa säilyttää virastoon annetut va
lkuudet ja takausei toumukset. 

25 §. Pääkirjanpitäjän ja kirjanpitäjän tulee: 
1) huolehtia viraston kirjanpidosta; 
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2) laatia asianomaisille toimeksiantajille tapahtuvat tili-
tykset; . 

3) toimittaa toimitus kirjain lunastusten ja toimituspalkkioi
den jakaminen Viranhaltijain kesken; sekä 

4) huolehtia viraston pakkoperimiskuittivihkojen hoidosta 
ja jakamisesta sekä seurata niiden käyttämistä ja palauttamista. 

Pääkirjanpitäjä johtaa ja valvoo apulaistensa toimintaa. Muus
ta työnjaosta pääkirjanpitäjän ja kirjanpitäjän kesken määrää 
tilittävä kaupunginvouti. 

26 §. Toimentajana t.o1mivan ulosottoapulaisen tulee; 
1) antaa asianomaisille tietoja Ja neuvoja heitä koskevissa 

ulosottoasioissa; . 
2) vastaanottaa yleisöltä käytäntöönpanoa varten virastoon 

annetut asiakirjat; 
3) laskea lain määräämät lisäverot; sekä 
4) antaa asianomaisille heille palautettavat täytäntöönpano

asiakirjat. 

E~tnätstä mää~äykstä. 

27 §. Toimistoapulaiset ja työsopimussuhteess'a olevat henki
löt suorittavat ne tehtävät, jotka johtava kaupunginvouti tai 
asianomaisen osaston päällikkö heille määrää. ' 

Johtava kaupunginvouti voi tarvittaessa siirtää toimistoapu
laisen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön s~kä tilapäises
ti uloeottoapulaisen toiseen o~estoon tai määrätä hänet otta
maan osaa toisen osaston tehtävien suorittamiseen. 

28 §. Kaupunginvoudin ja avustavan kaupunginv:oudin pätevyys-
vaatimuksista on erikseen säädetty. , 

Pääkirjanpitäjältä vaaditaan yl~opistossa tai kauppakorkea
koulussa suoritettu loppututkinto. Viraston muun henkilökunnan 
pätevyysvaatimukset määrää maistraatti. 

29 §. Kaupunginvoudin, avustavan kaupung1nvo~tin ja ulosot
toapulaisen nimittää virkaansa maistraatti. Viraston muun hen
kilökunnan ottaa palvelukseen johtava kaupunginvouti, paitsi 
virastoa perustettaessa, jolloin tehtävä kuuluu'maistraatille. 

Johtavan ksupunginvoudin estyneenä ollessa t9imii sijaisena 
maistraatin määräämä kaupunginvouti. Vuosiloman ja virkavapau
den myöntämisestä kaupunginvoudille päättää maistraatti, joka 
myös määrää sijaisen. 

Virkasäännön mukaan lautakunnalle kuuluvaa valtaa käyttää 
viraston osalta maistraatti. 

30 §. Niistä varOista, jotka ulosottoapulainen tai kassan
hoitaja viran puolesta saa haltuunsa, tulee hän~n asettaa joh
tavan kaupunginvoudin ja asianomaisen osaston päällikön hyväk
symä vakuus. 

31 §. Viraston viranhaltija on velvollinen sen mukaan kuin 
johtava kaupunginvouti tarkemmin määrää, tallettamaan kantaman
sa varat viraston pankki- tai postiSiirtotilille, jolle kerty
vät korot tulevat kaupungille, mikäli toisin ei ole säädetty 
tai määrätty. 

Viraston viranhaltija on velvollinen keskusk,ortistoa· varten 
ilmoittamaan kortistoon 23 §:n mukaan merkittävät tiedot, jot
ka hän virkatoimessaan saa velallisista ja tuomituista. 
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32 §. Viranhaltijan tulee vaadittaessa esittää ulosottotoi
men tarkkaajalle kaikki tämän tarkkailutoimintaa varten tar
peelliset, viranhaltijan hallussa olevat asiakirjat, tilit ja 
rahavarat. 

33 §. Kaupunginhallitus päättää maistraatin esityksestä, 
milloin virssto on pidettävä yleisölle avoinna huomioon ottaen, 
että kasaan tapahtuvia maksuja varten tulee kassaan ja tarpeel
lisilta osin toimiston olla viikoittain avoinna vähintään tun
nin ajan yhtenä arki-iltana. 

Johtavan kaupunginvoudin asiana on, noudattaen mitä virka
säännössä työejasta on sanottu, määrätä, milloin virastossa 
työskentelevien viranhaltijain päivittäinen työaika alkaa ja 
päättyy sekä milloin ja missä viraston ulkopuolella toimivien 
viranhaltijain on oltava yleisön tavattavina. 

34 §. Viraston viranhaltija on velvollinen tilittämään ja 
suorittamaan viraston kassaan kantamansa toimituskirjan 1unas
tukset ja toimituspalkkiot samalla kertaa kuin kertyneet varat 
·.:ilitetään. 

Toimituskirjain 1unastukset ja toimituspalkkiot jaetaan, kun 
: kohdan mukainen vähennys on tehty, 2 - 5 kohdan mukaan viras
ton viranhaltijoiden kesken seuraavasti: 

1) johtavalle kaupunginvoudi11e suoritetaan kymmenen sada1ta 
siinä täytäntöönpanossa, joka tapahtuu yksityisoikeudellisten 
saatavain osaston toimesta ja vastaavissa asioissa esikaupunki
ja pa1kanulosmittausosaston tOimesta, kertyvistä lunastuksista 
ja palkkioista sekä yksi sada1ta eri osastojen muista lunastuk
sista ja palkkioista, lukuun ottamatta pakkohuutokaupan todis
tdjan palkkiota ja rikos tuomioiden täytäntöönpanossa kertyviä 
1unastuksia ja palkkioita, jotka asianomainen viranhaltija saa 
vähentämättöminä; 

2) yksityisoikeudellisten saatavain osaston lunastuksista ja 
palkkioista tulee, milloin ensimmäinen kaupunginvouti on pan
nut sijaansa toisen ulosottomiehen, puolet ensimmäiselle kau
punginvoudille ja puolet asianomaiselle ulosottomiehelle, kui
tenkin siten, että maksukiellon toimittamisesta ja varojen nos
tamisesta tulevista palkkioista menee neljännes ulosottoapulai
selle, joka määräyksen nojalla on suorittanut sellaisen toimi
tuksen; 

3) verosaatavain osaston 1unastukset ja palkkiot tulevat täy
täntöönpanotoimen suorittanee11e viranhaltijalle vähentämä.11ä 
maksukiellon toimittamisesta ja varojen nostamisesta tulevista 
palkkioista puolet sekä muista palkkioista ja 1unastuksista kol
me sada1ta, mistä vähennyksestä puolet suoritetaan toiselle 
kaupunginvoudi1le ja toinen puoli jaetaan tasan avustavien kau
punginvoutien kesken; 

4) esikaupunki- ja pa1kanulosmittausosaston 1unastukset ja 
palkkiot jaetaan asian laadun mukaan soveltaen, mitä edellä 2 
tai 3 kohdassa on määrätty; sekä 

5) tilittävä kaupunginvouti saa suorittamistaan toimenpiteis
tä tulevat palkkiot. 

Mitä edellä 2 momentissa on määrätty, noudatetaan myös viran
haltijan vuosiloman aikana. 

Viranha1tijoi11e tulevat lunastukset ja palkkiot jaetaan ja 
maksetaan keskusosaston toimesta ainakin kerran kuukaudessa. 
Viranhaltija, joka katsoo, että 1unastusta ja palkkiota ei ole 
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hänelle oikein suoritettu, voi hakea oikaisua maistraatilta 
kolmenkymmenen päivän kuluessa Siitä, kun suorituksen virheel
lisyys on tullut viranhaltijan tietoon, kuitenkin viimeistään 
yhden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka 
aikana määrä olisi ollut hänelle suoritettava. 

Jos osoittautuu, että edellä "määrätty lunastusten ja toimitus
palkkioiden jakaminen ei vastaa siitä voimassa olevia säännök
siä, on johtavan kaupunginvoudin asiana tehdä esitys tarpeelli
siksi johtosäännön muutoksiksi, minkä lisäksi johtavan kaupungin
voudin on viimeistään helmikuun aikana vuonna 1960 annettava 
kaupunginhallitukselle ja maistraatille selvitys Siitä, mitä lu
nastuksia ja toimituspalkkioita virastossa on vuo~ina 1958 ja 
1959 aikana kertynyt ja miten ne ovat viranhaltijoiden kesken 
jakaantuneet. 

35 §. Täytäntöönpanoa varten annettu vakuus on asianomaisen 
kaupunginvoudin hyväksyttävä. Varojen nostamista varten annetut 
vakuudet hyväksyy tilittävä kaupunginvouti. 

Milloin perittyjä varoja ei lain mukaan saada ~uorittaa vi
rastosta, on asianomaisen kaupunginvoudin siitä t:i.lityksen yh
teydessä ilmoitettava tilittävälIe kauplmginvoudille. 

36 §. Virastoon ja sen viranhaltijoihin sovelletaan kåupun
gin virkasääntöä ja eläkesääntöä, mikäli laista, asetuksesta 
tai tästä johtosäännöstä ei muuta johdu. 

Ulosottoviraston kassa- ja tilivirastona toimii rahatoimis
to, jolle ulosottovirasto on myös velvollinen antamaan koko kau
pungin yleistilinpäätöstä ja tilinpäätöskertomusta varten tar
peelliset tiedot. Kaupungin revisiovirastolla on oikeus tarkas
taa ulosottoviraston suorittamaa kunnallisverojen perintää kos
kevaa toimintaa. 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa ulosottoapulaiset kaupun
gin omien kunnallisverojäämien perimisestä toimit~spalkkioase
tuksen mukaan heille tulevien palkkioiden lisäksi, saamaan hen
kilökohtaisena palkkiona yhden sadalta 15.000 mk:n ja sitä suu
remmista perintäeristä, ei kuitenkaan niistä määr'istä, mitkä 
ovat kertyneet veronpalautuksista toimitettujen ulosmittauksien 
kautta tai velallisen konkurssiin asettamisen tai, ilmaisuvalan 
antamista tarkoittavien toimenpiteiden yhteydessä', sekä 

oikeutti ulosottoviraston viranhaltijan, joka paIkallisen 
V1rkavapauden aikana menettää oikeutensa johtosä~ön mukaisiin 
virkasivutuloihin, saamaan virkavapauden ajalta eiuoritettavan 
palkkauksensa enintään neljällä palkkaluokalla korotettuna, mil
loin maistraatti katsoo sen kohtuulliseksi. Kaupunginvaltuusto 
11 /9 1957. 



87. Kasvatusneuvoloille myönnettävä valtionapu. 

Valtioneuvoston päät8s lokakuun 10 Plltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 336/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok o 1950:31) 
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Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön eSittelystä päättänyt: 

1 §. Kunnalliselle ja yksityiselle kasvatusneuvolalle voi
daan myöntää valtionapua tulo- ja menoarvion puitteissa sen mu
kaan kuin tässä päätöksessä määrätään. 

2 §. Valtionavun myöntämisen ehtona on, että sosiaaliminis
teriö on vahvistanut kasvatusneuvolan ohjesäännön, että neuvo
lan toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta ja että sen henkilö
:~taan kuuluu: 

1) pää- tai Sivutoiminen psykiatri; 
2) psykologi, joka on suorittanut filosofian kandidaatin tai 

sitä vastaavan korkeakoulututkinnon ja jolla on korkein arvosa
na psykologiassa sekä kasvatustieteessä tai soveltuvassa yhteis
kunnallisessa oppiaineessa, perusteellinen perehtyneisyys psy
kodiagnostiikan tieteellisiin menetelmiin sekä vähintään kol-

, men kuukauden harjoittelu kasvatusneuvolassa; 
3) sosiaali työntekijä , jolla on sosiaalihuoltajan tai sosi

aalihoitajan koulutus, tai vastaava muu sosiaaliministeriön hy
väksymä pätevyys ja joka on perehtynyt henkilökohtaiseen huol
totyöhön sekä 'vähintään kolme kuukautta saanut ohjausta käytän
nöllisessä kasvatusneuvolatyössä; sekä 

4) tarpeen mukaan toimistoapulaisia. 
3 §. Ohjesäännössä on mainittava kasvatusneuvolan n1m1 ja 

omistaja sekä toiminta-alue. Siinä tulee lisäksi olla määräyk
set: 

1) kasvatusneuvolan tehtävistä ja työmuodoista; 
2) johtokunnan kokoonpanosta ja asettamisesta sekä tehtävis

tä; 
3)'toimihenkilöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä hei

dän vätevyydestään, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan; sekä 
4) muista tarpeellisista seikoista. 
4 §. Valtionapua voidaan myöntää enintään puolet kasvatus

neuvolan kohtuullisista toimintamenoista, joihin luetaan: 
1) toimihenkilöiden palkat; 
2) neuvolan toimintaa varten tarpeellisen kaluston ja työvä

lineiden hankinta- ja korjauskustannukset; 
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3) huoneiston vuokra-, lämmitys-, valaistus- ja puhtaanapi-
tomenot; sekä ' 

4) neuvolan toiminnasta aiheutuvat varsinaiset toimistome
not. 

5 §. Valtionapua on haettava kirjallisesti sosiaaliministe
riöltä kultakin vuodelta ennen helmikuun loppua. 

Hakemuksesta tulee ilmetä kasvatusneuvolan 
1) psykiatrin, psykologin ja sosiaalityöntekijän nimi ja pä-

tevrrs ; 2 käytettäVissä oleva toimistotyövoima; sekä 
3 tulo- ja menoarvio; niin myös 
4) muut sosiaaliministeriön tarpeellisiksi katsomat tiedot. 
Hakemukseen on valtionapua. ensi kertaa haettaessa liitettä~ 

~ä kasvatusneuvolan ohjesääntö. I 

6 §. Valtionapua nauttivan kasvatusneuvolan on annettava 
sosiaaliministeriölle toimintaansa koskevat sosiaaliministeriön 
tarpeellisiksi katsomat tilastolliset tiedot sekä; vuosikerto
mus kultakin kalenteri vuodelta seuraavan vuoden toukokuun lop-
puun mennessä. . 

7 §. Sosiaaliministeriö voi erityisistä syistä myöntää pOik
keuksia tässä päätöksessä mainituista valtionavunl myöntämisen 
ehdoista. 

8 §. Tämän päätöksen voimaan tullessa valtionapua nautti
van kasvatusneuvolan ohjesäännölle on haettava sosiaaliminis
teriön vahvistus vuoden 1958 loppuun mennessä. 

9 §. Tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta 
antaa sosiaaliministeriö. 

10 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammlkuuta 1958, 
ja sillä kumotaan kasvatusneuvoloille myönnettävä'stä val tion
avusta 2' päivänä helmikuuta 1950 annettu ve.l tioneuvoston pää-
tös (75/50). . 
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88. Palopäållystön varallaolo- ja sunnuntaityökorvausten 
vahvistaminen. 

Kaupunginhalli tukeen päätös lokakuun 17 Pll tä 1957. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:142) 

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että palopääl
lystölle saadaan suorittaa sunnuntaityökorvausta 1.11.1956 al
kaen seuraavasti: 

1) palopäällikölle ja apulaispalopäällikölle puolesta sitä 
aikaa, minkä he sunnun.taina tai juhlapäivänä suorittavat varal
laolopalvelusta, 

2) palomestareille koko siitä ajasta, minkä he sunnuntaina 
tai juhlap~ivänä toimivat päivystäjinä, sekä yhdestä viidennes
tä osasta sitä aikaa, minkä he näinä päivinä toimivat varapäi
vystäjinä, ja 

3) yliruiskumestarille koko siitä ajasta, minkä hän sunnun~ 
taina tai juhlapäivänä on palveluksessa. 
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89. Kaupungin palveluksesta ilman omaa syytään vapautu
van henkilökunnan sijoittaminen. 

Kaupunginhallituksen päätös lokakuun 11 prl tä 1951. 

Kal~punginhalli tus päätti mainittuna päivänä ilmoittaa kaikil
le lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille, et
tä vakinaisia ja tilapäisiä toimistoapulaisen tai vastaavia vir
koja ei saada toistaiseksi julistaa haettavaksi eikä muuten 
täyttää, ellei nimittävä viranomainen ole hankkinut järjestely-. 
toimistolta lausuntoa siitä, ettei virkaan ole saatavissa sopi
vaa henkilöä kaupungin palveluksesta ilman omaa syytään vapau
tuvasta henkilökunnasta. Samalla kaupunginhallitus päätti ke
hoittaa järjestelytoimistoa siinä tapauksessa, että kaupungin 
palveluksesta vapautuva, osaeläkkeeseen oikeutettu viranhaltija 
todetaan voitavan sijoittaa toiseen virkaan, tekemään kRupungin
hallitukselle esityksen asianomaisen viranhaltijan siirtämisek
si virkasäännön 11 §:n 2 momentin mukaan toiseen virkaan. 



90. Eräiden vanhojen asiakirjaryhmien osittainen 
hävittäminen. 

Kaupunginvaltuuston päätös lokakuun 23 PlltA 1957. 
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Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä julkisista ~r
kistoista 20.1.1939 annetun lain nojalla annettujen valtionar
kiston yleisohjeiden perusteella erinäisten kunnallisiin arkis
toihin kuuluvien, tarpeettomiksi katsottujen asiakirjojen säi
l~tämisen vähimmäisajoista ja häVittämisestä, näiden. ohjeiden 
4 §:n nojalla suostua Siihen, 

1) että yleisten töiden, veSilaitoksen, kaasulaitoksen, säh
kölaitoksen, teollisuuslaitosten kassa- ja tiliviraston, lii
kennelaitoksen, satamalaitoksen, teurastamotoiminnan ja lihan
tarkastuksen, elintarvikekeskuksen, puutavara- ja polttoaine
toimiston, terveydenhoidon sekä sairaanhoidon sairaaloiden ul
kopuolella, sairaaloiden, SOSiaalihuollon, lastensuojelutoimen, 
opetustoimen. ja opetuslaitosten arkistoista saadaan hävittää 
eräät jäljempänä mainitussa taulukossa luetellut vuonna 1932 
ja sen jälkeisenä aikana syntyneet asiakirjat ottamalla huomi
oon ne säilytyksen vähimmäisajat, jotka taulukossa kunkin asia
kirjaryhmän kohdalla on mainittu, 

2) että edellä mainituista arkistoista lisäksi saadaan hä
vittää vastaavanlaisia asiakirjoja vuosien 1920-1931 väliseltä 
ajalta, kuitenkin ainoastaan, mikäli kaupunginarkisto katsoo, 
että hävittäminen voidaan suorittaa virkatoiminnalle ja tie
teelliselle tutkimustyölle haittaa tuottamatta, 

3) että asianomainen virasto tai laitos sekä kaupunginarkis
to oikeutetaan yhdessä ratkaisemaan, onko hävitettävä asiakir
ja-aineisto Sisällöltään sellaista, että se on poltettava tai 
voidaanko se asiakirjojen julkisuudesta annettuja säännöksiä 
loukk~amatta myydä jätepaperinaj sekä päätti 

4) hyväksyä seuraavan taulukon mukaiset määräajat: 
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91. Sopimus hoitopaikkojen varaamisesta Tyrvään piiri
sairaalasta helsinkiläisiä mielitauti

potilaita varten. 

Sairaalalautakunnan ja Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiirin 
liittohallituksen allekirjoittama lokakuun 25 Plnå 1957., 

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 9 PiDä 1957) 

Kaupunginvaltuuston lokakuun 9 päivänä 1957 tekemän päätök
sen mukaisesti on Helsingin kaupungin ja Itä-Satakunnan mieli
sairaanhuoltopiirin liittohallituksen välillä tehty seuraavan 
sisältöinen sopimus: 

Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiirin liittohallitus luo
vuttaa Tyrvään piirisairaalasta Helsingin kaupungin käytettä
väksi vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksikymmentä (20) 
hoitopaikkaa sairaalan B-osastolta seuraavilla ehdoilla: 

1) Näille paikoille otetaan hoidettaviksi sellaisia Helsin
gin kaupungissa hengillekirjoitettuja miespuolisia mieli tauti
potilaita, jotka eivät ole'vuodehoidon tarpeessa ja jotka Saa
vat sairaalassa tarpeellisen lääkärin- ja laitoshoidon. 

2) Helsingin kaupunki suorittaa sen käytettäväksi luovute
tuista hoitopaikoista vuosineljänneksittäin korvauksena kuusi
sataakaksikymmentäviisi (625) markkaa hoitopäivältä, mikä kor
vaus on määrätty siten, että sisäasiainministeriön päätöksen 
mukaista 200 mk:n hoitopäivämaksua on korotettu 50 %:lla eli 
300 mk:aan, minkä lisäksi korvaukseen sisältyy 325 mk:n suurui
nen osuus pääomatalouden korkoihin ja kuoletuksiin. 

3) Helsingin kaupunki sitoutuu huolehtimaan potilaiden kul
jetuksesta piiri sairaalaan ja sieltä takaisin sekä vastaamaan 
myös kuljetuskustannuksista. 

4) Mikäli piirisairaalassa hoidettavana olevalle Helsingin 
kaupungin potilaalle joudutaan poikkeuksellisesti antamaan ki
rurgista tai muuta erikoishoitoa, joka poikkeaa sairaalan omis
ta hoitotoimenpiteistä, on piirisairaalalla oikeus laskuttaa 
Nikkilän sairaalaa näistä tOimenpiteistä vahvistetun taksan mu
kaisesti. 

5) Mikäli piirisairaala tarvitsee hoitopaikkoja omille poti
lailleen, sitoutuu Helsingin kaupunki tästä tiedon saatuaan luo
vuttamaan piirisairaalalle siltä käytettäväksi saamistaan sai
raansijoista vähintään yhden (1) hoitopaikan viikossa, kuiten-
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kin siten, että kaikki helsinkiläispotilaiden käytössä olevat 
hoitopaikat luovutetaan vaadittaessa piiri sairaalalle viimeis
tään kolmen (3) kuukauden kuluessa. 

6) Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, 
yksi kummallekin sopijapuolelle, tulee voimaan 1,.11.1957, ja 
voidaan sopimus kokonaan irtisanoa kumpaisenkin asianomaisen 
puolelta noudattamalla kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa. 
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92. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen muutos. 

Sisäasiainministeriön vahvistama marraskuun 6 PiDä 1957. 

(Kaupunginvaltuuston ~ksymä lokakuun 9 PiDä 1957) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1945:247) 

Sisäasiainministeriö päätti mainittuna päivänä vahvis
taa kaupungin-valtuuston lokakuun 9 päivänä 1957 tekemän päätÖk
sen, jonka mukaan joulukuun 27 päivänä 1945 vahvistetun Helsin
gin kaupungin rakennusjärjestyksen 10 §:n 4. kohta sekä 14 ja 15 §" 
muutettiin seuraavasti: 

10 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Tontinomistajan velvollisuuteen pitää katuosuutensa puh

taana kuuluu, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, myös lu
menluonti, jalkakäytävien sekä niihin välittÖmästi liittyvien 
polkupyörä- ja muiden sellaisten kaistojen hiekoitus ja muu ka
tuosuuden talvihoito. Ajoradan ja sillä olevien suojateiden se
kä korokkeitten ja pysäkkikorokkeitten hiekoittaminen ~uluu 
kuitenkin kaupungille. 

14 §. Asemakaavoitetulla alueella oleva entinen kunnantie on 
kaupungin toimesta pidettävä kunnossa, kunnes sen tilalle tule
va katu on rakennettu ja luovutettu yleiseen käyttöön. 

Asemakaavoitetulla alueella oleva entinen kylätie ja asema
kaavoitetulla tai a~emakaavoittamattomalla alueella oleva pää
sytie ja yleisesti käytetty muu yksityinen tie on ojineen ja 
rumpuineen, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, tiehen ra
joittuvan tontin tai muun maanomistajan pidettävä liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa maansa kohdalta tien keskiviivaan saakka, 
kunnes tien tilalle tuleva katu on rakennettu ja luovutettu ylei
seen käyttöön, tai kunnes toisin säädetään. Jos sanotut kunnos
sapitomääräykset osoittautuvat jonkin tien tai sen osan suhteen 
kunnossapitovelvolliselle'kohtuuttomiksi, maistraatti voi ano-

"muksesta, kaupunginhallitusta kuultuaan, jakaa kunnossapidon 
maanomistajien kesken sen mukaan kuin he tiestä hyötyvät. 

Tien puhtaanapito kuuluu tien kunnossapitovelvolliselle. 
15 §. Jos tontti, tila tai maa-alue on annettu vuokralle, vo~ 

vat maanomistaja ja vuokramies sopia siitä, että vuokramies huo
lehtii ja vastaa maanomistajalle kuuluvasta kadun tai tien kun
nossa- ja puhtaanapidosta taikka molemmista. 



284 

93. Kuorma- ja pakettiautoille myönnettävien aluelii
kennelupien enimmäismäärä. 

Maistraatin päätös marraskuun 12 p.1tä 1951. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:62 ja 192) 

Maistraatti päätti mainittuna päivänä määrätä kuorma- ja pa
kettiautoille Helsingin kaupungissa harjoitettavaa ammattimais
ta alue liikennettä varten myönnettävien liikennelupien enimmäis
määrät seuraaviksi: 

vakinaisia lupia kuorma-autoja varten 
varalupia kuorma-autoja varten 
lupia pakettiautoja varten 

1 300 
130 
100,' 

joista autoista vähintään puolet tulee olla varustettu radiopu
helimella, kuitenkin siten, että nyt mainittuihin enimmäismää
riin sisältyy myös määrätyn työnantajan ajoihin tai muuten eri
koisehdoilla myönnettävät luvat, mutta vahvistet,tujen enimmäis
määrien ulkopuolelle jäävät liikenneluvat sellai'sia erikoisra
kenteisia autoja varten, joiden suorittamiin kuljetuksiin nii
den laadun vuoksi ei voida käyttää tavallisia kuorma- ja paket
tiautoja. 



94. Helsingin kaupungin yleinenjärjestyssääntö. 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama marraskuun 13 PiDä 1951. 
(ICsupunginval tuuston hyväksymä lokakuun 9 PIDä 1951) 

1 L u k u. 

Yletset määräykset. 

285 

1 §. Helsingin kaupungissa on yleisen järjestyksen ja tur
vallisuuden ylläpitämiseksi noudatettava lakien ja asetusten 
lisäksi tämän järjestyssäännön määräyksiä. 

2 §. Yleisellä paikalla tarkoitetaan tässä järjestyssäännös
sä kaikkia niitä alueita, jotka on luovutettu yleisesti käytet
täviksi tai joita tosiasiallisesti yleisesti käytetään. 

3 §. Poliisimiehen aiheeton kutsuminen on kielletty. 
4 §. Poliisipäällikköä ja palopäällikköä varten on julkisis

sa huveissa ja urheilutilaisuuksissa varattava sopivat vapaa
paikat. 

2 L u k u. 
Järjestys yleisillä paikoilla. 

5 §. Väkeä älköön kokoontuko kadulle, torille, tielle tahi 
muulle yleiselle paikalle siten, että syntyy epäjärjestystä tai 
että liikenne estyy. Poliisimiehen kehoituksesta on väkijoukon 
heti hajaannuttava. 

Henkilön, joka ilman pätevää syytä oleskelee rautatie- tai 
linja-autoasemalla, satama-alueella, lentoasemalla, väki juoma
myymälän edustalla tai muulla näihin verrattavalla yleisellä pai
kalla, on poliisimiehen käskystä poistuttava. 

Milloin tungoksen välttämiseksi on tarpeen muodostaa jonoja, 
on tätä koskevia poliisimiehen määräyksiä noudatettava, älköön
kä kukaan tunkeutuko täten muodostettuun jonoon. 

6 §. Poliisin yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuok
si eristämälle alueelle älköön kukaan sivullinen menkö tai siel
lä vastoin kieltoa viipykö. 

TullpaloparKalla, missä poliisia ei ole saapuvilla, on nouda
tettava sammutustyötä johtavan henk.ilön määräyksiä. Vastoin sa
notun henkilön antamaa kieltoa älköön kukaan menkö palopaikalle 
tai oleskelko siellä. 

7 §. Juhlasaattue, kulkue, kokous tai väkijoukko, joka saat
taa häiritä kirkollista toimitusta tai muuta kokous- tai juhla
tilaisuutta, älköön sen aikana asettuko tai kokoontuko kirkon, 
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hautausmaan .ai kokouspaikan välittömään läheisyyteen. 
Juhlasaattueesta ja kulkueesta, hautaussaattuetta lukuun ot

tamatta, on poliisille hyvissä ajoin ilmoitettava. Poliisin 
määräämää reittiä sekä liikkeellelähtöaikaa on noudatettava. 

8 §. Älköön kukaan julkisesti käyttäytymisellään loukatko 
säädyllisyyttä tai häiritkö yleistä järjestystä. 

Naamioituna tai valepukuisena esiintyminen .muualla kuin naa
miaisissa, yksityisessä seurassa tai.matkalla niihin ja niistä 
takaisin on kielletty, ellei poliisi ole antanut siihen lupaa. 

Korttipeli ulkosalla on kielletty muualla kuin yksityisellä 
alueella. 

9 §. Viisitoista vuotta nuorempi henkilö älköön olko eloku
va-, sirkus-, varietee- tai muussa sellaisessa näytännössä, 
tanssiaisissa kello 21 jälkeen, ellei hän ole t~ySi-ikäisen hen
kilön seurassa. 

Lapsilta kiellettyjen huvitilaisuuksien suht~·en on noudatet
tava niistä annettuja määräyksiä. 

Huvitilaisuuksien toimeenpanija vastaa edellä sanottujen 
määräysten noudattamisesta. 

10 §. Uitaessa sekä auringon- ja ilmakylpyjä otettaessa ylei
sellä tai yksityisellä paikalla älköön loukattafo säädyllisyyt
tä tai häirittäkö yleistä järjestystä.-. 

~eisellä paikalla uiminen on luvallista vai~ siihen tarkoi
tuksaen erityisesti osoitetulla uintipaikalla. Yleisellä uinti
paikalla älköön kuutta vuotta vanhempi henkilö eSiiQtykö uima-
puvutta. , 

Yleisellä uimarannalla tulee olla riittävä määrä poliisin hy
väksymiä järjestysmiehiä, mikäli poliisi pitää sitä tarpeelli
sena. 

Yleisistä uimaloista on määrätty jäljempänä. 
11 §. Yleisellä paikalla olevalla penkillä 19ikominen tai 

nukkuminen on kielletty. Samoin on kielletty nukkumis- tai muu
na oleskelupaikkana käyttämästä veneen alustaa tai roskan·, hie
kan tahi muun tavaran säilytykseen tarkoitettua laatikkoa taik
ka säiliötä. 

Hoidetun istutuksen ja nurmikon tarpeeton tallaaminen ja muu 
turmeleminen sekä sille meneminen ja sillä oleskeleminen on 
kielletty, jollei nurmikkoa ole osoitettu yleisön käytettäväksi. 

Tarpeeton kiipeileminen yleisellä paikalla olevaan puuhun ja 
pylvääseen, rakennuksen tai rakennelman katolle ja ulkonevalle 
osalle sekä telineille on kielletty. 

12 §. Alkoholipi to.isten aineiden nauttiminen kadulla, toril
la, tiellä, puistossa tai muulla yleisellä paikalla, satama
alueella avonaisessa veneessä, yleisessä mukavuuslaitoksessa 
sekä yleisessä saunassa ja uimalassa on kielletty. 

Mukana tuotujen alkoholipitoisten aineiden nauttiminen ravit
semisliikkeessä on kielletty. 

13 §. Sylkeminen sekä roskan jätteiden heittäminen tai jät
täminen jalkakäytävälle on kielletty. 

Älköön myöskään ajoradalle, torille, tielle tai muulle ylei
selle paikalle heitettäkö tahi jätettäkö sellaista roskaa taik
ka jät~eitä, joista voi olla haittaa yleiselle liikenteelle. 
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14 §. Työkaluja, työaineita, urheiluvälineitä, kävelykeppe
jä, sateenvarjoja, päivänvarjoja, hattuneuloja, koristeita ja 
muita sellaisia esineitä älköön kannettako tai pidettäkö sillä 
tavalla, että toiselle voi koitua siitä vahinkoa, estettä tahi 
haittaa. 

Siviilipukuinen henkilö älköön yleisellä paikalla kantako 
verhoamatonta ampuma- tai teräasetta. 

15 §. Haittaa ja häiriötä tuottava kalastaminen kadulta, 
laiturilta, sillalta tai muulta niihin verrattavalta paikalta 
on kielletty. 

16 §. Yleisellä paikalla tai sellais~lle paikalle älköön 
heitettäkö kiveä tai ammuttako jousella, kumilingolla, ilmaki
väärillä tahi muulla senkaltaisella välineellä. Samoin on koi
ranpommin tai muun sa~antapaisen esineen heittäminen yleiselle 
paikalle tahi sillä räjäyttäminen kielletty. 

Mitä edellä 1 momentissa on määrätty, sovellettakoon myös 
yksityisellä alueella, jos siellä tapahtuva toiminta saattaa 
siellä aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 

Muulla yleisellä paikalla kuin urheilukentällä tai·tarkoi
tusta varten muutoin luovutetulla paikalla älköön urheiltako, 
oltako lumisilla tahi leikittäkö Siten, että liikenne tai ylei
nen järjestys saattaa häiriintyä taikka että siitä saattaa ai-
heutua vaaraa. . 

17 §. Nuotio- tai kokkotulta älköön sytytettäkö taikka ilo
tulitusesineitä tai muunlaista räjähtävää ainetta poltettako 
muualla kuin asemakaavan ulkopuolella olevalla yksityisellä 
alueella sekä sellaisella paikalla, jolla poliisi kaupungin 
asianomaista viranomaista kuultuaan on siihen antanut luvan. 

Edellä 1 momentissa mainituissa tapauksissa on noudatettava 
tarvittavaa varovaisuutta ja ryhdyttävä riittäviin toimenpitei
siin vahinkojen välttämiseksi. 

18 §. Ampuma-asetta älköön ilman poliisin lupaa käytettäkö 
muualla kuin ampumaradalla. 

19 §. Höyryviheitimen, merkkitorven, piIIin tai muun räikeä
äänisen laitteen tarpeeton käyttäminen on kielletty. 

Äänenvahvistimen käyttäminen yleisellä paikalla tai siten, 
että yksityiselle alueelle sijoitetusta vahvistimesta ääni vä
litetään yleiselle paikalle kuultavaksi, on sallittu vain po
liisin antamalla luvalla. Milloin vahvistin aiotaan sijoittaa 
kaupungin maalle, vaaditaan lisäksi kaupungin asianomaisen vi
ranomaisen suostumus. 

Ilman poliisin.lupaa on kello 23 ja 6 välisenä aikana kiel
letty moottoriveneen häiritsevä käyttö huvi-, harjoitus-, ko
k.eilu- tai kilpa-aj oon taikka muuhun sellaiseen, joka ei ole 
välttämättömän tarpeen vaatima. 

Lentolehtisten ynnä ~den senkaltaisten levittämiseen il
masta käsin vaaditaan poliisin kaupungin asianomaisen viran
omaisen puoltolauseen nojalla antama lupa. 

Milloin yksityisen ilma-aluksen nousemiseen ja laskeutumi
seen ei käytetä lentokenttää, on lennosta etukäteen poli~sille 
ilmoitettava ja noudatettava sen antamia määräyksiä. 

20 §. Julkista tilaisuutta, joka kohtuuttomasti häiritsee 
lähellä asuvia,. älköön pidettäkö kello 24 ja 7 välisenä aikana. 
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Ravi~toloiden osalta noudatettakoon niiden aukioloajoista erik
seen annettuja määräyksiä. 

Äänenvahvistinlaitteiden käyttöön nähden on soveltuvin osin 
noudatettava 19 §:n 2 momentin määräyksiä. 

21 §. Kieltotaululla merkit ylle heikolle jäälle ja muulle 
vaaralliselle alueelle meneminen on kielletty. 

22 §. Avanto ja jäänottopaikka on heti aidatt:ava tai muutoin 
selvästi merkittävä. Jos avanto tai jäänottopaikka avataan kau
pungin omistamalle vesialueelle,- on siihen saatava poliisin lu
pa, jollei se tapahdu kaupungin viranomaisten to'imesta. 

Milloin laivaväylä katkaisee yleisen talVitien, on katkaisu
kohta selvästi merkittävä ja on väylän avaamisesta tiedoitetta
va yleisölle. 

23 §. Vaatteiden peseminen, virut:taminen ja kuivumaan ripus
taminen sekä muun senkaltaisen työn suorittaminen yksityisen 
alueen ulkopuolella on sallittu vain tällaisiin tarkoituksiin 
määrätyillä paikoilla ja noudattaen siitä annettuja määräyksiä. 

Ajoneuvon peseminen yleisellä liikenneväyläll~ on kielletty. 

3 L u k u. 
Eltnketno- Ja anstototmtnnan harjottt~mtnen. 

24 §. Kauppaa ja muuta elinkeino- tai ansiotoimintaa älköön 
harjoitettako kadulla, torilla, yleisellä tiellä, satamassa tai 
kaupungin omistamalla tai hallitsemalla muulla yleisellä paikal
la ilman kaupungin asianomaisen viranomaisen lupaa. Lupaa kos
kevassa päätöksessä tai muussa lupatodistuksessa on mainittava 
elinkeino- tai ansiotoiminnan laatu sekä sen harjoittamisaika 
ja "paikka. Ennen luvan myöntämistä on toiminnan'harjoittamis
ajasta ja -paikasta hankittava poliisin lausunto, paitsi tori
kaupan kysymyksessä ollessa. Lupa on vaadittaessa esitettävä 
tarkastavalle viranomaiselle. ' 

Mit~ edellä on sanottu, ei kuitenkaan koske sanomalehtien 
varsinaisen numeronsa lisäksi julkaisemien lisälehtien eikä hy
väntekeväisyystarkoituksiin myytävien merkkien kauppaa tai sa
notunlaista muuta luvallista rahankeräystä. 

Milloin yksityisen omistamaa aluetta asemakaavamääräysten pe
rusteella käytetään yleisenä alueena, on sen osalta noudatetta
va, mitä edellä on määrätty, kuitenkin niin, ettei lupaa täl
laisella alueella tapahtuvaan elinkeino- tai ansiotoimintaan 
myönnetä, jollei maanomistaja ole antanut siihen'suostumustaan. 

25 §. Torikauppaa kaupungin toreilla ja siihen liittyvää 
aluksista käsin tapahtuvaa myyntiä satama-alueel~a saadaan kau
pungin asianomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla ja sen 
määräämin ehdoin harjoittaa huhtikuun 1 ja lokakuun 31 päivän 
välisenä aikana kello 7 ja 13 ,sekä muuna vuoden aikana kello 7 
ja 12 välisenä aikana, ellei poliisi kaupunginhallituksen suos
tumuksella, poikkeustapauksessa rajoita myyntiaikaa. Toriajan 
päätyttyä on kaikki tavarat ja kuormat, myyntipöydät ja muut 
myynnissä käytetyt välineet viipymättä vietävä pois paikalta. 

Jos alus, josta myyntiä on harjoitettu, asiBll1Ifukais'ella lu
valla on jätetty laituriin, on myytävä tavara ja myyntiin käy
tetyt välineet myyntiajan päätyttyä peitettävä,. 
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Markkina-aikana on satama-alueilla aluksista tapahtuva myyn
ti siitä erikseen annettujen määräysten mukaan sallittu 8 ja 18 
välisenä aikana. 

Myytävien tavaroiden ja kUormien sekä myyntipöytien ja lait
teiden sijoittelussa on noudatettava kaupungin asianomaisen vi-
ranomaisen määräyksiä. . 

Aluksesta myytävä tavara on pidettävä aluksessa siihen:saak
ka, kUnnes se on myyty, minkä jälkeen se on myyjän nostettua' 
sen laiturille tai sillalle heti vietävä pois. 

Tarvittaessa ·kaupungin asianomainen viranomainen voi· määrätä, 
että torikaupassa myytävän tavaran ostaminen jälleenmyyntiä var
ten on sallittu ainoastaan määrätyillä paikoilla ja määräaikoi
na. 

Maalaiskansa ja maatilain haltijat älkööt harjoittako maa
taloutensa tai koti teollisuutensa tuotteiden luvasta riippuma
tonta kauppaa kauppatoreilla ja satamassa muualla kuin tähän 
tarkoitukseen määrätyillä myyntipaikoilla eika muulloin kuin 
edellä 1 ja 2 momentissa mainittuina aikoina. 

26 §. Myyntiautomaatin asettamiseen ulko$alle kaupungin omis
tamalle tai halli tsem~lle yleiselle alueelle tai si t.m, että 
automaatti tahi sen jokin osa ulottuu sellaiselle alueelle,vaa
ditaan maistraatin kaupungin asianomaisen viranomaisen puolto
lauseen nojalla antama lupa. 

Arpo~en myynti ulkosalla kaupungin omistamalla tai hallitse
malla yleisellä alueella on kielletty, jollei kaupungin asian
omainen viranomainen poliisilaitoksen lausunnon hankittuaari ole 
antanut siihen lupaa. 

Myyntiauiomaattien asettamiseen ja arpojen myymiseen yksi
tyisten omistamilla, mutta asemakaavamääräysteh nojalla yleisi
nä alueina käytettävillä alueilla, noudatettakoon soveltuvin 
osin, mitä 24 §:n 3 momentissa on sääde.tty. 

27 §. Tavaroiden kaupaksi kUljettaminen talosta taloon tai 
tontilta tontille sekä niiden kaupitteleminen kodeissa on kiel
letty. Tämä kUlkukauppakielto ei kUitenkaan rajoita maalaiskan
san ja maatilojen haltijoiden lakiin perustuvaa kaupanteko-oi
keutta. 

Maistraatti voi kUitenkin, milloin paikalliset olosuhteet 
antavat siihen erityistä aihetta, myöntää määräajaksi sille,jo
ka ilmoituksen nojalla harjoittaa kauppaa, oikeuden myydä etu
käteen määrätyillä paikoilla kulkUneuvosta elintarvikkeita,juo
mia ja muita nautittavaksi tarkoitettuja tavaroita sekä tupak
kaa ja tulitikkUja. 

Haettaes~a 2 momentissa mainittua lupaa on samalla ilmoitet
tava, mitä tavaroita hakija haluaa myydä ja missä sekä minkä
laatuisesta ja -suuruisesta ja miten varu~tetusta kUlkuneuvos
ta myyntiä tullaan harjoittamaan. Lupahakemukseen on liitettävä 
maanomistajan kirjallinen suostumus paikan käyttämiseen. Ennen 
asian ratkaisemista on hankittava poliisin ja terveydenhoito
lautakunnan lausunto. Lupapäätöksessä on annettava tarkat mää
räykset edellä mainituista ja muista tarpeel1isiksi katsotuis
ta seikoista ja ilmoitettava, minä aikana myynti voimassa ole
van lainsäädännön mukaan saa tapahtua. Myyntitoiminnan aloitta
misesta on ilmoitettava poliisille. KulkUneuvoa.älköön käytet
täkö myyntiin, ennen kUin terveydenhoitolautakunta on sen tähän 
tårkoitukseen hyväksynyt. 
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28 §. Kauppaa ja muuta elinkeino- tai ansiotoimintaa älköön 
harjoitettako tai sanotunlaiseen toimintaan liittyvää mainontaa 
tahi siihen verrattavaa toimeenpantako välittömäl3ti yksityisen 
omisiamalta alueelta käsin sillä tavoin, että yleisön keräänty
minen alueeseen rajoittuvalle kadulle, torille, tielle tai 

'. muulle yleiselle paikalle häiritsee järjestystä, I turvallisuut
ta tai liikennettä. 

Mi tä edellä 1 momentissa on sanottu, ,koskee myös myyntiauto
maattien asettamista ja arpojen myyntiä. Jos myyntiautomaatti 
näkyy kadulle tai avoimelle paikalle, on sen aseT.tamiseen saa
tava maistraatin lupa. 

Myymälästä, kioskista tai kulkuneuvosta myytävää tavaraa äl
köön asetettako niiden ulkopuolelle näytteille, ellei siihen 
ole saatu poliisin kaupungin asianomaisen virano~aisen puolto
lauseen nojalla antamaa lupaa. 

29 §. Tavaroita, arpoja tai muuta sellaista älköön ilman po
liisin lupaa ääneen tarjottako myytäväksi. Sanomalehtien ja mui
den painotuotteiden kaupaksi tarjoamisesta häiriötä tuottavalla 
tavalla on erikseen säädetty. 

Elinkeino- tai ansiotoiminnan yhteydessä äänertvahvistinta 
käytettäessä siten, että ääni kantautuu yleiselle paikalle, nou-
datettakoon 19 §:n 2 momentin määräyksiä. , 

30 §. Kantajana saa yleisöä julkis'esti palvell,a vain hyvämai
neinen henkilö, jolle poliisi on antanut siihen luvan. Jos po
liist niin määrää, on kantajien pidettävä näkyvissä poliisilai
toksen antamaa numeroitue laattaa, jota ei saa luovuttaa toisel
le ja joka on palautettava poliisilaitokselle haltijan lakattua 
ammattiaan harjoittamasta. 

Val tionrautateiden kantajista on voimassa, mi t,ä heistä on 
erikseen määrätty. 

31 §. Tässä luvussa mainitun elikeino- tai ansiotoiminnan 
harjoittajan tai hänen palveluksessaan olevan henkilön on ylei
söä palvellessaan käyttäydyttävä kohteliaasti ja noudatettava 
puhtautta sekä pidettävä välineensä siistissä kunpossa. 

Elinkeino- tai ansiotoiminnan harjoittajan sekä hänen palve
luksessaan olevan henkilön samoin kuin ostajien on vältettävä 
kaikkea, mikä saattaa aiheuttaa estettä tai haitt~a toiselle 
elinkeinon- tai ansiotoiminnan harjoittajalle tai ostajalle 
taikka yleisölle, ja on heidän noudatettava poliisin järjestyk
sen ylläpitämiseksi antamia ohjeita. Poliisilla on oikeus pois
taa paikalta se, joka ei heti noudata mainittuja bhjeita. 

Juomia älköön kioskista ja siihen verrattavasta myyntipaikas
ta luovutettako ilmeisesti päihtyneelle. 

Myyntikojujen, -telineiden,- rattaiden, -vaunujen ja -pöytien 
tulee olla siistejä ja terveydellisessä suhteessa terveydenhoi
tolautakunnan hyväksymiä. 
, 32 §. Vahvi,stetun takaan mukaisesta korvauksesta yleisöä ~al
veleville henkilöille, kuten vuokra-autonkuljettajille, pika
ajureille, \/uokramoottoriveneiden kuljettajille, palkkasoutajil
le, lauttamiehille, mittaajille, pakkaajille ja kantajille mää
rätyt maksut on näitä ammattimiehiä käyttävien vaadittaessa suo
ritettava taksan mukaan. Jos joku ilman pätevää syytä kieltäytyy 
tai muuten koettaa päästä maksamasta sellaista maksua, saakoon 
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asianomainen ammatinharjoittaja kieltäytyä enemmän ajon tai työn 
suorittamisesta sellaiselle henkilölle, kunnes hän on täyttänyt 
mainitun velvollisuutensa. 

4- L u k u. 

Vaaraa Ja h~trt6td aiheuttavat ty6t. 

33 §. Työtä, josta voi koitua häiriötä liikenteelle tai vaa
raa tahi haittaa liikenneväylällä liikkuville, älkö.ön liikenne
väylällä suoritettako, ellei siihen ole saatu maistraatin lupaa. 
Ennen luvan antamista on hankittava poliisin lausunto. 

Asfaltin ja tervan keittäminen sekä metallin sulatus liiken
neväylällä tai muulla yleisellä alueella on sallittu vain mais
traatin luvalla ja sen asettamin ehdoin. Lupaa ei kuitenkaan 
vaadita, milloin mainitunlaisen työn suorittaa kaupungin viras-
to tai laitos. . 

Liikenneväylillä toimitettavasta kaivauksesta ja louhinta
tÖistä, joihin luvan myöntää kaupungin rakennusvirasto, on voi
massa, mitä nii stä kaupungin kao.uissa suori tettavia kaivui ta 
koskevassa ohjesäännössä on erikseen määrätty. 

Liikenneväylällä tarkoitetaan tässä luvussa katua, tietä, to
ria, kujaa, polkua, siltaa ja muuta yleiselle liikenteelle tar
koitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä tietä tai aluet
ta. 

34 §. Maistraatin lupaa hankkimatta saadaan, noudattaen, mi
tä tässä luvussa ja kaupungin rakennus- ja satamajärjestyksessä 
sekä kaupungin kaduissa suoritettavia kaivuita koskevassa ohje
säännössä on määrätty, liikenneväylillä suorittaa 

a; alusten, rautatievaunujen ja ajoneuvojen kuormausta ja 
purkausta, milloin sitä varten ei ole käytettävissä muuta sopi
vaa :paikkaa; 

b) kilpien, ikkunoiden ynnä muiden sellaisten paikalleenaset
tamista, irroittamista ja puhdistusta, talojen, porttien, ovien 
ja aitojen maalaamista, räystäiden ja vesikattojen kunnostamis
ta sekä muita näihin verrattavia tÖitä, milloin niihin tarvitaan 
vain siirrettäviä telineitä; 

e) kaupungin yleisiä töitä; 
d) puhelin-, valo-, voima- ja muiden sellaisten johtojen pai

kalleenasettamista, kunnossapitoa ja poistamista, jos niiden 
teettämiseen on aikaisemmin hankittu lupa, sekä 

e) liikenneväylän ja siinä olevien johtojen kunnossa- ja puh
taanapitoa tarkoittavia töitä. 

35 §. Jos liikenneväylällä työskenneltäessä sille on sijoitet
tava työn suorittamisessa tarpeellisia työkoneita, tarvikevaras
toja, työkaluja ja muita esineitä taikka liikenneväylillä kuor-

.mattaessa tahi purettaessa polttoaineita, rakennustarvikkeita 
tai muuta tavaraa, on työ nopeasti ja, mikäli mahdollista, kes
keytyksittäsaatettava loppuun liikennettä tarpeettomasti häi
ritsemättä ja työpaikka työn päätyttyä viipymättä kunnostettava 
ja puhdistettava. 

36 §. Milloin liikenneväylä tai sen osa edellä 33 §:n 3 mo
mentin, 34 §:n 1 momentin e), d) tai e) kohdissa tahi 35·§:ssä 
tarkoitettujen töiden vuoksi on kokonaan tai osaksi suljettava, 
on siitä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista ilmoitettava po
liisille liikennejärjestyksessä edellytettyjä mahdollisia lii
kennejärjestelyjä varten. 



292 

37 §. Liikenneväylällä suoritettaessa 33 §:sSä, 34 §:n 1 mo
mentin c), d) tai e) kohdissa tahi 35 §:ssä tarkoitettuja töi
tä tai jos liikenneväylälIe on jätettävä tahi asetettava taikka 
jos sillä kuormataan tai puretaan esineitä, joita ei voisi vä
littömästi työn päätyttyä poistaa paikalta ja joista voi olla 
haittaa liikenteelle tahi paikalla liikkuville, on paikka tapa
turmien välttämiseksi selvästi osoitettava poliifil~.n hyväksymän 
mallin mukaisella aitauksella taikka puomilla sekä hämärän tul
tua riittävästi valaisevalla merkkilyhdyllä. 

38 §. Työ, joka voi häiritä lähellä asuvia, on tehtävä ai-
heuttamatta tarpeetonta melua. . 

Maistraatin luvatta älköön 1 momentissa mainittua työtä tee
tettäkö kello 21 ja 7 välisenä aikana. Kivenlouhint.aa älköön 
suoritettako, älköönkä ilmanpuristajaa ja nosturia käytettäkö 
ilman lupaa kello 18 ja 7 välisenä aikana, lukuun ottamatta kau
pungin laitosten suorittamia välttämättömiä vikakorjaustöitä. 

Mitä 2 momentissa on määrätty, ei koske satamissa toimitetta
via kuormaus- ja purkaustöitä eikä myöskään rauta- ja raitiotie
töitä eikä työtä teollisuuslaitoksessa, joka on rakennettu sel
laisille laitoksille erityisesti varatulle alueelle. 

Rautakiskojen ja -palkkien talttaaminen sekä koneellinen ki
venmurskaaminen on kielletty rakennetun asuntotontin lähistöllä. 

39 §. Rakennusten rakennus-, korjaus-,purkamis- ja puhdista
mistöissä älköön laastia, lattiantäytettä tai muuta pölyä ai
heuttavaa ainetta käsiteltäkö tai heitettäkö rakennuksesta niin, 
että pöly leviää kadulle, torille, yleiselle tielle tai muulle 
yleiselle paikalle. 

40 §. Räjäytystöistä suoritettakoonpa ne yleisellä tai yksi
tyisellä alueella, paitsi milloin työn suorittaa kaupungin vi
rasto tai laitos, on hyvissä ajoin poliisille ilmoitettava ja 
samalla esitettävä selvitys Siitä, että työn suorittajalla on 
siihen säädetty pätevyys. 

5 L u k u. 
Yletsten patkkojen puhtaanaptto. 

41 §. Katu on sekä jalkakäytävän että ajoradan osalta aamui
sin ennen kello 8 ja tarvittaessa päivän kuluessa muulloinkin 
puhdistettava. Ennen puhdistamista on jalkakäytävät ja ajorata 
sellaisena vuodenaikana, jolloin vesi ei jäädy, kuivalla säällä 
kostutettava pölyämisen estämi'seksi, ellei kadun pintaa ole te
hokkaasti käsitelty pölyä sitovilla aineilla tai puhdistuksessa 
käytetä koneita, jotka eivät nostata pölyä. 

Jalkakäytäviltä ja ajoradalta on poistettava ruoho. 
42 §. Talvisin on aamuisin ennen kello 8 ja t!U"Vittaessa sen 

jälkeenkin jalkakäytäviltä, suoJateiltä ja korokkeilta poistet
tava liikennettä haittaava lumi ja jää sekä käytävät,ja korok
keet tasoitettava, jolloin on pidettävä huolta Siitä, että jal
kakäytävien ja korokkeiden reunat ovat selvästi nähtävissä ja 
että katuojat ovat vapaat l~esta. 

Ajorata on talvella tasoitettava. Liikennettä 'haittaava lumi 
ja jää on poistettava ajoradalta, joka on pidettävä jatkuvasti 
liikenteen edellyttämässä kunnossa siten,kuin k~~punginhallitus 
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katujen talvipuhtaanapitoa varten vahvistettua katujen luokit
telua koskevassa päätöksessään määrää. Tämä päätös ja siihen 
tehdyt muutokset on saatettava yleisön tiedoksi kunnallislain 
13 §:ssä säädetyllä tavalla; 

Liukkauden välttämiseksi on ajorata tarvittaessa sekä jalka
käytävät, suojatiet ja korokkeet aamuisin ennen kello 8 ja tar
peen mukaan sen jälkeenkin hiekoitettava puhtaalla Ja kivettö
mällä hiekalla. 

Poliisi voi, missä liikenne sen sallii, antaa luvan lumen 
jättämiseen joko tilapäisesti tai toistaiseksi jalkakäytävän 
ulkoreunalle, johon kuitenkin on jätettävä tarpeeksi suuri auk
ko linja-auto·pysäkkien kohdalle, sekä riittävä määrä ajoradal
le johtavia aukkoja. 

Lumisateen aikana on jalkakäytävillä ja suojateillä pidettä
vä avoinna riittävän leveä polku. 

43 §. Lumen sulaessa on katuojat ja syöksykaivoihin johtavat 
aukot pidettävä avoimina veden p':listumista varte::. 

Lumen ja jään sulamisen edistämiseksi ja poistamisen helpot
tamiseksi käytettäköön suolaa lukuun ottamatta ainoastaan sel
laisia aineita, jotka eivät syövytä eivätkä tahraa. Suolaa käy
tettäessä on lumi ja jää heti suolan vaikutettua poistettava. 

Lumensulatuskoneesta tulevaa vettä älköön johdettako välit
tömästi katuojaan , vaan on sula vesi sitä ennen teh·okkaasti puh
distettava kiinteistä aineista. 

Jos syöksykaivo on ylimääräisesti tyhjennettävä sen joh~os
ta, että on laiminlyöty noudattaa tämän pykälän kolmannen momen
tin määräyksiä, toimeenpannaan sellainen tyhjennys syyllisen 
kustannuksella. 

44 §. Yleinen tie, asemakaavoitetulla alueella oleva entinen 
kunnantie ja kylätie sekä asemakaavoitetulla tai asemakaavoit
tamattomalla alueella oleva pääsy tie ja yleisesti käytetty muu 
yksityinen tie on ojineen ja ·rumpuineen pidettävä siistissä kun
nossa poistamalla lika ja roska sekä tarvittaessa liikennettä 
haittaava lumi ja jää. 

45 §. Lumen ja jään kaataminen muualle kuin kaupungin asian
omaisen viranomaisen määräämälle lumen ja jään kaatopaikalle on 
kielletty. 

Kaatopaikat on vuosittain ennen marraskuun loppua kuulutuk
sella saatettava tiedoksi, ja on näiden paikkojen muutoksista 
samalla tavoin hyvissä ajoin ilmoitettava. 

46 §. Kauppatorit ja muut paikat, missä torikauppaa harjoite
taan, on torikaupan päätyttyä Viipymättä puhdistettava kaupun
gin toimesta. 

6 L u k u. 
J~rJestys yksttytstll~ alueilla. 

47 §. Mattoja, huonekaluja ja vuode- sekä pitovaatteita äl
köön piestäkö, harjattako tai tomutettako kadulla, porraskäytä
vässä eikä ikkunasta tai parvekkeella, joiden ·etäisyys ikkunan 
tai parvekkeen ulkoreunaa maanpinnassa vastaavasta kohdasta 
jalkakäytävän sisäreunaan on vähemmän kuin neljä metriä, lukuun 
ottamatta sellaista pitovaatteiden puhdistamista, josta ei ole 
haittaa eikä häiriötä. Tomua ja muuta likaa älköön myöskään 
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poistettako harjoista ja rievuista ,mainitunlaisissa paikoissa. 
Muilla parvekkeilla sekä erityisesti tähän tarkoitukseen vara
tuilla paikoilla, tontilla tai rakennuksen katolla, ullakolla 
tai kellariin sitä varten järjestetyissä suojissa mainittu puh';'; 
distaminen on sallittua 48 § :ssä maini,tuin ehdoin. Vaatteiden 
Ja mattojen ripustamint;ln tuulettumaan tai kuivamaan ikkunan tai 
parvekkeen ulkopuolelle Siten, että ne ovat ka~ul1e nähtävissä, 
on kielletty. , 

PÖlyn+mureita älköön ulkosalla puhdistettako muualla ,kuin si
tä varten erityisesti määrätyillä paikoilla. 

Maistraatti voi terveyde~oitolautakuntaa kuu~tuaan myöntää 
pdikkeuksia edellä olevista 'määräyksistä. 

48 '§. Mattojen ja huonekalujen sekä vuodevaatteiden pieksä
minen, 'harjaaminen ja tomuttaminen on sallittu vain arkipäivinä 
kello 8 ja 12 sekä 16 ja 19 välisenä aikana, paitsi lauantaisin 
ja juhla-aattoina kello 8 ja 12 sekä 14 ja 18 vä~isenä aikana 
ja on toiselta puolen mattojen ja huonekalujen ja toiselta puo
len vuodevaatteiden puhdis,taminen suori tettava eri aikoina tai 
eri päivinä talonomistajan antamien tarkempien ohjeiden mukaan. 
Omakotialueilla saadaan mainittuja töitä suorittaa muinakin ai
koina, mikäli niistä ei aiheudu lähellä asuville ',haittaa tai 
häiriötä. 

49 §. Parveke ja muu puhdistuspaikkå on käyttämisen jälk~en 
asianomaisen käyttäjän lakaistava sekä tarvittaessa ja vähintään 
kerr~viikossa talonomistajan toimesta tarkoin ~uhdistettava. 

50 §. Riistaa tai muita elintarvikkeita, astioita tai puhdis
tusvälineitä älköön pidettäkö parvekkeilla tai riippumassa sei
nien ulkopuolella Siten, että ne ovat kadulta nähtävissä. 

61 6. Kukka-astioita ja muita esineitä älköön pidettäkö avo
naisella ikkunalla taikka katolla, parvekkeella, ulokkeella tai 
muussa sellaisessa paikassa, mistä ,ne voivat pudota ja aikaan
saada vahinkoa, ellei niitä ole kiinnitetty tai niiden putoami
sen estäm~seksi ryhdytty muuhun riittävään toimenpiteeseen. 

Kukkien kasteleminen tai muu toiminta parvekkeilla tai avoi
messa ikkunassa on siten suoritettava, ettei siitä koidu muille 
vahinkoa tai haittaa. 

52 §. Kyyhkysten ,ruokki~inen on sallittua ainoastaan tervey
denhoitolautakunn~ osoittamalla paikalla ja sen määräämällä 
ruokinta~aineella. Kyyhkysten älköön sallittako pesiytyä ulla
kOlle, räystäälle eikä muuallekaan tontin alueelle. Terv~yden
hoitolautakunnan luvalla ja sen määräämillä ehdoilla on kyyhkys
ten pitäminen erikoist~rkoituksia varten kuitenkin sallittua. 

, 53 §. Yksityisasunnossa on kell"o 23 ja 7 ~älisenä aikana soit
taminen, laulaminen, radion käyttäminen ja muu sellainen toimin
ta sekä yksityisen tilaisuuden järjestäminen, JOB siitä aiheutuu 
naapureille häiriötä, sallittu vain näiden suostumuksella. 

Häiri tsevä s'oi ttaminen, laulaminen, radi on käyttäminen tai 
muu sellainen toiminta on avoimin ikkunoin tai ovin kielletty. 

, 54 §. Älköön kukaan pätevättä syyttä kolkuttako toisen por
,tille, ovelle tai ikkunalle, soittako portti- tai ovikelloa taik
ka muutoin häiritkö talon asukkaita. Toisen pihamaalla, portti
käytävässä tai porrashuoneessa, kellarissa, ullakolla, ulko- tai 
muussa rak~nnuksessa, teollisuus- tai varastoalueella taikka ra-
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kennustyömaalla älköön nauti ttako alkoholipi tOi,sia aineita äl
köönkä pätevättä syyttä jäätäkö sinne oleskelemaan. 

Kerjääminen, merkkien tai arpojen myyminen ja rahan tahi ni.,. 
mien keräys samoin kuin astioiden tinaaminen, työkalujen teroit
taminen tai muiden niihin verrattavien palvelusten tarjoaminen 
yksityisasunnoissa ja porrashuoneissa on kielletty. Tämän mää
räyksen estämättä saadaan kuitenkin suorittaa merkkien ja arpo
jen myyntiä sekä rahan keräystä,'jos se toimeenpannaan järjestön 
toimesta, joka ~n siihen saanut asianomaiselta viranomaiselta 
myynti- tai keräysluvan. Myyjän tai kerääjän on tällöin vaadit
taessa esitettävä todistus myynti- tai keräysluvan myöntämisestä. 

Ulkosalla'yksityisellä alueella älköön myöskään ilman omista
jan lupaa esitettäkö soittoa tai muuta yleisölle tarkoitettua 
ohjelmaa, vaikka se muutoin olisikin sallittua. 

Ajoneuvon pysäköiminen yksityiselle alueelle ilman lupaa on 
kielletty. 

55 §. Kaksi- tai useampikerroksisen asuin- ja liikerakennuk
sen porrashuone on varustettava sellaisella valaistuslaitteella, 
että koko porrashuone voidaa valaista jokaisesta kerroksesta 
erikseen suoritettavalla kytkennällä, jollei porrashuonetta pi
detä valaistuna kautta vuorokauden. 

56 §. Katolle kerääntynyt lumi, joka saattaa syöksyä alas, on 
luotava pois ja samoin jää pOistettava räystäiltä tai muualta, 
mistä se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa. Edellä mainittuja 
töitä tehtäessä on katu ja pihamaa tarvittavin osin suljettava 
poliisin hyväksymän mallin mukaisella puomilla tai siihen ver
rattavalla muulla esteellä. Tarvittaessa on paikalle pantava 
myös varti'ja. , 

Milloin lumen, jään, rappauksen tai muun aineen putoaminen 
rakennuksesta on pelättävissä eikä vaaraa välittömästi voida 
poistaa sekä myös silloin, kun rakennus-, korjaus-, purkamis
tai puhdistus töiden yhteydessä aineita tai esineitä salj,ttaa pu
dota telineiltä tai laitteista, on kadun sulkemisessa ja varti
oimisessa noudatettava 1 momentin määräyksiä. 

57 §. Talon pihalle kerääntynyt lumi, joka tulipalon sattues
sa voi haitata.palokaluston paikalle tuomista tai sen käyttämis
tä, on poistettava. Omakotialueilla on kuitenkin huolehdittava 
vain siitä, että lumi ei estä palokaluston tuomista rakennuksen 
äärelle. 

58 §. Rikkojen ja talousjätteiden säilytystä varten tulee ta
loissa olla terveydenhoitoviranomaisten hyväksymän mallin mukai
set säiliöt tai a~tiat, jotka on varustettu tiiviisti sulkeutu
valla kannella. Säiliö tai astia on tyhjennettävä ennen kuin nii
den suljettuna pitäminen vaikeutuu tai siitä aiheutuu muuta hait
taa. Omakotialueilla on kuitenkin jätteiden ja roskan kompostoi
minen terveydenhoitoviranomaisten määräämällä tavalla,sallittu. 

Paperien, lumppujen ja muiden jätteiden kerääminen 1 momentis
ta tarkoitetusta astiasta tai säiliöstä on kielletty. 

59 §. Radiohäiriöitä aiheuttavan koneen tai muun laitteen 
,omistaja tai haltija on velvollinen ryhtymään häiriön poistami
seksi sellaisiin toimenpiteisiin, jotka poliisi kaupungin sähkö
lai tosta-"kuul tuaan katsoo tarkoi tuksenmukaisiks1. Jollei häiriö
tä voida poistaa, voi poliisi kieltää koneen tai laitteen käyt
tämisen kello 17 ja 23 välisenä aikana. 
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Talon omistaja tai isännöitsijä on velvollinen viipymättä 
poistamaan hoidotta jätetyt ulkoantennit. 

7 L u k u. 

Kotielä.im·et. 

60 §. Hevosia, nautakarjaa, lampaita, vuohia, sikoja sekä ka
noja tai muuta siipikarjaa terveydenhoitojärjestyksen sallimis
sa rajoissa pidettäessä älköön eläinten annettako kuljeksia va
paana, lukuun ottamatta asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtu
vaa laiduntamista. Terveydenhoitolautakunta voi erityisten syi
den vaatiessa myöntää tästä määräYksestä poikkeuksia. 

Edellä mainittujen kotieläinten tuominen yleiselle uimaran
nalle on kielletty. 

61 §. KoiraIla tulee olla kaulanauha, jossa on veroki~pi se
kä omistajan nimi ja osoite tai puhelinnumero. 

62 §. Ilman poliisin antamaa opaskoiraa koskevaa lupaa on koi
raa kuljetettava hihnassa kadulla, tiellä, torilla ja muulla 
yleisellä paikalla. 

Lasten leikkipaikaksi varatulle yleiselle tai yksityiselle 
alueelle sekä yleiselle uimarannalle on koiran kytkettynäkin 
tuominen kielletty. , 

Jos kaupungin viranomainen on osoittanut erityisiä koirien 
jaloittelupaikkoja, saa koira tällaisella paikal+a valvonnan 
alaisena olla kytkemättömänäkin. 

Koiraa älköön tuotako elintarvikkeiden valmistuspaikkaan tai 
elintarvikemyymälään, ravintolaan taikka muuhun t'3.rjoilupaikkaan. 
Tämä kielto ei koske sokeiden opaskoiria. Tarjoiluhuoneiston yh
teyteen, ei kuitenkaan keittiö- tai tarjoiluhuon~eseen, voidaan 
järjestää paikka, johon koira saadaan tilapäisesti lyhyeksi ajak
si sijoittaa. 

Vihai·seksi todettu koira on varustettava kuonokopalla. 
Narttua älköön kiima-aikana päästettäkö vapaana ulkosalle. 
63 §. Koiran älköön sallittako haukunnallaan tai ulvonnallaan 

häiritä ympäristöä tai talon asukkaita. Koiraa kuljetettaessa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei se pääse puremaan ihmisiä 
tai eläimiä, likaamaan jalkakäytäviä, porraskäytäviä tai seiniä, 
vahingoittamaan istutuksia taikka tekemään muuta vahinkoa. 

64 §. Kissan älköön sallittako yöllä kuljeksi~ ulkosalla 
vapaana. 

Kulkukissan ruokkiminen sekä sen pesiytymisen salliminen on 
kielletty. 

65 §. Jos koira tai kissa on ulkosalla tässä luvussa olevien 
määräysten vastaisesti, ottakoon poliisi eläimenlhaltuunsa ja 
luovuttakoon sen kaupungin osoittamalIe eläintenhuoltoasemalle. 
Milloin omistaja tiedetään, on haltuunottamisest~ hänelle heti 
ilmoitettava huoltoaseman toimesta. Ennen kuin eläin luovutetaan 
takaisin omistajalleen, on tämän suoritettava korvaus eläimen 
haltuun ottamisesta ja hoidosta aiheutuneista kustannuksista. 

Jollei omistaja vaadi eläintään takaiSin, on eläin aikaisin
taan viiden päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä, tai jos 
omistajaa ei tiedetä, saman ajan kuluessa haltuun ottamisesta jo
ko luovutettava eläinystävälliseksi tunnetun henkilön huostaan 
tai lopetettava. 
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66 §. Poliisilla on oikeus· kieltää pitämästä ympäristöä tai 
talon asukkaita häiritsevää koiraa tai kissaa. . 

67 §. Isohkoja eläimiä on kuljetettaessa joko pidettävä tar
koitusta varten tehdyissä tai muuten sopivissa ajoneuvoissa tai 
kuljetettava pitkin ajotietä niin kytkettyinä ja vartioituina, 
etteivät ne pääse valloilleen tai aiheuta liikenteelle häiriöi
tä. Poliisin antamia, kuljetusta koskevia määräyksiä 0n nouda
tettava. 

Eläimiä.kuljetettaessa älköön kuljetusta ilman pakottavaa 
syytä viivytettäkö. 

Lintuja suojuksissa kuljetettaessa tulee suojuksen olla ilma
va ja tilava älköönkä lintuja kytkettäkö kiinni suojukseen tai 
toisiinsa. 

8 L u k u. 
Kilvet, mainokset Ja ilmoitukset. 

68 §. Jokainen, joka kauppaa, käsityötä tai muuta elinkeinoa 
varten kaupungissa käyttää myymälää, konttoria tai muuta sen ta
paista huoneistoa, on velvollinen sen kohdalle näkyvälle paikal
le asettamaan liikekilven tai pysyvän muun merkin, josta omis
tajan nimi tai toiminimi ilmenee. 

69 §. Rakennetun tontin omistaja tai haltija on velvollinen 
sijoittamaan rakennuksen kadunpuoleisen porttikäytävän·yläpuo
lelle tahi sen viereen taikka, jollei porttikäytävää ole, raken
nuksen kadun puoleiseen pääsisäänkäytävän yläpuolelle tai sen 
viereen taikka, jollei portti- tai pääsisäänkäytävää ole kadun 
pUOlella, muuhun eopivaan, kadulle näkyvään paikkaan tontille 
maistraatin hYväksYmän mallin mukaisen osoitenumeron. Kulmata
loon on osoitenumero kiinnitettävä kummankin kadun puolelle. 
Osoitenumeroinnin vahvistaa kaupUnginhallitus. 

Taloissa, joissa on useita· porrashuoneita, on ne osoitettava 
kirjaimilla. Huoneistot on jatkuvaa numerosarjaa käyttäen nume
roitava alimmasta kerroksesta alkaen joko portaittain tai kautta 
talon, jolloin viimeksi mainitussa tapauksessa numerointi on 
aloitettava A-portaan alimmasta kerroksesta. Kellari- ja ullakko
komerot on varustettava samalla numerolla kuin se huoneisto, jo
hon ne liittyvät. 

Pimeän tultua on osoitenumero ja-kirjain valaistava.Maist
raatti voi kuitenkin tarvittaessa myöntää toistaiseksi tai mää
räajaksi vapauden osoitenumeron ja -kirjaimen valaisemista kos
kevan määräyksen noudattamisesta. 

Kulmataloon on kulmauksen kummallekin puolelle kaupungin toi
mesta kiinnitettävä kadun nimeä osoittavat kilvet. 

Kaupunginhallitus VOi, jos olosuhteet sen vaativat, määrätä 
muunkin liikenneväylän kuin kadun varrella sijaitsevan rakennuk~ 
sen varustettavaksi osoitenumerolla. 

70 §. Rakennetulla tontilla tulee näkyvällä paikalla olla.ton
tin haltijan, isännöitsijän tai talonmiehen asuntoa osoittava 
kilpi. 

Porrashuoneen alimmassa kerroksessa tulee näkyvällä ja tar
vittaessa erikseen valaistavalla paikalla olla taulu, jossa on 
niiden huoneistojen haltijoiden nimet, joiden pääsisäänkäytävään 
portaat johtavat. 
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Kaksi- ja useampikerroksisessa ta:)..ossa on portit ja pääsi
'säänkäytävät pidettävä avoinna kello 6 ja 21 välisenä aikana, 
jolle~ huoneistoihin ole ulkoa johdettua soittokelloa. Milloin 
huoneistoihin ei ole tällaista soittokelloa on huolehdittava 
siitä, että taloon tarvittaessa päästään myös muina aikoina 
niissä kaupunginosissa, 'kortteleissa ja taloissa, joissa maist
raatti poliisin tekemästä esityksestä niin on määrännyt. 

71 §.Talonomistaja älköÖfi estäkö viranomaisia kiinnittämäs
tä hänen taloonsa, porttiinsa tai aitaansa kilpiä tai muita 
merkkejä, jotka ovat tarpeen, yleisille laitoksille tai yleisöl
le. 

Kun mainittujen kilpien ja merkkien tarpeellisuus on lakan
nut, on ne viranqmaisen toimesta poistettava ja talonomistajal
le suoritettava korvaus kiinnityspaikan puhdistamisesta ja kun
toonsaattamisesta. 

72 §.,Yksityistä tilapäistä painettua, piirrettyä, maalattua 
tai muulla tavoin yleisön tiedoksi tarkoitettua ilmoitusta ja 
muuta tiedonantoa älköön kiinnitettäkö rakennukseen tahi muuhun 
omaisuuteen, kuten aitaan, pylvääseen, puuhun taikka muuhun sel
laiseen esineeseen tai ilmoituspatsaaseen tahi ~uhun rakentee
seen taikka muutoin sijoitettako kiinteistölle ilman omistajan 
suostumusta. Sama koskee valohe1;)ast1milla esl tettävää sano,tun
laista ilmoitusta ja muuta tie~onantoa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta älköön sijoitet
tako yksityiselle alueelle tai sieltä käsin esitettäkö tahi hei
jastettako sillä tavoin, että yleisön kerääntyminen alueeseen 
rajoittuvalIe kadulle, torille, tielle taikka muulle yleiselle 
paikal~e häiritsee järjestystä, turvallisuutta tai liikennettä. 
Valomainos ja näyteikkunan valaistus eivät saa olla sellaisia 
tai siten' asennettuja, että niiden valo häiritsee liikennettä. 
Rakennuksen ulkonäköä tai kaupunkikuvaa rumentavaa tai muutoin 
häiritsevää ilmoitusta älköön myöskään sijoitettako kiinteis
tälle. 

73 §.Kaupungin asianomaisen viranomaisen ,poliisin puoltavan 
lausunnon nojalla antama lupa vaaditaan: 

1) 72 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja tiedonan
non sijoittamiseen, pitämiseen, esittämiseen tai heijastami
seen sekä tilapäisen ilmoituspatsaan ja muun sen tapaisen ra
kenteen pystyttämiseen yleiselle paikalle; 

2) tilapäisen ilmOituksen, tiedonannon ja kor~steen ripusta
miBeen yleisen paikan yläpuolelle; sekä , 

3) pysyvän tai tilapäisen mainOksen, ilmoituksen tahi muun 
tiedo~annon maalaamiseen taikka muulla tavalla liikenneväylään 
kiinnittämiseen. 

Edellä 1 momentin 1) kohdassa mainittu ilmoi'tus ja tiedonan
to on kiinnitettävä helposti irroitettavalle tai siirrettäväl
Ie alustalIe •. Anottaessa lupaa edellä 1 momentin 2) kohdassa 
mainittuun koristeen ripustamiseen'on esitettävä niiden kiin
teistönomistajien suostumua, joiden kiinteistöjä ripustamiseen 
käytetään. 

Mainostaminen kuljettamalla tilapäistä ilmoitusta tai tiedon
antoa liikenneväylällä on sallittu vain poliisin luvalla. 

Mainos, ilmoitus ja muu tiedonanto sekä ~aite on, sitten ~ 
sen merk~tys on lakannut tai sen käyttämiselle asetettu määrä
aika päättynyt, heti poistettava sen alOitteesta, jonka toimen
piteestä tiedoittaminen on tapahtunut. 
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Jos ilmoitus, tiedonanto, laite tai koriste ei ole sellai
nen tai siten asetettu kuin lupapäätöksessä on edellytetty tai 
jos sen havaitaan häiritsevän järjestystä, turvallisuutta tai 
yleistä liikennet~ä, poliisi voi määrätä sen heti pOistettavak
si. 

74 §. Tässä.luvussa mainittua kilpeä, osoitenumeroa, ilmoi
tusta, tiedonantoa ja laitetta älköön ilkivaltaisesti poistet
tako, peitettäkö, revittäkö tai liattako. 

9 L u k u. 

Osottetlmottukset. 

75 §. Talon omistaja, haltija tai isännöitsijä on velvolli
nen vuosittain henkikirjoituksen yhteydessä sitä varten erik
seen määrättynä aikana antamaan poliisille sen pyytämät taloa 
ja sen asukkaita koskevat tiedot. Tällaisia tietoja on muulloin
kin vaadittaessa annettava poliisille. 

Ilmoituksen tekoa varten talon asukkaat sekä talossa olevien 
myymälöiden, konttoreiden ja muiden huoneistojen taikka niiden 
osan h~ltijat ovat velvolliset antamaan talon omistajalle, hal
tijalle tai isännöitsijälle tarv.ittavat tiedot. 

76 §. Jos talon omistaja tai haltija taikka isännöitsijä 
vaihtUu, on uuden omistajan, haltijan tai isännöitsijän viiden 
päivän kuluessa kirjallisesti ilmoitettava siitä poliiSilaitok
sella. 

77 §. Myymälässä, konttorissa tai muussa huoneistossa tahi 
sen osassa elinke1nQa.~aikka muuta.~siotoimintaa h~joit~ava on 
velvollinen viiden päivän kuluessa åanotunlaisen toiminnan aloit
tamisesta, lopettamisesta tai toiseen toimipaikkaan siirtämises
tä tekemään poliisille osoiteilmoituksen. 

78 §. Talon omistajan, haltijan tai isännöitsijän on huoleh
dittava poliisin vahvistaman mallin mukaisen talon asukasluet
telon pi tämise.stä. Asukasluetteloon on jatkuvasti merkittävä 
tiedot talon huoneistoihin tai huoneistoista muuttaneista henki
löistä. Asukasluettelon pitäjän tUlee kolmen päivän kuluessa 
muuttamisesta tiedon saatuaan ilmoittaa siitä poliisille. Asu
kasluetteloa on säilytettävä siinä talossa, mitä se koskee. 

Huoneiston haltija on velvollinen muuttoa seuraavana arkipäi
vänä asukasluettelon pitäjälle tekemään ilmoituksen itsestään, 
perheenjäseristään ja ~ista häntä seuranneista henkilöistä huo
neistoon tai siitä pois muuttaessaan. Huoneiston haltijan on sa
m'assa ajassa asukasluettelon ,pitäjälle ilmoitettava perheenjäse
nensä tai muun henkilön muuttamisesta hänen hallitsemaansa huo
neistoon tai s11 tä pois ~ lukuun ottamatta kuitenkaan tilapäistä 
aSukasta, joka Viipyy huoneistossa enintään neljätoista vuoro
kautta. Jos huoneiston haltijan poissa ollessa alivuokralainen 
ottaa huoneistoon asukin tai jos hän tahi asukki muuttaa huoneis
tosta, on alivuokralaisen huolehdittava muuttoilmoitukseri teke
misestä. 

Edellä 2 moment1ss~ Diäärätyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämi
sestä ei talon omistajalla, haltijalla tai isähnöitsijällä ole 
oikeutta periä huoneiston haltijalta maksua. 
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79 §. Sen, joka säännöllisesti joko maksusta t,ai maksutta 
ottaa luokseen asukkaita, tämän toiminnan olematta majoitus-
ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen säännösten alaista, 
on asukkaan tulosta ja lähdöstä i~moitettava poliisille vii
meistään kello 12 seuraavana päivänä. Asukas on v,elvollinen an
tamaan asunnon ruovuttajalle ilmoitusta varten tarvittavat tie
dot. 

80 §. Tässä luvussa mainittuja ilmoituksia varten poliisi 
vahvistaa lomakkeet, joita poliisilaitoksella pid~tään ilmoi
tusvelvollisten saatavana. 

10 L u k u. 

Kokoushuoneet. 

81 §. Kokoushuoneella tarkoitetaan tässä järjestyssäännössä 
huonetta, jota käytetään hartauden harjoituksia, kOkouksia, hu
veja, urheilutilaisuuksia,' näytäntöjä, näyttelyjä', myyjäisiä 
taikka muita sen tapaisia julkisia tilaisuuksia varten. 

Kokoushuoneeksi ei kuitenkaan katsota huonetta, joka on ma
joitus- ja ravitsemisliikkeistä tai elokuvanäytänböistä annet
tujen säännösten alainen eikä myöskään sellaista ~uonetta, jon
ka lattia-ala on alle 100 neliömetriä ja jota ei käytetä teat
teri- tai muuta senkaltaista näytäntöä varten. 

Urheilukenttien katsomoista tai niihin verrattavista muista 
paikOista sekä niiden yhteydessä olevista,yleisölle tarkoite
tuista tiloista, erilaatuisista kokous-, näyttely- tai 'huvi tel
toista sekä muista edellä lueteltuihin verrattavista, yleisöl
le tarkoitetuista rakennelmista on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kokoushuoneista jäljempänä määrätään. 

82 §. Rakennuksessa, joka tai jonka jokin kerros on rakennet
tu puusta, saadaan kokoushuoneena käyttää ainoastaan ensimmäi
sessä kerroksessa olevaa huonetta. Erittäin painavien syiden 
vaatiessa maistraatti voi kuitenkin sallia kokoushuoneena käy
tettävän tällaisen rakennuksen toisessakin kerroksessa olevaa 
huonetta, jos siitä on vähintään kaksi eri puolille johtavaa, 
turvallista ulospääsytietä. 

83 §. Kokoushuoneessa samanaikaisesti oleskelevien henkilöi
den määrä ei saa olla suurempi kuin yleisön käytettävänä ole
van lattian pinta-alan neliömetrimäärän kaksinkertainen määrä. 

Suurinta sallittua henkilömäärää vahvistettaessa on otettava 
huomioon: , 

1) huoneesta ulos saakka johtavien poistumisteiden hyödylli-
nen leveys; , 

, 2) poistumisteiden sopimaton sijoitus, mutkat, ,liikkumista 
vaikeuttavat kiertoportaat tai muut seikat, jotka vähentävät 
poist'.llIlisvarmuutta ja -nopeutta" 

3) niiden henkilöiden määrä, jotka kokoushuone~seen tai sa
man rakennuksen muihin huoneistoihin mennessään tai muista huo
neistoista poistuessaan käyttävät samaa poistumis~ietä kuin 
kokoushuoneesta poistuvat; 
, 4) kokoushuoneen tilavuus ja tuuletusmahdollisuudet sekä 
siitä johtavien poistumisteiden valaistusolosUhte~t sekä 

5) läheisillä kaduilla ,ja läheisissä pihoissa ja porttikäy
tävissä vallitsevat olosuhteet. 
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Edellä 2 momentin 1) kohdassa mainitulla pOistumisteiden 
hyödyllisellä leveydellä tarkoitetaan kaikkien ulos johtavien 
teiden kapeimpien kohtien yhteenlaskettua leveyttä ja tulee 
sen olla ensi.mmäistä henkilösatalukua kohti vähintään yksi 
metri ja jokaista seuraavaa henkilösatalukua kohti vähintään 
.kahdeksankymmentä senttimetriä. POistumistietä, jonka pienin 
vapaa leveys on alle kahdeksankymmentä senttimetriä, ei ole 
otettava huomioon.· 

Parvekkeille saadaan sijoittaa istuimia enintään kaksi kol
masosaa permannon istuinsijojen luvusta ja on lukumäärää vah
vistettaessa kiinnitettävä huomiota parvekkeelta johtaviin pois
tumisteihin ja portaisiin. 

Kokoushuoneen sisääntuloeteiseen on näkyvälIe paikalle kiin
nitettävä maistraatin todistus suurimmasta sallitusta henkilö
määrästä. 

Maistraatilla on oikeus määräämillään ehdoilla sallia, että 
määrättyä tilaisuutta varten ylitetään suurinta sallittua hen
kilömäärää. 

84 §. Kokoushuoneessa tulee olla vähintään kaksi ulos saak
ka johtavaa pOistumietietä, jolloin myös sisääntulo-ovi saadaan 
lukea poistumistieksi, jos se täyttää 83 §:n vaatimukset. 

Kokoushuoneessa, jossa samanaikaisesti saa olla enemmän kuin 
kuusisataa henkilöä, tulee ulosjohtavia ovia olla ainakin kah
della eri puolella. 

Ovien aukenemissuunnasta, lukitsemisesta ja salpalaitteista 
on määrätty palojärjestyksessä. 

85 §. Portaat on varustettava kummallakin puolella olevilla 
yhtäjaksoisilla tukevilla kaiteilla. Jos portaat ovat kahta ja 
puolta metriä leveämmät, on ne jaettava kaiteilla kaistoihin, 
jotka eivät saa olla mainittua mittaa leveämpiä eivätkä pOistu
misteille vahvistettua alinta mittaa kapeampia. 

Kiertoaskelmia portaissa käytettäessä tulee askelman kapeim
man kohdan olla vähintään kaksikymmentä senttimetriä leveä. 

86 §. Istuimen vapaan istuintilan tulee keskikohdalta mitat
tuna olla vähintään viisikymmentä senttimetriä leveän eikä is
tuimen vapaa väli selkänojasta selkänojaan vaakasuorassa tasossa 
mitattuna saa olla pienempi ·kuin kahdeksankymmentä senttimetriä. 

Kutakin katsomossa olevaa istuinrivin istuinta kohden tulee· 
vieressä lähinnä olevan käytävän leveyden olla vähintään kymme
nen senttimetriä. Käytävä ei kuitenkaan saa olla yhtä metriä ka
peampi ja tulee käytävien ~hteenlasketun leveyden vastata vähin
tään kahta kolmannesta 83 ~:n 3 momentissa määrättyjen kokoushuo
neesta johtavien poistumisteiden.kokonaisleveydestä. 

Käytävät on sijoitettava Siten, että pääsy lähimmälle poistu
misovelle on mahdollisimman suora. 

Maistraatti voi määrätä, että istuimet tai istuinrivit on 
kiinnitettävä lattiaan Siten, etteivät ne pakokauhun sattuessa 
pääse liikkumaan paikoiltaan. 

Käytävä, jonka nousu on enemmän kuin 1:10, on varustettava 
rakennusjärjestyksen mukaisilla askelmilla. 

87 §. Kokoushuoneeseen liittyvältä näyttämöltä tulee olla 
erillinen, ulos saakka johtava poistumistie. 

Näyttämön väliverho on kyllästettävä vaikeasti syttyväksi. 
dOS näyttämön pinta-ala on yli sata neliömetriä, on väliverho 
tehtävä tulenkestävästä aineesta. 
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88 §. Kokoushuoneessa saadaan käyttää kein'ovalona ainoastaan 
sähkövaloa. Valaistuslaitteita ei saada ottaa käyttöön, ennen 
kuin maistraatin määräämä asiantuntija on ne hyväksynyt. Tätä 
koskeva' todistus on omistajan tai kokoushuoneen haltijan esitet
t~vä polii sille. 

89 §. Kokoushuoneen ulosjohtavat ovet on merkittävä selväs
ti havaittavalla punaisella merkkivalolla, jonka tulee olla 
merkkivalois'ta annettujen yleisten määräysten m~ainen. 

Muut kokoushuoneessa tai sen poistumisteiden varrella olevat 
ovet, joiden voidaan otaksua johtavan ulos, on varustettav~ sel
vällä merkinnällä, mihin ne johtavat, ja on ne kokoushuonetta 
käytettäessä, mikäli mahdollista, pidettävä lukittuina. 

Jos ulos johtava käytävä tai porras ei ole suora, on kääntei
siin tarvittaessa asetettava ulospääsytietä osoittavat merkki
nuolet. 

I 

90 §. Kokoushuoneen eteisen tulee olla kokoushuoneeseen ver
rattuna riittävän suuri ja lai tteineen sellainen', että yleisön 
päällysvaatteiden pukeminen ja riisuminen mahdol~isimman vähän 
vaikeuttaa kokoushuoneen tyhjentymistä. 

91 §. Kokoushuoneessa sekä siihen johtavissa käytävissä ja 
portaissa olevat matot on kiinnitettävä lujasti. 

Eteiseen, portaaseen, ulos johtavaan käytävään ja ulos jOhta
vien ovien läheisyyteen älköön asetettako liik~ista vaikeutta
via tai vaarantavia tuoleja, penkkejä, kulisseja tahi muita esi
neitä. 

92 §. Kokoushuoneen käyttämiseen on haettava maistraatin lupa. 
Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä asiantuntijan valais

tuslaitteista antama lausunto sekä viisin kappalein kokoushuoneen 
ynnä kaikkien sieltä johtavien uloskäytävien, välikäytävien ja 
portaiden pohja- ja leikkauspiirustukset mittakaavassa 1:10.0. ja 
tulee piirustuksista ilmetä, miten mahdolliset istuimet sijoite
taan, samoinkuin vara- ja merkkivalaistukseen kuuluvien kytkimien 
ja valopisteiden paikat sekä palokaluston sijoitus. . 

93 §. Edellä 92 §:ssä tarkoitetun hakemuksen johdosta on kat
selmuslautakunnan, johon kuuluvat maistraatin kunnallisneuvos
mies puheenjohtajana, terveydenhoitolautakunnan määräämä edustaja 
sekä poliisimestari, rakennustarkastaja ja palopäällikkö tai hei
dän sijaansa määräämä, toimi·tettava kokoushuoneen tarkastus. Kat
selmuslautakunnalla on oikeus tarvittaessa käyttää asiantuntijoi-
ta. . 

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on toimitettava 
maistraatille, ja jossa on annettava lausunto " 

a) suurimmasta henkilömäärästä , .. mikä erikseen kokoushuoneessa 
ja erikseen siihen kuuluvilla parvekkeilla saa olla sekä istuimia 
käytettäessä että ilman niitä; 

b) tarvi itavista varokeinoista istuimj.a järje!=Jtettäessä; 
c) henkilömäärän mahdollisesta rajoittamisesta eteisissä ko

koushuonetta käytettäessä; 
d) vara- ja merkkivalaistuksesta ja sähkölaitteita koskevien 

varmuuemääräysten.noudattamisesta; 
,e) tarvittavasta palokalustosta ja sen säilytyspaikasta; 
f) lämmitys- ja tuuletuslaitteista; 
g) kokoushuoneen yhteyteen mahdollisesti sijoitettavista myyn

tipaikoista; 
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h) käymälöistä sekä 
i) mahdollisista muista varokeinoista, jotka edellä lueteltu

jen lisäksi voivat olla tarpeen. 
Katselmuslautakunnan katselmusta ei suoriteta 81 §:n 3 momen

tissa mainittujen tilapäisten katsomoiden, telttojen ja raken
nelmien osalta, mutta on poliisille vaadittaess~ esitettävä ra
kennustarkastajan tai hänen määräämänsä sanottujen laitteiden 
henkilöturvallisuudesta antama lausunto. 

Hakija on velvollinen välittömästi suorittamaan katselmuslau
takunnan puheenjohtajalle ja jäsenille sekä edellä 3 momentissa 
mainitun lausunnon antajalle toimituskirjain lunastamisesta ja 
toimituspalkkioista annetun asetuksen mukaan maistraatin katsel
musmiehille maksettavan toimituspalkkion sekä lisäksi korvauksen 
lautakunnan ehkä käyttämälle asiantuntijalle. Jos asiantuntijan 
vaatimaa korvausta pidetään kohtuuttomana, on maistraatin vah
vistettava korvauksen suuruus. 

94 §. Katselmuslautakunnan pöytäkirja on otettava ~istraatin 
pöytäkirjaan ja kappale 92 §:n 2 momentissa mainittuja piirus
tuksia hyväksyroismerkinnöin varustettuna säilytettävä maistraa
tissa. 

Hakijalle annettavaan, lupaa koskevaan pöytäkirjanotteeseen 
on liitettävä kappale edellisessä momentissa mainituista, hyväk
symismerkinnöin varustetuista piirustuksista. Lupapäätös piirus
tuksineen on vaadittaessa esitettävä tarkastusviranomaisille. 

Lupaa koskeva pöytäkirjanote siihen liitettyine piirustuksi
neen on maistraatin toimitettava poliisi- ja palolaitokselle se
kä terveydenhoitolautakunnalle. 

95 §. Jos kokoushuoneenkäyttöä koskevan luvan antamisen jäl
keen tehdään olennaisia muutoksia huoneen sisustukseen tai, jos 
Siinä muutoin tehdään pysyviä muutoksia, on uusi lupa edellä mai
nitussa järjestyksessä hankittava, ennen kuin kokoushuonetta 
saadaan käyttää. 

Milloin kokoushuoneeseen asetetaan tilaa vieviä tai palovaa
raa aiheuttaVia koristuksia tahi tehdään tilapäisiä muutoksia, 
saadaan huonetta käyttää, jos pOliiSi, tarvittaessa palopäällik
köä kuultuaan, siihen suostuu. Poliisin varotoimenpiteitä koske
via määräyksiä on noudatettava. 

96 §. Kokoushuone on vähintään joka kolmas vuosi maistraatin 
määräämänä aikana tarkastettava. Tarkastuksen toimittaa 93 §:n 
1 momentissa mainittu katselmuslautakunta, jonka katselmustoimi
tuksen jälkeen on toimitettava pöytäkirjansa maistraatille sen 
p,öytäkirj,aan otettavaksi. ' 

Maist~aatin hyväksymän asiantuntijan on samoin joka kolmas 
vuosi tarkastettava kokoushuoneen va~aistusla1tteet. 

Kokoushuoneen omistajan tai haltijan on suoritettava uusinta
tarkastuksesta aiheutuvat toimitus- ja asiantuntijapalkkiot, ot
taen huomioon, mitä 93 §:n 4 momentissa on määrätty. Maistraatin 
pöytäkirjanote on kokoushuoneen haltijan vaadittaessa eSitettävä 
"tarkas"tavalle viranomaiselle. 

97 §. Maistraatti voi katselmuslautakuntaa kuultuaan sallia 
poikettavan edellä olevista määräykSistä, jos riittävä turvalli
suus voidaan saavuttaa muilla keinoin. 
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Jos tämän järjestyssäännön johdosta on tarpeen suorittaa en
nen sen voimaan tulemista rakennetussa kokoushuoneessa korjauk
sia ja muutOkSia, määrätköön maistraatti sitä varten ajan, jo-
ka ei saa ylittää kolmea vuotta. ' 

98 §. Kokoushuonetta varten tulee olla vastuunalainen hoita
ja, joka vastaa siitä, että maistraatin lupapäätÖksessä olevia 
ja poliisin ehkä antamia tilapäisiä määräyksiä noudatetaan. 

Ennen kokoushuoneen käyttöön ottamista hakijan on ilmoitetta
va poliisille kokoushuoneen vastuunalaisen hoitajan nimi ja 
osoite. Hoitajan vaihtumisesta on myös viipymättä ilmoitettava 
poliisille. 

11 L u k·u. 

Saunat, kylpylattokset ja utmalat. 

99 §. Yleisessä saunassa tai kylpylaitoksessa, jossa miesten 
ja naisten kylpyaika on sama, tulee kumpaakin sukupuolta varten 
olla asianmukaisesti erotettuja osastoja. Samaan! perheeseen 
kuulumattomien, eri sukupuolta olevien älköön sallittako kylpeä 
yhdessä tai oleskella samoissa pukeutumisosastoissa. 

Laitos avattakoon yleisölle aikaisintaan kello 8 ja suljet
takoon viimeistään kello 23, johon. mennessä yleisön on sieltä 
poistuttava. 

100 §. Jos yleisessä uimalassa ei ole eri osastoa kumpaakin 
sukupuolta varten ja jos miesten ja naisten uima~aika on sama, 
on jokaisen kuusi vuotta täyttäneen käytettävä uimapukua. 

101 §. Yleisessä saunassa, kylpylaitoksessa ja uimalassa tu
lee olla henkilÖ, joka valvoo järjestystä ja vas:taanottaa asiak
kaiden tavaroita säilytettäväksi. Valvoja on vas~unalainen se
kä järjestyksen ylläpidosta että säilytyksen aSiall1'sesta hoi ta
misesta. Valvojan nimi ja osoite on ilmoitettava poliisille. 

Saunan, kylpylai t~ksen tai uimalan haltija, j:oka ei itse huo
lehdi edellä 1 momentissa mainitulle valvojalle kuuluvista teh
täVistä, on valvojan ohella vastuussa 99 ja 100 §:ien sekä jär
jestyksen ylläpitämistä ja asiakkaiden tavaroiden säilyttämis
tä koskevien määräysten noudattamisesta. 

12 L u k u. 
Ertnäiset määräykset. 

102 §. ~ähän järjestyssääntöön perustuva'lupa myönnettäköön 
ehdoitta tai määrätyin ehdoin joko toistaiseksi, määräajakSi ta
hi määrättyä tilaisuutta varten. 

Jos lupaehtoja tai annettuja määräykSiä rikotaan tahi jos 
olosuhteiden muuttuminen tekee peruuttåmisen tarpeelliseksi, voi 
luvan antanut viranomainen pe~uttaa sen. 

103 §. Tontin omistajalla tai haltijalla, joka ei itse asu 
kaupungissa tai joka kahta viikkoa kauemmin oleskelee toisella 
paikkakunnalla, tulee olla asiamies, jolla on oikeus hänen puo
lestaan kantaa ja velvollisuus vastata tässä järjestyssäännössä 
mainituissa. asioissa. . 
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,104 §. Tässä järjestyssäännössä mainittujen töiden suori tte.mi-· 
sest.a ja varokeinoja koskevien määräysten noudattamisesta·vas
taa se, jonka lukuun työ suoritetaan, jollei erityistä maist
raatinhyväkSymää vastuUnalaista työnjohtajaa tai työn suoritta
jaa. ole otettu. . 

. 105 §.Milloin viittätoista vuotta nuorempi lapsi rikkoo tä
··!!iän järj estyssäännön määräyksiä, ovat lapsen vanhemmat polii-
sin sitä vaatiessa velvolliset saapumaan poliisilaitokselle 
asian johdosta pidettävään ,kuulusteluun. 

106 §. Tämän järjestyssääDnön tai asianomaisen kunnallisen 
viranomaisen sen nojalla antamien ja kunnallisten ilmoitusten 
tiedoittamisesta säädetyllä tavalla yleisön tietoon saatettujen 
määräysten rikkomisesta rangaistaan, ellei laissa tai asetuk
sessa·ole erityistä rangaistusta määrätty, varoituksella tai 
enintään 70 päiväsakolla. 

Vähäisestä rikkomuksesta, jollei se ole toistuva, älköön 
. syytettä nostettako, vaan huomauttakoon poliisi asianomaiselle 
hänen· virheellisestä menettelystään. 

107 §. Tällä Helsingin kaupungin yle-isellä järjestyssäännöl
lä kumotaan heinäkuun 7 päivänä 1945 vahvistettu Helsingin kau
pungiri·poliisijärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen 
ja lisäYksineen. 
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95. Kunnallistaksoituksessa tehtävät vähennykset. 

lCaupuuginval tuuston päätös marraskuun 13 PII tä 1957. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:141) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että Helsin
gissä vuodelta 1957 toimitettavassa taksoituksessa lapsivähen
nyksen suuruus on 40 000 mk ja asteittaisen tulo~ vähennyksen 
korkein määrä 80 000 mk. 

96. Kaupungin eri hallintohaarojen ja liikelaitosten 
keski~äiset suhteet. 

KaupuuginVZlltuuston päätös marraskuun 13 PII tä 1957. 

(Vrt, kunn. as.-kok o 1957:55) 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupungin e~i hallintohaa
rojen ja liikelaitosten keskinäisistä suhteista 5.6.1957 teke
määnsä päätöstä' siten, että liikennelaitoksen käYttöomaisuuden 
korko on laskettava 4 %:n mukaan ja että korko myös liikenne
laitoksen osalta lasketaan kaikelle laitokseen sijoitetulle pää
omalle ottaen huomioon myös sen suuremman pääoman, joka kulloin
kin vastaa laitoksen käyttöomaisuuden päivänarvoa, ja että kor
ko talousarviossa ja siihen liittyvässä kirjanpidossa ja tilin
päätöksessä lasketaan samaa periaatetta noudattaen. 



97. Henkilökohtaisten palkanlisien myöntäminen 
kaupunginorkesterin jäsenille. 

Kaupunginvaltuuston päätös marraskuun 13 Plltä 1957. 
(Suomen as.-kok. 1953:70) 
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Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen mu
siikkilautakunnan esityksestä harkintansa mukaan myöntämään 
kaupunginorkesterin muusikoille henkilökohtaisia palkanlisiä, 
jotka lasketaan heidän palvelusaikansa perusteella radio-orkes
terissa, kunnallisissa tai puolikunnallisissa orkestereissa, 
lukuunottamatta Helsingin kaupungin palvelusta, noudattaen so
veltuvin osin ikälisää koskevia perusteita, kuitenkin siten, 

että 10 vuoden rajoitus hyväksiluettavaan palvelusaikaan 
nähden ei koske edellä tarkoitetuissa orkestereissa palvellun 
ajan hyväksilukemista ja 

että henkilökohtaisia palkanlisiä voidaan myöntää enintään 
4 ikälisää vastaavasti sekä 

että myönnettäessä virkasäännön mukaista ikälisää edellä 
tarkoitettua henkilökohtaista palkanlisää saavalle viranhalti
jalle lakkaa vastaavan henkilökohtaisen palkanlisän maksaminen 
ilman eri päätöstä samasta ajankohdasta lukien. 
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98. Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungip maatalous
työntekijäin ammattiosasto r.y:n välisen työehtosopi

muksen muutos. 

Balkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maataloust7Bntekijäin 
ammattiosasto r,7ln allekirjoittama marraskuun 18 Pilnå 1957. 

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 30 Plni' 1957) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956 :105), 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa kesä
kuun 19 päivänä 1956 vahvistetun Helsingin kaupungin ja Helsin
gin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r.l:n Väll. sen työehto
sopimuksen 6 §:n 1 momentin, 11 §:n ja 13 §:n 1 momentin näin 
kuuluviksi: 

6 §. Palkkau.s. Täysin työkykyisten, 18 vuotta: täyttäneiden 
työntekijöiden ohj'etuntipalkat ovat eri palkkaryhmissä seuraa
vat: 

'Miehet: 

1. Palkkaryhmä · .... -,- .............. 1181:-
2. " · .................... 126

1
:-

3. " · .................... 133':-
4. n, · .................... 143':-

Naiset: 

1. Palkkaryhmä · .................... 100:-
2. " · .................... 105:-
3. " ...................... 109:-
4. " · .................... 114:-

11 §. Palkkojen tarkistaminen. Elinkustannusindeksin nousu hy 
hyvitetään paIkoissa 2/3 periaatetta noudattaen. Jos elinkus
tannusindeksi nousee pistelukuun 130, tarkistetaan palkkoja 
4 %:lla. Jos elinkustannusindeksi tästä nousee 4,5 %:lla eli 
pistelukuun 136, korotetaan edellä mainittu 4 %:n: tarkistus 
7 %:ksi. Vastaavalla tavalla menetellään, jos elinkustannusin
deksi edelleen nousee vähintään mainitut 4,5 %. I 



Elinkustannusindeksin muutokset todetaan jokaisen kuukauden 
20 päivään mennessä. Tämän perusteella tehdään tarpeellisiksi 
osoittautuneet tarkistuspäätökset. Tämän perusteella suoritet
tavat palkkojen tarkistukset tulevat voimaan sen palkanmak~u
kauden alusta, joka tarkistuspäätöstä ensiksi seuraa. 

13 §. Soptmuks9n uotmossoolo. Tämä sopimus tulee voimaan 
1 päivänä elokuu~a 1957 ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta lS58, 
josta päivästä se kuitenkin jatkuu edelleen yhden vuoden kerral
laan, ellei sitä viimeistään kolme kuukautta ennen sen päätty
miseksi määrättyä aikaa ole jommankumman asianomaisen puolelta 
irtisanottu. 
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99. Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille 
suoritettavat korvaukset. 

Kaupunginhallituksen päätös marraskuun 21 PIUl 1.957. 
(Vrt. Irunn. as.-kok. '1957 :65) 

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä muuttaa kansa
koulujen vahtimestareille ja siivoojille suoritettavista korva
uksista 4.7.1957 tekemänsä päätöksen 2) kohdan 1.11.1957 lu
kien seuraavasti: 

2) Siivooja voim1stelusalin ylimääräisestä siivouksesta 
215 mk voimistelukerralta, veistosalin siivouksesta 185 mk se
kä luokka- tai muun siihen verrattavan huoneen si1vouksesta 
95 mk kokoontumiskerralta, jos ylimääräinen siivous sen joh
dosta suoritetaan. 



100. Helsingin kaupungin ulosottotoimen 
tarkkaajan työjärjestys. 

Maistraatin vahvistama marraskuun 26 pulä 1951. 
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1 §. Ulosottotoimen tarkkaaja toimii välittömästi maistraa
tin ·alaisena. Tarkkaajan nimittää virkaansa maistraatti, joka 
myös ottaa palvelukseen tarkkaajan apulaiset. 

2 §. Tarkkaajan tehtävänä on maistraatin puolesta pitää sil
mällä ulosottoviraston toimintaa ja tilinpitoa varsinkin peri
mis- ja tilitystoimen osalta ja sitä· vart.en jatkuvasti suori t
taa virastossa tässä työjärjestyksessä mainittuja ja muita tar
peellisia valvontatoimenpiteitä. 

3 §. Ulosottomiesten osalta tarkkaajan tulee: 
1) valvoa, että ulosottomiehet suorittavat lain mukaan ja 

viivytyksittä heille kuuluvat täytäntöönpanotehtävät ja ulosot
tovirastolle välittömästi tilittävät kertyneet varat; 

2) tarkkailla, että ulosottoviraston jOhtosäännössä määrätyt 
tarkastukset suoritetaan; 

3) tarkastaa ainakin kaksi kertaa vuodessa täytäntöönpanon 
hakijain ja maksuvelvollisten ulosottovirastoon antamat takaus
sitoumukset ja muut vakuudet sekä niitä koskeva kirjanpito; se
kä 

4) suorittaa, milloin tarkkaaja katsoo tarpeelliseksi, 4 §:ssä 
mainittuja tarkastustoimenpiteitä. 

4 §. Ulosottoapulaisten osalta tarkkaajan tulee: 
1) tarkkailla jatkuvasti ja yksityiskohtaisesti ulosottoapu

laisten perintätilityksiä; 
2) valvoa samassa yhteydessä, että ulosottoapulaisten peri

mät varat talletetaan ulosottoviraston johtosäännön mukaisesti 
ja tilitetään oikeassa ajassa ja järjestyksessä; 

3) pitää Silmällä, että estetodistukset ovat muodollisesti 
oikein ja asiallisilla perusteilla laaditut; 

4) toimittaa yllättäen perintätilitysten väliaikoinakin ulos
ottoapulaisten virkavarojen tarkastuksia; 

5) tarkkailla, että toimituskirjain lunastUksia ja toimitus
palkkioita kannettaessa noudatetaan voimassa olevia määräyksiä; 

6) suorittaa, milloin syytä on, ulosottoapulaisen virka-asi
ain täydellinen tarkastus; sekä 

7) tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa ulosottoapulais
ten perimistään varoista asettamat vakuudet. 
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I 
5 §. Ulosottoviraston kirjanpidon osalta on tarkkaajan jat-

kuvasti valvottava: 
1) että viraston kirjanpito on ajanmukaisesti järjestetty 

sekä täsmällisesti ja hyväksyttyjen perusteiden mukaan hoidet
tu; 

2) että kirjanpito, tilitykset ja niiden perustana olevat 
tositeasiakirjat ovat numerolleen sekä muodollisesti ja asial
lisesti oikeat.; 

3) että kaikki kertyneet ja toimeksiantajille,tilitetyt va
rat ovat oikein ja mitään poisjättämättä tuloina:ja menoina kir
jatut kiinnittäen erityisesti huomiota virastolle sen ulkopuo
lelta tuleviin varoihin ja viraston suorittamiin virkn-aputeh
täviin. 

Kassantarkastuksia tulee tarkkaajan toimittaa ainakin kerran 
vuosineljänneksittäin ennakolta ilmoittamattomana aikana täs
määmällä samanaikaisesti pankkeihin kirjojen mukaan talletetut 
viraston rahavarat joka tarkastustilaisuuteen pankeilta hankit
tavien tili-ilmoitusten kanssa. Jokaisesta kassantarkastuksesta 
on laadittava pöytäkirja, josta tarkastuksen yksityiskohdat ja 
tulos ilmenevät. Pöytäkirja on toimitettava ensi tilassa mais
traatille ja johtavalle kaupunginvoudille. 

6 §. Keskusosaston osalta on, sen lisäksi mitä 5 §:ssä on 
määrätty, tarkkaajan tehtävänä: 

1) valvoa, että ulosottovirastoon kertyneet varat lainmukai
sesti pidetään asianomaisten saatavina tai heille virastosta 
lähetetään taikka talletetaan lääninrahastoon ja että tilityk
set ovat numerollisesti ja asiallisesti oikeat; I 

2) pitää silmällä, että pakkoperimiskuHtivihkojen säilytys 
ja jakaminen on virastossa asianmukaisesti järjestetty; 

3) tarkistaa, 'että kaikki perimiskuittien kaksoiskappaleet 
ja mahdollisesti mi tättömiksi tehdyt kui ti t pala~tuva.t juokse
vassa aika- ja katkeamattomassa numerojärjestyksessä virastoon 
perintätilitysten yhteydessä; , 

4) pitää silmällä estetodistuksin palautuvia toimeksiantoja; 
5) valvoa, että Helsingin kaupungin verojäämä~ilien lyhen

nykset, poistot ja peruutukset ovat asianmukaise~ti tositetut; 
sekä 

6) tarkkailla keskuskortiston hoitoa. 
7 §. Tarkkaajan velvollisuutena on: 
1) noudattaa maistraatin hänelle viran puolesta antamia oh

jeita; 
2) antaa maistraatin pyytämiä lausuntoja tarkkaajan toimia

laan kuuluvissa asioissa; 
3) pitää toimittamistaan tarkastuksista ja tutkimuksista 

luetteloa, joka on esitettävä maistraatille ain~in kerran vuo-
sineljänneksi ttäin; '.' 

4) toimittaa puolivuosittain rahan, arvopaperien tai asia
kirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautUmiseksi muus
ta suoritusvelvollisuudesta 9 päivänä lokakuuta 1931 annetun 
lain (28~3l) mukaisesti maistraattiin tehtyjen talletusten tar
kastus; 

5) laatia vuosittain ja antaa maistraatille määräajassa eh
dotus tarkkaajan toimintaa kOSkevaksi, lähinnä s~uraavan vuoden 
talousarv10ksij sekä 
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6) laatia ja antaa maistraatille toukokuun 1 päivään mennes
sä toiminnastaan vuosikertomus, josta Helsingi~ kaupungin kun
nal11sveroja koskevalta osalta on ote toimitettava myös kaupun
ginhallitukselle ja revisiovirastolle. 

8 §. Tarkkaajan tulee viipymättä ilmoittaa johtavalle kau
punginvoudille ulosottoviraston toiminnassa havaitsemistaan 
puutteellisuuksista ja virheellisyyksistä sekä pitää silmällä, 
että niiden johdosta ryhdytään tarpeellisiin oikaisu- ja ehkäi
sytoimenpiteisiin. Ilmoitus on tehtävä myös maistraatille, mil
loin asia näyttää vaativan.maistraatin toimenpidettä tai ilmoi
tukseen muutoin on syytä • 

. Yksissä toimin johtavan ja asianomaisen osaston kaupungin
voudin kanssa ottaa tarkkaaja neuvoilla ja aloitteilla osaa vi
raston perimis- ja tilitystoimenpiteiden sekä niiden tarkkailu
järjestelmän tehostamiseen ja kehittämiseen. 

9 §. Maksuvelvollisten luona on tarkkaajan toimitettava tut
kimukSia, jos se on· katsottava ulosottotoimen valvonnan kannal-
ta tarpeelliseksi. . . 

Tarkkaaja ja hänen apulaisensa eivät saa vastaanottaa·varo
ja, jotka ovat ulosottoviraston perittäviä. 

10 §. Kaupungin revisioviraston toimialaan kuuluvissa asiois
sa on tarkkaajan annettava virastolle tietoja ja oltava tarVit
taessa muutoinkin yhteistoiminnassa viraston kanssa. 

11 §. Tarkkaajan apulaiset ovat velvolliset avustamaan tark
kaajaa tarkkailutoiminnassa ja suorittamaan tarkkaajan heille 
osoittamat työt. Tarkkaaja voi antaa hänelle tämän työjärjestyk
sen mukaan kuuluvista tehtävistä apulaistensa suoritettaviksi 
sellaisia, jotka heille soveltuvat. Niiden suorittamista tulee 
tarkkaajan ohjata ja valvoa.· 

12 §. Tarkkaajan ja hänen apulaistensa työaika on sama kuin 
ulosottovirastossa työskentelevien viran~altijain päivittäinen 
työaika. 
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101. Helsingin kaupungin matkustuss.ää.ntö. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama. toukokuun 12 PIDä 1943. 

(Muutoksineen maaliskuun 1 PI1tä ja syyskuun 26 Plltä 1951 tam
mikuun 11 ja 25 PlltA 1956 sekä marraskuun 21 plltä 1957) 

Yle i s e t m ä ä r ä y k s e t. 

1 §. Kaupungin alueen ulkopuolelle kaupungin .asioissa teh
dystä matkasta suoritetaan matkakustannusten korvausta ja päi
värahaa tässä säännössä määrättyjen perusteiden mukaan. 

Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta matkoihin kaupungin 
alueen ulkopuolella sijaitsevalle kaupungin työmaalle., jonne 
kuljetus tapahtuu kaupungin kustannuksella siten, että lähtö 
ja paluu tapahtuvat samana päivänä. Kaupungtnua1tuusto 26/9 
1951. 

2 §. Matkakustannu'sten korvausta ja päivärahaa laskettaes
sa jaetaan kaupungin luottamushenkilöt, viranhaltijat ja muut 
palkansaajat kolmeen luokkaan seuraavasti: 

1 luokkaan kuuluvat kaupunginvaltuuston puhee.njohtaja, vara
puheenjohtajat ja jäsenet sekä kaupunginhallituksen jäsenet; 

II luokkaan kuuluvat kaupungin muut luottamushenkilöt sekä 
kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajia lukuun ottamatta 
ne viranhaltijat, joiden palkkaus on 17.palkkaluokan tai sitä 
ylempien palkkaluokkien mukainen taikka niitä vastaava; 

111 luokkaan kuuluvat muut palkannauttijat. 
Sijainen saa samat edut kuin vakineinen viranhaltija. Kau-

punginua1tuusto 26/9 1951 ja 25/1 1956. I 

M atk aku s t ann u s t e n k 0 r v a u s. 
3 §. Matkakustannusten korvaus suoritetaan ~euraavien perus

teiden mukaan: 

Matkustustapa 

Rautatiellä 

Lentokoneella 

Linja-autolla 

1 luokassa 

Maksu l.luokan 
paikasta 

Maksu 1. luokan 
paikasta 

Maksu 1.1uokan 
paikasta 

Maksu 1 paikas
ta 

II luokassa 

Maksu 1. luokan 
paikasta 

Maksu l.luokan 
paikasta 

Maksu l.luokan 
paikasta . 

Maksu 1 paik'as
ta 

II! luokassa 

Maksu 2. luokan 
paikasta 

Maksu 2.tai tu
ristiluokan 
paikasta 

Maksu turisti
luokan paikas
ta 

Maksu 1 paikasta 



Katkustustapa 

Vuokra-autolla, 
vuokratulla 
moottorive
neel"lä, omal
la autolla, 
omalla moot
toriveneellä, 
veneellä, he
vosella tai 
muulla taval
la 
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1 luokassa II luokassa III luok&ss!'-

Kaupunginhallituksen vahvistama, voimassa olevien 
taksojen mukainen maksu. 

Korvausta ei kuitenkaan suoriteta oman auton käytöstä maan 
rajojen ulkopuolella. Kaupungtnva1 tuusto 27/11 1957. " 

4 §. Asianomaisella on oikeus saada korvaus paikkamaksusta 
pikajunissa sekä silta- ja lauttamaksuista ynnä muista sellaisis
ta varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. 
. Milloin erityisen tehtävän tai muun pakottavan sy~rn vuoksi on 
jouduttu maksamaan kustannuksia enemmän kuin 3 §:n määräykset " 
edellyttävät, suoritetaan korvaus näin maksetuista todellisista 
matkakustannuksista. 

Jos rautatiematkalla on käytetty makuuvaunupaikkaa vähintään 
neljä tuntia klo 22 ja 8 välisenä aikana, korvataan se maksu, 
mikä makuuvaunupaikan käyttämisestä on aiheutunut. 

Lentokoneella matkustettaessa asianomaisella on oikeus ottaa 
lentovakuutus kaupunginhallituksen vahvistamasta määrästä, jos
ta suoritettava vakuutusmaksu hänelle korvataan. Kaupungtnva1-
tuusto 27/11 1957. 

5 §. Jos asianomaisen on täytynyt suorittaa eri maksuja työ
välineiden tai matkatavarain kuljetuksesta, joita hänen on ollut 
pakko matkan tarkoitusta silmällä pitäen viedä mukanaan, suori
tetaan hänelle myös niistä korvaus. Kaupunginvaltuusto 27/11 1957. 

6 §. Jos asianomainen junalla, laivalla tai lentokoneella 
matkustaessaan on käyttänyt alempaa luokkaa kuin mihih hänellä 
on Oikeus, suoritetaan matkakustannusten korvaus sen luokan mu
kaan, jota hän tosiasiallisesti on käyttänyt. Jos hän kaupungil
ta on saanut ilmaisen"kyydin, ei hänellä ole oikeutta saada vas
taavaa matkakustannusten korvausta. Kaupungtnva1tuusto 27/11 
1~57. 

7 §. Milloin useammat matkakustannusten korvaukseen oikeu
tetut ovat käyttäneet samalla matkalla yhteistä autoa, venettä 
tai hevosta, jaetaan 3 §:ssä mainittu korvaus tasan heidän kes-
kensä. " 

8 §. Matkakustannusten korvaus suoritetaan myös kaupungin 
alueella kuljetun matkan osalta, jos matka kaupungin alueen " 
ulkopuolelle välittömästi on Jatkunut samaa matkustus tapaa käyt
täen kuin matkaa aloitettaessa. Kaupungtnva1tuusto 7/31951. 

~ 

\ 
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P ä i v ä r a h a. 

9 9. Päiväraha suoritetaan 11 §:ssä mainittuja tapauksia 
lukuun ottamatta jokaiselta kello 24:stä laske tulta vuorokau
kaudelta, joka joko kokonaan tai osaksi on käytetty matkaan, 
ei kuitenkaan, jos matka kestää vähemmän kuin kuusi tuntia ei
kä jos se kestää useamman kuin yhden vuorokauden" sellaiselta 
vuorokauäelta, josta matkaan on käytetty vähemmän kuin kolme 
tuntia. Kaupungin/)a1tuusto 11/1 1956. ' 

10 9. Jos matka viivästyy matkustajasta riippumattoman syyn 
vuoksi, otetaan viivästymisen aika lukuun päivärahaa lasketta
essa, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin 14 vuorokaudelta. 
Kaupunginhallituksella on kuitenkin oikeus myöntää pitemmältä
kin ajalta päiväraha, jonka suuruuden se silloin erikseen päät-
täköön. I 

11 §. Päivärahaa ei suoriteta, jos asianomainen matkalla saa 
kaupungin laitoksessa, jonne hän on matkustanut, vapaan asunnon 
ja ruoan. ' 

Päivärahaa ei suoriteta myöskään sellaiselta yli kuusi tun
tia, mutta alle kaksitoista tuntia kestävältä matkalta, jonka 
aikana asianomainen suorittaa autonkuljetus- javartiointiteh
täviä, mikäli nämä tehtävät muutenkin kuuluvat hänen'virkateh
täviinsä. 

Mikäli virkamatka toiselle paikkakunnalle, sen kohteesta 
riippumatta kestää yli kuusi tuntia, mutta asiaqomaisella ei 
2 momentin perusteella ole oikeutta päivärahaan, suoritetaan 
hänelle ruokarahana 25 %, kulloinkin voimassa olevasta aSian
omaisen palkkauksen mukaisesta korottamattomasta päivärahasta. 
Ruokarahaa ei kuitenkaan suoriteta, jos asianomainen on saanut 
kaupungin laitoksessa, jonne matka on tehty, vapaan ruoan. 
Kaupungtn/)a1tuusto 11/1 1956. 

12 §. Matkasta kotimaassa suoritetaan päivärahaa 
1 luokassa ............•..................... 

II n 
II! n 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 'r 

seuraavasti: 
1 700 mk 
1 400 " 
1 100 " 

Päiväraha lasketaan korotettuna 50 %:lla kaupungissa ja kaup
palassa sekä niillä alueilla, jotka ovat kuulun~et valtioneu
voston päätöksillä 11.3. ja 16.5.1954 sekä 26.5.1955 lakkautet
tuihin taajaväkisiin yhdyskuntiin. Korotettu päiväraha suorite
taan jokaiselta vuorokaudelta, jonka aikana korotukseen oikeut
tavalla paikkakunnalla on tehtävän suorituksen, yöpymisen tai 
muun pätevän syyn vuoksi oleskeltu vähintään kuusi tuntia. Kau-
pungtn/)a1 tuusto 87/11 1957.· , 

13 §.Matkasta ulkomaalla suoritetaan päivärahaa,kaupungin
hallituksen kutakin matkaa varten vahvistaman asteikon mukaan. 

Matkalla kotimaasta ulkomaahan tai päinvastoin tahi ulko
maasta toiseen sovelletaan saapumismaata varten, vahvistettua 
päivärahaa sen matkavuorokauden alusta alkaen, jonka kuluessa 
asianomainen on tullut tämän maan meri-' tai lento satamaan , ta
hi rajarautatieasemalle taikka muulla tavoin matkustaessaan 
mennyt rajan yli. 

-Jos laivalippuun sisältyy ruoka, suoritetaan laivamatkan 
aikana päättyvältä matkavuorokaudelta kuitenkin ainoastaan 12 
§:n 1 kappaleen mukainen päiväraha. 
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Matke7Uorokaudet luetaan lähtömaan kelloajan mukaan, mikäli 
niissä maissa, joissa matka tapahtuu, noudatetaan eri aikaa. 
Kaupungtnva1tuusto 7/3 1951. 

Eri n ä i s e t m ä ä r ä y k s e t. 
14 §. Milloin eri tytset syyt edellyttävät 'jatkuvaa oman au

ton, moottoripyörän tai moottoripolkupyörän käyttöä, kaupungin
hallitus päättää korvauksen suuruudesta. Kaupunginvaltuusto 
27/11 1957. 

15 §.Tämän säännön mukaista matkaa varten on asianomaisel
la oikeus saada ennakkomaksua. Kaupungtnva1tuusto 27/11 1957. 

16 §. Jos matkustettaessa poiketaan syrjään tai .viivytään 
yksityisen asian vuoksi, on matkakulujen korvaus ja päiväraha 
laskettava nii~in olisi matkustettu suoraan. Kaupungtnva1-
tuusto 27/11 1957. 

17 §. Tätä ~tkustussääntöä on noudatettava myös, milloin 
kaupungin viranhaltija tai muu palkansaaja, jonka toimipaikka 
ei ole kaupungin alueella, kaupungin asioissa tekee matkan toi
mipaikkansa ulkopuolelle. Kaupungtnva1tuusto 27/11 1957. 

18§.Milloin virkamatka suoritetaan ryhmässä, kaupunginhal
lituksella on oikeus päättää matkakustannusten korvauksesta ja 
päivärahasta 3 ja 12 §:issä mainituista perusteista poiketen 
Siten, että kaikki matkaan osallistuvat käsitellään samaan mat
kustusluokkaan kuuluvina. Kaupunginvaltuusto 27/11 1957. 

19 §.Kaupunginhallituksen hyväksymälle lomakkeelle laadit
tavan matkalaskun tulee sisältää selvitys matkan tarkoituksesta 
sekä siitä päätöksestä, jolla matkustusmääräys on annettu, sa
moin kuin selostus matkustustavasta sekä niistä kelloajoista, 
jolloin asianomainen on saapunut ja lähtenyt eri paikkakunnil
ta. Matkalaskuun on liitettävä matkakustannuksista aiheutuneet 
tositteet. Kaupungtnva1tuusto 27/11 1957. 
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102. KonekirjanpitolisäD maksaminen kaupungin 
viranbaltijoille. 

KaupuDginval tIlustOIl pälit8s marrallkuUll 27 Pll1;ii 1957 •. 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä: 

että sellaiselle kaupungin palveluksessa olevalle enintään 
14. palkkaluokan mukaan palkatulle viranhaltijalle, jonka pää
työnä on konekirjanpito, voidaan palkkalautakunnan harkinnan 
mukaan maksaa 1.1.1958 lukien konekirjanpitolisä:, jonka suuruus 
on yleensä 1 500 mk kuukaudelta, mutta 3 000 mk kuukaudelta 
sellaisesta vaativasta konekirjanpitotyöstä, jossa suoritetaan 
useita työvaiheita käsittävä laaja kirjanpitokokonaisuus tai 
useita eri tÖitä, jotka kaikki kirjanpitokoneen käyttäjän tu-
lee hallita, ' 

että palkkalautakunnalle tehtäviin esityksiin' on esityksen 
tekijän toimesta liitettävä järjestelytoimiston ~elvitys kone-
kirjanpitotyön vaativuusasteesta, , 

että konekirjanpitolisät maksetaan sen kuukauden alusta lu
kien, joka ensiksi seuraa esityksen saapumista p~lkkalautakun
nalle, sekä 

että kaupunginhallitus oikeutetaan tarkistamaan konekirjan
pitolisät samassa s~teessa kuin viranhaltijain palkat muuttu
vat. 



103. Liikennemerkit. 

Kul.lrulaitosten Ja yleisten töiden ministeriön pliätöa 
marraskuun 27 plltä 1957. 
(Suomen Ba.-kok. ~84/57) 
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on 4 päivänä 
lokakuuta 1957 annetun tieliikenneasetuksen (331/57) 7 §:n no
jalla päättänyt: 

1 L u k u. 

Päätöksen soveltamtnen. 

1 §. Liikenteen ohjaamiseksi tieliikenneasetuksen 2 §:ssä 
mainitulla tiellä on tarpeen vaatiessa käytettävä tämän päätök
sen mukaisia liikennemerkkejä, liikennevaloja ja ajorataan teh
täviä merkintöjä sekä sulkulaitteita. Rautatien toimesta ase
tettavista risteys- ja etumerkeistä sekä poliisimiehen liiken
teen ohjaamiseksi antamista käsimerkeistä on VOimassa, mitä 
niistä on erikseen määrätty. 

2 §. 1. Liikennemerkit ja m~ut liikenteen ohjaamiseksi tar
koitetut laitteet asettaa tieliikenneasetuksen säännösten mu
kaisesti tien kunnossapitäjä, kuitenkin niin että näiden aset
taminen kadulle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikenne
alueelle kuuluu asianomaiselle kaupungille tai kauppalalle. 

2. Tilapäistä tarvetta varten voi kuitenkin myös poliisipii
rin päällikkö asettaa 1 momentissa tarkoitettuja merkkejä ja 
laitteita. 

3. Luku~ ottamatta maistraatin tai järjestysoikeuden tie
liikenneasetuksen 29 §:n nojalla antamaan päätökseen perustu
via merkkejä- sekä opastusmerkkejä ja tien teknillisiin laittei
siin niiden rakenteesta johtuen tarvittavia rajoitusmerkkejä 
samoin kuin tien kunnosta johtuvia tilapäisiä merkkejä, ei kau
pungissa ja kauppalassa saa liikennemerkkejä eikä liikennevalo
ja-asettaa eikä ajoratamerkintöjä tehdä ilman poliisipiirin 
päällikön suostumusta! jota älköön kuitenkaan ilman pätevää 
syytä evättäkö. Maala s~nassa on mu~ tien kunnossapitäjän 
kuin tie- ja vesirakennushallintoviranomaisen pysyväksi tarkoi
tetun liikennemerkin asettamiseen saatava asianOmaisen poliisi
piirin päällikön suostumus. Tie- ja vesirakennushallintoviran
omaisen on asettamistaan liikennemerkeistä ensi tilassa ilmoi
tettava poliisipiirin päällikölle. Etuajo-oikeutetun tien merk
kiä (11IA a) ei kuitenkaan saa maalaiskunnassa asettaa ilman 
ministeriön suostumusta. -

4. Liikennemerkit ja muut liikenteen ohjaamiseksi asetetta
vat laitteet on tämän päätöksen määräyksiä noudattaen sijoitet
tava siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin havaittavissa ja 
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ettei niistä ole haittaa tai vaaraa liikenteelle eikä kohtuu
tonta haittaa tien kunnossapidolle. Ne on myös tarpeen ja mah
dollisuuksien mukaan pimeänä aikana valaistava tai varustetta
va heijastimilla tai asianomaista väriä heijastavalla pinnalla. 

5. Tie- ja vesirakennushallitus antaa 'tarvittaessa tarke~
pia ohjeita liikennemerkki en ja ajoratamerkintö'jen sekä sulku
laitteiden väreistä, rakenteesta ja merkinnöistä sekä vahvistaa 
muut tielai.n edellyttämät tiemerkit. 

2 L u k u. 
LHkennellle,.kit • 

3 §. Liikennemerkit jaetaan seuraaviin ryhmiin: 
1. V 3 r 0 i t u s m e r k i t, jotka ovat' yleensä tasasi

vuisen kolmion muotoisia; 
II. X i e 1 t 0 a, r ajo i t u s t a tai m ä ä r ä -

Y s t ä 0 soi t t a v a t m e r k i t, jotka ovat yleensä 
ympyrän muotoisia; sekä 

111. Tie d 0 i t u s m e r k i t, jotka oV,at yleensä suo
rakaiteen muotoisia. 

1. VAR01TUSMERXIT. 

A. Va,.sinaiset ua,.oUusllle,.kit.' 

4 §. 1. Varoitusmerkki, jota käytetään osoittamaan tiessä 
olevaa, . liikenteelle vaarallista kohtaa, on tas'asivuinen kol
miO, jonka kärki on suunpattu ylöspäin ja sivut 900 mm. Merkin 
reunat ovat 75 mm:n leveydeltä punaiset ja sen ~eskustassa on 
keltaisella pohjalla vaaran laatua esittävä musta kuvio. Asu
tustaajamissa ja milloin muutoin erityisiä syitä on, saadaan 
kuitenkin käyttää varoitusmerkkiä 700 mm:n sivuin. 

2 Varsinaiset varoitusmerkit ovat: 
a X u 0 p p a (kuva 1Aa); 
b Tie n m u t k a (kuva IAb)· 
e Tie n r i s t e y s (kuva fAe), 
d X a p e n eva tie (kuva IAd); 
e A v a t t a v a s i 1 t a (kuva IAe); 
f Tie työ (kuva IAf); 
gL a p s i (kuva IAg); 
h R a i t i 0 tie n t a s 0 r i s t e ~ s (kuva IAh); 

sekä 
i) Muu v a a r a (kuva IAi): I 
3. Varoitusmerkki sijoitetaan yleensä ajoradan ulkopuolelle, 

jolleivät erityiset syyt toisin vaadi, kulkusu~ssa ti~n oi
kealle puolelle, tai ajoradalla olevalle korokkeelle 150-250 
metriä ennen vaarapaikkaa 'ja siten, että kohtisuoraan ajosuun
taa vastaan asetetun merkin alareunan korkeus ajoradan pinnas
ta on 1.5-2.2 metriä ja sen keskiviivan e~äisyys ajoradan reu
nan kautta kulkevasta pystytasosta enintään 2.0 metriä. 

Asutustaajamissa saadaan varoitusmerkki olosuhteiden sitä 
vaatiessa asettaa lä~emmäksi vaarapaikkaa ja tulee merkin lä
himmän kohdan olla 0.5-1.0 metrin etäisyydellD1ajoradan reunan 
kautta kulkevasta pystytasosta. 

4. Varoitusmerkkiä älköön käytettäkö tarpee~tomasti, milloin 
olosuhteet muutoinkin määräysten mukaan edellyttävät erityistä 
varovaisuutta. 
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B. Rautatten tasortsteyksen varottusmerktt. 

5 §. 1. a) V a r t i 0 i m a t 0 n t a s 0 r i s t e y s. 
Merkki, (kuva lEa) jota käytetään rautatien risteys- ja etumer
kin lisäksi, on 4 ~:n 1 momentin mukainen varoitusmerkki, jos
sa on veturia esittävä kuvio; ja 

b) V a r t i 0 i t u t a s 0 r i s t e y s. Merkki (kuva 
IBp) on samanlainen, veräjää ~sittävällä kuviolla varustettu 
varoitusMerkki. 

Edellä a ja b kohdissa mainitut merkit asetetaan niinkuin 
varsinaiset varoitusmerkit ja on niitä käytettävä kaikissa tei
den ja rautatien tasoristeyksissä. 

2. Edellä 1 momentissa mainittujen merkkien lisäksi VOidaan, 
milloin erityistä syytä on, käyttää kolmea t a S 0 r i s t e -
yk sen 1 ä h e s t y m i s m e r k k i ä (kuvat IBe, d, e). 
Merkki on 1000 x 300 mm:n suorakai~e, jossa on keltaisella poh
jalla kolme, kaksi tai yksi.punaista, 100 mm:n levyistä, tien 
keskustaa kohden 300 kulmassa kaltevaa poikkijuovaa. Merkit si
~oitetaan näkyvyyssuhteista riippuen tien oikealle tai vasem
malle tahi molemmille reunoille kohtisuoraan lähestymissuuntaa 
vastaan, alareuna enintään 1000 mm:n korkeudelle ajoradan pin
nasta ~a siten, että kolmella juovalla varustettu merkki asete
taan 1 momentissa mainitun varoitusmerkin alle, samaan pylvää
seen, kahdella juovalla varustettu tämän ~a tasoristeyksen vä
liin 2/3 etäisyydelle ja yhdellä juovalla varustettu merkki 
noin 1I3 etäisyydelle tasoristeyksestä. 

3. Edellä 1 momentissa mainitut varoitusmerkit on pimeän ai
kana valaistava tai varustettava heijastimi~la tahi heijasta
valla pinnalla. 

II. A. KIELTOA TAI RAJOITUSTA OSOITTAVAT MERKIT. 

6 §. 1. Tiellä kulkevaa koskeva, kieltoa tai rajoitusta 
osoittava liikennemerkki on tässä pykälässä mainHuin poikkeuk
sin 640 mm:n 1äpimittainen ympyrä, jonka reuna on 75 mm:n le
veyde1tä punainen ja jonka keltaisessa keskustassa on kie110n 
tai rajoituksen laatua tai määrää osoittava musta kuvio tai mer
kintä. Merkkiä VOidaan, mi110in erityisiä syitä on, käyttää 
400 mm:n sekä merkkejä lIAi ja j kiellon toistamiseen sen vai
kutusalueella asutustaajamissa 200 mm:n läpimittaiseksi pienen
nettynä. 

2t Kie1toa tai rajoitusta koskevat merkit ovat: 
a) Ajo n e u v 0 1 1 a ajo k i e 1 1 e t t y. Merkki 

(kuva lIAa), joka sijoitetaan py1vääseen tai puomiin, OSOittaa, 
että tie tai sen osa on suljettu kaikilta ajoneuvoilta. Merkin 
punainen reunus on 125 mm:n 1evyinen ja keskusta keltainen. 
Merkkiä voidaan 200 mm:n läpimittaisena, varteen kiinnitettynä 
käyttää p01iisin, katsastusmiehen tai tieviranomaisen antamana 
pysähdysmerkkinä; 

b) K i e 1 1 e t t Y ajo suu n t a. Merkki (kuva IIAb) 
osoittaa, että kaikkien ajoneuvojen kulku on merkin osoittamas
sa suunnassa kielletty siitä alkaen seuraavaan yleisen tien tai 
kadun risteykseen asti, jollei kie110n 1yhyempää vaikutusa1uet
ta ole muutoin ilmoitettu. Merkin punaisella pohja1la on vaaka
suora 580 x 125 mm:n keltainen ~uova. Tämä merkki voidaan näky-
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vyyden lisäämiseksi sivusuunnassa tehdä lieriömäiseksi tai ku
peraksi siten, että sen pohjaprojektio vastaa edellä määrätty
jä mittoja; 

c) x: i elI e t t y k ä ä n t y m i s s u' u n t a. Merk
ki (kuvat IIAc 1 ja 2) osoittaa risteyksessä kieliettyä käänty
missuuntaa. Merkin keskustassa on suuntaa osoittava, 900 kul
man muodostava musta DUoli ;la kentän yli 450 kulmassa vedetty 
50 mm.:n levyinen punainen ;luova. Merkkiä voidaan käyttää kiel
letyn ajosuunnan merkin etumerkkinä tai sellaisesta riippumat
ta, milloin kielto ei johdu rybmitysmerkein (kuva lIIAd) osoi-
tetusta järjestelystä; . 

fi) 0 h i t u s k i e 1 t o. Merkki (kuva lIAd) OSOittaa, 
että moottoriajoneuvon ohittaminen on tiellä tai sen osalla 
kielletty merkistä lukien seuraavaan yleisen tien tai kadun 
risteykseen tai vastakkaista ajosuuntaa varten asetettuun merk
kim asti, jollei kiellon vaikutusalaa ole muutoin ilmoitettu. 
Merkin keskustassa oleva kuvio esittää kahta vierekktiistä au
toa_, joista oikeanpuolinen on musta ja vasemmanpuo1inen punai
nen; sekä 

e) 14 0 0 t tor i ajo n e u v 0 1 1 a ajo k 1 e 1 -
1 e·t t y. Merkki (kuva lIAe) os01ttaa,-että moottoriajon~u
von käyttö on kielletty tä1la1s1n merkein raj01tetulla t1ellä 
tai. t1en osalla. Merkin keskustassa on 40 mm:n vaakBsuoran pu
naisen juovan yläpuolella autoa ja alapuolella moottoripYörää 
es1ttävä kuvio. 

Muut määrättyjä ajoneuvorybmiä koskevat ajok1e1tomerkit: 
f) Ajo k 1 elI e t t Y muu 1 1 a m 0 0 t tor 1 -

ajo n e u voI 1 af p a 1 t s 1 m 0 0 t tor i p Y Q -
r ä ~ 1 ä (kuva lIAf); 

g) x: u 0 r m a - a u toI 1 a ajo k 1 e 1 1 e t t Y 
(kuva lIAg1); 14 0 0 t tor i p Y H r ä 1 1 ä a-j 0 k 1 e l-
I e t t Y (kuva lIAg2); ja _ 

h) Pol k u p yö r ä 11 ä ajo k 1 e 1,~ et t y 
(kuva lIAh); _ 

1) P,y s ä k ö 1 m 1 n e n k 1 e 1 1 e t t y. Kerkki (ku
va lIA1) osoittaa, että kaikenla1sten ajoneuvojen pyaäköiminen 
on kielletty ajoradan oikBalla puoliskolla ta1 yksisuunta1sen 
ajoradan kummallakin puolella, jolle1 sen vasemmasta puolesta 
ole 11säk11vellä ta1 tälle puolelle asetetulla merkillä tois1n 
määrätty, merk1stä seuraavaan yle1sen t1en ta1 kadun r1steyk
Seen ast1, jol1e1 lJhyemplä vaikutusalaa ole t01sin os01tettu. 
Merkin-keskustasaa on iso kirja1n P ja kentän y11 450 kulmassa 
vedetty 50 mm.:n levyinen puna1nen juova. BakeJlIlUksen seiilliän, 
sisliänkäytävän kohdalle asetettuna merkki, jonka läpimitta saa 
olla 400 mm, osoi1'taa, että käytävän eteen on jlitettävä riittä
vä tila, s1inA se1sotettavien ajoneuvojen kulJma varten; 

j) P y s ä h t y_. m 1 n e n k 1 e 1 1 e t t y. Merkk1 (lm.
va lIAj) OSOittaa, e1;tl ajoneuvojen pysäht~nen DIllusta snstll, 
kuin l1ikenne-esteestä.johtavDsta pakosta on kielletty ~~::;; 
dan oikealla puolella ta1 yks1suuntaisen ajoradan kumma 
puolella, jolle1 sen vasemmasta puolesta ole llsäk11vellä ta1 
tälle puolelle asetetulla merkillä t01s1n määrätty, merk1stä 
seuraavaan . yleis en t1en ta1 kadun risteykseen asti, jo1le1 17-
Iqemplll vaikutUBalaa ole tois1n os01 tettu. Merkin keskusta on 
s1ninen ja varustettu 450 kulmas"a vedet yllä 50 mm: n puna1se1-
la juova1la, . -
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k) Ajo ne u von suu r i n s a 1 1 i t t u p'a i
n 0 (kuva lIAk); 

1) Suu r i n s a 1 1 i t t u a k s eli p a i n ~ 
(kuva llAl); 

m) Suu r i n s a 1 1 i t t u 1 e v e y s (kuva II;Am); 
ja 

n) Suu r i n s alI i t t u k 0 r k e u s (kuva IIAn). 
Merkit (IIAk, 1, m ja n) osoittavat, että tällaisin merkein ra
joitetulla tiellä tai tien osalla on kielletty käyttämästä-ajo
neuvoa, jonka kokonais- tai akselipaino, tahi 1ev~s taikka 
korkeus kuormattuna ylittävät liikennemerkin keskustaan merki-
tyn painon tai mitan; -

o J Suu r i n salli t t u ajo n 0 p e u s. _ Merk
ki (kuva lUo) osoittaa, että ajoneuvon kuljettaminen tä11~i
sin merkein rajoitetulla tiellä tai tien osalla on kie11et~ 
suuremmalla nopeudella (Km) kuin mitä merkin keskustassa on 
osoitettu; -

p) N 0 P e u s r ajo i t u k sen pää t t Y m i -
n e n. Merkki (kuva lIAp) VOidaan, milloin olosuhteet sen 
salli~~, maalata ajonopeuden :r3joitusta osoittavan merkin', 
(kuva .LJ.Ao) takasivulle. Merkki on keltainen ympyrä, jonka yli 
on 450 kulmassa vedetty 120 mm:n levyinen musta juova; -

r) T u 1 1 i ase m a. Merkki (kuva lIAr) OSOittaa, että 
ajoneuvo on pysäytettävä tu11itarkastusta varten. Merkin kes
kustassa on vaakasuora 350 x 70 mm.:n mittainen musta juova,. 
jonka yläpuolella on merkintä "Tu1l.i" ja alapuolella sama sana 
sen maan kielellä, jonka rajalla tulliasema sijaitsee; 

s) Etu ajo - 0 i_k e u t_e t t u r i s t e y s. M~rk
ki (kuva IUs) osoittaa, että sillä varustetulta tieltä tule
van on annettava muualta tulevien ensiksi ylittää risteys sen 
mukaan kuin siitä on sääd_etty. Merkki on kärki alaspäin asetet
tu tasasivuinen kolmio 900 mm.:n, tai asutustaajamissa vaihto
ehtoisesti 700 mm.:n pituisin sivu1n. Merkin reunat ovat 75 mm:n 
leveydeltä punaiset ja keskusta keltainen. Merkki on, jollei, 
paikallinen valaistus ole riittävä, pimeän aikana va1aistava 
tai varustettava heijastimi1la tahi heijastavalla pinnalla; 
sekä 

t) P a koI 1 i n e n p y s ä h t Y m i n e n etu - _ 
ajo - 0 i k e u t etu s s ari s t e y k s e s s ä. Mer~
ki (kuva IIAt) osoittaa, että risteykseen tulevan on sen li
säksi, mitä etuajo-oikeutetu11e tielle tulo muutoin edellyttää, 
aina pysäbdyttävä ennen risteystä. Tällä ja merkillä IUs voi
daan etUBjo-oikeus saattaa koskemaan erillisiä risteyksiäkin; 
Samoin voidaan tällä merkillä myös määrätä pysähdysvelvolli
suus ennen rautatien tasoristeyksen ylittämistä. Merkki on si
vullaan seisova tasasivu1nen, 900 mm:n levyinen kahdeksankul
mio, jonka punaisen kehän ympyränmuotoisen sisäreunan halkai
sija on 750 mm. ;ia jonka keltaisella- pohjalla on kärjellään sei
sova kolmio. Tämän reunus on 75 mm.:n leveydeltä punainen ja sen 
sen keltaisessa keskustassa on pysäbdysmerkkiä osoittava musta 
käden kuva. Merkki on pimeän aikana va1aistava tai varustetta
va -heijastime11a tahi heijastavalla pinalla. Merkki voidaan 
asutustaajamissa asettaa 640 mm:n läpimittaiseksi pienennetty
näe 

3. Kieltoa tai r8joitusta osoittava merkki asetetaan välit
tömästi siihen kohtaan, jossa merkin tarkoittama kielto tai ra
joitus alkaa ja merkit lIAr, s ja t sille kohdalle, jota ennen 

-, 
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ajoneuvo on olosuhteista r11ppuen pysäytettävä. Muutoin on nou
datettava mitä varoitusnerkkien asettamisesta on 4 §:n 3 momen
tissa määrätty, kuiterucin siten, että kielletyn ~ääntymissuun
nan merlclci (IIAc) voidaan asettaa myös ajoradan vasemmalle puo
lelle tai sen yläpuolelle. 

4. Kieltoa tai rajoitusta osoi ttavaa merlckiä ei saa käyttää, 
millo=-n tieliikenneasetwcsen säännökset muutoinkin ilmeisesti 
edellyttävät vastaavan kiellon tai ra~oituksen noudattamista. 
Merkkejä IIAd, j ja t ällcöön asetettako maaseudu~la poliisivi
ranomaista kuulematta. 

II. B. MiiÄRÄYSTÄ OSOITTAVAT M:2:RKIT. 

7 S. 1. Liikenteen ohjaamiseksi annettua velvoittavaa mää
räystä osoittava merkki on yleens~i 640 mm: n, tai milloin olo
suhteet sitä vaativat, 400 mm:n ympyrä, jossa on sinisellä poh
~alla määräystä kuvaava vallcoinen kuvio. 

2. Määräystä osoittavat merkit ovat: 
a) P a koI Iin e 11 ajo suu n t a. :hlerkki (kuva 

Ilila) määrää ainoan a,ioneuvoille sallitun kulkusuunnan, joka on 
osoitettu merkin keskustassa olevalla 570 mm:n pituisella vaaka
suoralla nuoleIla; 

b) P a koI Iin e n k i e r t 0 suu n t a. Merkki 
(kuva IIB~, on risteyksessä kierrettävä vastapäivään. Se on 
1000 mm:n läpimittainen ~a 350 mm korkea sininen lieriä, jonka 
ullcopinnassa on kahdeksan 300 mm:n pitUista vaakasuoraa nuolta; 

c) L i i ken tee n j a kaj a. Merkki (kuva 11Bc1) 
määrää, miltä puolelta liikennekoroke tai pylväs on sivuutetta
VB, tai osoittaa (kuva 1IBc2) , milloin se saadaan sivuuttaa kum
maltalcin puolelta. Merlcissä on 45 0 alaviistoon suunnattu nuoli 
tai kaksi tällaista nuolta; sekä 

d) P Y ö r ä tie (kuva IIBd); ja 
e) J a 1 k a käy t ä v ä (kuva I1Be). Merkit 11Bd ja e 

osoittavat ajoradasta erotettua tai erillistä pyörätietä tai 
jallcalcäytävää, jota on asianomaiseen suuntaan kul,;ettaessa käy
tettävä. Merltissä on polkupyörää tai ja la nkulki joi ta esittävä 
kuvio. . 

3. Edellä 2 momentin a, b ja c kohdassa mainitut merltit si
jOite"taan välittömästi siihen kohtaan, jota määräys koskee, se
kä d ~a e kohdassa mainitut merkit kohtiin, missä tällainen pyö
rätie tai jalkakäytävä alltaa, muutoin soveltuvin kohdin noudat
tamalla, mitä varoitusmerkin asettamis esta on edellä 4 §: n 3 mo
mentissa määrätty, kuiterucin siten, että liikenteen jakajan 
suunta merkki (1IBc 1 ja c2) voidaan asettaa liikennekorokkeelle 
tai puomiin siten, että sen alareuna on vähintään 600 mm tien 
pinnasta. 

111. TIEDOITUSMERKIT. 

A. Ohjemerktt. 

8 ~. i. Liikennesäännäissä määrättyihin velvollisuultsiin ja 
oikeuksiin sekä paikallisiin liikenne järjestelyihin liittyvät 
opastukset aIL~etaan suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeillä. 

2. Oh~emerkkejä ovat: 
a) Z t u a ;i 0 - 0 i k e u t e t t u tie. Merkkiä (kuva 

IIIAa) käytetään osoittamaan sellaista yhtenäistä etuajo-oikeu-
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tettua tietä, johon liittyvät tiet ovat kaikki varustetut etu
ajo-oikeutetun risteyksen merkillä (IIAs tai t). Merkki on kär
jelleen asetettu neliö 600 mm:n sivuin. Sen keltaista keskustaa 
ympäröi 50 mm:n levyinen valkea ja uloimpana 25 mm:n levyinen 
~usta reunus. Merkki sijoitetaan tällaisen tien alkuun ja tar
peellisiin kohtiin sen varrelle; 

b) Etu ajo - 0 i k e u den pää t t Y m i n e n. 
Merkki (kuva IIIAb) on sijoitettava kohtaan, missä a kohdan mu
kaisesti määrätty etua jo-oikeus lakkaa. Merkki 8n a kohdan mu
kainen merkki, jonka yli on vedetty viistoon 45 kulmassa mus
ta, 120 mm leveä juova; 

c) Y k s i suu n tai n e n a ;i 0 r a ta.. Merkkiä 
(kuva IIIAc) voidaan käyttää tiensuuntaiseksi pylvääseen tai 
seinään asetettuna kielletyn ajosuunnan merkillä· (IIAb) varus
tetulla tiellä tai sen osalla osoittamaan liikenteen suuntaa. 
Merkki on sininen 800 x 300 mm:n suorakaide, jossa on vaakasuo-
ra valkoinen nuoli;. . 

d) R Y h m i t Y s. Merkkiä (kuvat IIIAd1,2 ja 3) voidaan 
käyttää ajoneuvojen ohjaamiseksi risteystä edeltävässä ryhmityk
sessä, jolloin sitä käyttäen on osoitettava kaikki sallitut ajo
suunnat. Merkki on sininen 600 mm:n neliö, jossa on asianomai
sen ajosuunnan osoittava valkoinen nuoli tai tällaisten nuolten 
yhdistel.'llä. Merkki ripustetaan asianomaisen ajokaistan yläpuo
lelle; 

e) K 0 h t a a m i s p a i k k a. Merkkiä (kuva IIIAe) käy
tetään yksikaistaisella tai muutoin kapealla tiellä, ja si~oite
taan se kohtaamispaikan keskikohdalle, ajoradan ulkopuolelle, 
tien levennyksen vastakkaiselle puolelle. Merkki on sininen 
400 mm:n neliö, jossa on oikealla puolella ylöspäin ja vasemmal
la puolella alaspäin suunnattu valkoinen nuoli; 

f) P Y s ä k ö imi s p a i k k a. Merkki (kuva IIIAf) 
osoittaa tien sivuun asetettuna, että tien merkillä varustettu 
sivu on varattu pysäköimistä varten merkistä alkaen seuraavaan 
yleisen tien tai kadun risteykseen saakka pysäköimistä koskevien 
säännösten asettamin rajoituksin, tai tien samalle puolelle vas
takkaiseen suuntaan asetettuun merkkiin saakka. Erillissllä p~r
säköimisalueella merkki asetetaan tulotien kohdalle, jolleivät 
erityiset syyt muuta vaadi. Merkki on sininen 600 mm:n neliö, 
jossa on keskellä valkoinen P-kirjain; 

g) L i n j a - a u t 0 n p y s ä k k i. Merkki (kuvat 
IIIAg1 ja 2) on 440 x 230 mm:n suorakaide, jossa on linja-autoa 
esittävä kuvio. Paikallisliikenteen pysäkkimerkissä on musta ku
vio keltaisella poh~alla ~a kaukoliikenteen merkissä valkoinen 
kuvio sinisellä pohjalla. Tämän ja jäljempänä h kohdassa maini
tun merkin kantaosaan voi kaupungin kunnallinen liikennelaitos 
liittää kaupungin vaakunan. Merkki asetetaan tien reunaan siten, 
että sen lähin sivu on 0.5 - 1.0 metrin etäisyydellä ajoradaIl 
reunasta, tai korokkeelle. Pysäkkiä ei saa, jolleivät erityiset 
syyt sitä vaadi, si~oittaa paikkaan, jossa seisottaminen on tie
liikenneasetuksen 10 §:n mukaan kielletty; 

h) R a i t i 0 v a u n u n p y s ä k k i. Merkki (kuva 
IIIAh) on 530 x 230 mm:n suorakaide, jossa on keltaisella poh
jalla musta raitiovaunua esittävä kuvio. lvI erkki asetetaan niin
kuin linja-auton pysäkkimerkki. 

i) T a k s i a u t 0 ase m a. Merkki (kuva IIIAi) on 440 
x 230 mm:n suorakaide, jossa on mustin kirjaimin keltaisella 
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pohjalla merkintä "TAKSI". merkki asetetaan a <or~dc:n siv.lun 
tai muun taksiautojen asemapaikaksi määrätyn alueen ra~oille; 
sekä 

j) Suo j a tie. Merlrlci (kuva IIIA;i) on 400 mn:n si.ni.
nen neliö, jonka keskellä on mustalla, jalankulki~aa ia suo~a
tietä esittävällä kuviolla varustettu valkoinen, tasa sivuinen 
kolmio. Merkki asetetaan välittömästi suo~atien e:tureunan lwh-
dalle. ' 

3. Oh.4emer~it asetetaan, .4011ei edellä ole tOi,sin mäfirätty, 
siten kuin 4 §:n 3 momentissa on varoi tusmerkeist'ä määrätty. 

B. Opastusmerkit • 

9 §. 1. Tiellä kulkevan opastusta ja suunnist,usta varten 
käytetään opastusmerkkejä. 

2. Opastusmerklce;iä ovat: 
a) Puh eli n. Merkki (kuva IIIBa) on 450: x 600 mm: n 

sininen suoralcaide, ;iossa on mustalla, puhelinta esittävällä 
kuviolla varustettu valkoinen 300 mm: n neliö ~a m:erl{in alaosas
sa valkoinen, puhelimen sijaintipaikkaa osoittava nuoli tai 
etäisyyttä osoittava luku; 

b) En s i apu ase m a. Merkki (kuva IIIBb), joka 
osoittaa asianmukaisesti hyväksyttyä ensiapuasemaa oa 450 x 
600 mm:n sininen suorakaide, jossa on punaisella ristillä va
rustettu 300 mm:n valkoinen neliö ja merkin alaosassca a koh
dassa mainittu nuoli tai l~~; 

c) Suu n n i s t u s. Merkki (kuva IIIBc) on sininen 
suorakaide 20 mm:n valkoisin reunoin ja vähintätin 1000 "mm:n si
vuin. Merkissä on risteystä esittävä valkoinen kuvio varustet
tuna paikkakuntien nimillä ~a teid en numero illa. !(,erklri s i ~oi
tetaan tarpeen vaatiessa 200-300 metrin etäisyyteen risteykses
tä ja enintään 1.0 metrin korkeudelle ajoradan pinnasta; 

d) P a i k k aku n t a. Merkki (kuva IIIBd) on 350 mm 
korkea sininen suorakaide, johon on valkoisin 120 mm:n korkein 
kirjaimin merkitty paikkakunnan nimi. Merkin pi tUllS sovitetaan 
tekstin mukaan. Merkki sijoitetaan paikkakunnan asutuksen alka
miskohtaan; 

e) Tie n vii t t a (kuvat IIIBe 1,2,3,4,5,6 ja 7) on 
suorakaide, jonka korkeus on 180 mm tai tarpeen vaatiessa 260 mm 
ja pituus tekstin vaatima ja jonka ulompi pää on muotoiltu nuo
lenkärjeksi. Viittaan on merkitty määräpaikan nim:i ja sen kärki
osaan etäisyys tähän kilometrin tarkkuudella sekä: valtatiellä 
ja muilla numeroiduilla teillä viitan kantaosaan tien numero. 

Maantieviitan pohja on valkoinen ja merkinruit !sekä 20 mm: n 
reuna mustat. Tien numero on valkOinen, valtateil!lä punaisella 
ja muilla teillä sinisellä pohjalla. ' 

Kunnan- ja kylätievi"itan pohja on keltainen ja' merkinnät se
kä reuna mustat. 

Yksityisen tien viitan pohja on musta ja merki:nnät sekä reu
na valkoiset. 

Tienviitta sijoitetaan si tan, että sen kärki Oisoi ttaa määrä
paikkaan johtavaa tietä. Samaan pylvääseen voidaa'n asettaa use
ampiakin viitta ja. 

Läp1kulkutien osoittamiseksi asutuskeskuksessa voidaan tar
vittaessa käyttää pylvääseen tai rakennuksen seinään asetettua, 
tien numerolla varustettua valkoista tienviittaa, jossa määrä
paikan nimen tilalla on 250 mm:n pituinen m~ta n~o1i; 
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f) R i s t e yk sen n imi. Merkki (kuva IIIBf), ~o
ta käytetään tienviitto~en pylvääseen asetettuna ilmoittamaan 
risteyksen nimeä, on 480 x 700 mm:n valkeapohjainen soikio, 
:ionka yläosaan on mustalla merkitty risteyksen ~a alaosaan asi
anomaisen kunnan nimi; sekä 

g) Tie n n u m ero k i 1 p i (kuvat IIIBg1 5a 2) on 
260 x 210 mm:n suorakaide, jonka poh~a on valtateillä punainen 
~a muilla teillä sininen. Kilven 10 mm:n levyinen reuna ja nu
merot ovat valkoiset. Liikenteen oh~aamiseksi tielle, ~oka on 
numeroitu, käytetään valkoista mustareunaista kilpeä (kuva 
IIIBg3), johon on mustalla merkitty tien numero 5a nuoli. Tien 
numerokilpi si50itetaan joko erilliseen pylvääseen enintään 
1,3 metrin korkeudelle tai muitten liikennemerkkien pylväisiin 
niiden alapuolelle tahi kilometripylväisiin. 

Ertn~tst~ m~äräykstä. 

10 §. 1. Liikennemerkin tarkoituksen tai kohteen selventä
miseksi tahi sen vaikutusalan tai voimassaoloa5an määrittelemi
seksi tai~~a sen vaikutuksen rajoittamiseksi voidaan liikenne
merkki varustaa sen alapuolelle asetetulla keltaisella, suora
kaiteen muotoisella lisäkilvellä, jonka musta reunus on kilven 
koosta riippuen 15 tai 20 mm ja jossa on mustalla kuviolla tai 
tekstillä ilmaistu lisäkilven tarkoitus. 

2. Varoitusmerkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä, 
jossa vaaran laatu tai ulottuvaisuus on ilmaistu tekstillä ja 
jonka korkeus on 200 tai 320 mm sen mukaan, si50itetaanko teks
ti yhdelle tai kahdelle riville, tahi 500 x 500 wn:n kilpeä, 
jossa edessä olevan, käänteen tai risteyksen laatu tahi muu 
vaara on ilmaistu kuviolla. (Kuvat IV a, b, e, d). 

3. Milloin litkenneympyrässä ajaville on määrHtty etua;io-oi
keus siihen yhtyviItä teiltä tuleviin nähden, on näille teille 
asetettavat etua jo-oikeutetun risteyksen merkit (IIAs tai t) 
varustettava liikenneympyrää kuvaavalla lisäkiJvellä (kuva IVe). 

4. Muun liikennemerkin yhteydessä käytettävän lisäkilven 
korkeus on 170 mm tai 250 mm sen mukaan, si50itetaanko teksti 
yhdelle tai kahdelle riville 5a pituus 400 mm, mikäli merkintä 
ei vaadi suurempaa pituutta. Lisäkilvellä älköön kieltoa tai 
rajoitusta osoittavan liikennemerkin yhteydessä määrättäkö laa
jempaa kieltoa tai ankarampaa rajoitusta kuin itse liikennemer
killä. Ajoneuvon laatua koskevalla lisäkilvellä (kuvat IVf, g, 
h, i) ilmoitetaan, jollei sitä varten ole erityistä liikenne
merkkiä, mitä ajoneuvo~a kielto, rajoitus, määräys tai oh5e 
koskee. Matkaa osoittavalla kilvellä (kuva IVj) osoitetaan vai 
kutusalueen ~ituus merkistä lukien sekä kelloaiko~a osoittaval
la kilvellä tkuva IVk) voimassaoloaika. Merkin IIAi yhteydessii 
voidaan minuuttimäärää osoittavalla lisäkilvellä ilmaista sal
li ttu pysäköimisaika. ltiilloin etua jo-oikeutetun tien risteyk
seen tai pakollisen pysähdyksen etuvaroi.tusmerkkinä tällaiseen 
risteykseen tultaessa käytetään liikennemerkkiä IIAs tai etu
ajo-oikeuden päättymistä osoittavan liikennemerkin etumerkkinä 
samaa merkkiä IIAb, varustetaan etumerkki välimatkaa varoituk
sen kohteeseen osoittavalla lisäkilvellä. 

5. Milloin liikennemerkin kohde on risteävällä tiellä tai 
vaikutusalue sille ulottuu, voidaan sen suunta osoittaa nuolel-
1a varustetulla 400 x 170 ,mm:n lisäkilvellä (kuva lVI). 
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6. Raitiovaunun ja paikallisliikenteessä käytetyn linja-au
ton pysäkkimerkkiin voidaan asettaa kaupungissa maistraatin ja 
kauppalassa järjestysoikeuden hyväksymät, liikenteenharjoitta
jan tunnuksen käsittävät lisäkilvet. 

11 §. Lukuun ottamatta niitä merkkejä, joilla annetaan mää
räyksiä ja tiedoituksia tien kumpaankin suuntaan~ 9n liikenne
merkkien takasivu yleensä maalattava harmaaksi. Kuitenkin voi
daan, paitsi 6 §:n 2 momentin p kohdassa mainitussa tapaukses
sa, kieltoa tai rajoitusta osoittavan liikennemerkin takasivu 
merkin vaikutusalueen päättymisen osoitukseksi varustaa asian
omaisen merkin kuvalla siten, että etusivun punaista väriä vas
taa takasivulla keltainen ja etusivun keltaista väriä takasi
vulla harmaa. Liikennemerkkien pylväät ovat keltaiset. Asema
kaavoitetulla alueella voidaan kuitenkin käyttää _harmaita pyl-
väitä. Tienviittapylväät ovat punaiset. I 

12 §. Asia~ukaisessa järjestyksessä tie- tairakennustyö
maan takia tai muusta syystä- tilapäisesti asetetut liikennemer
kit on, milloin olosuhteet sen sallivat, heti työajan päätyttyä 
peitettävä tai poistettava. Niin ikään on ne, samoinkuin muut
kin liikennemerkit, viipymättä lopullisesti poistettava, mil
loin niiden käyttöön ei enää ole riittävää aihetta. 

3 L u k u. 

L t tkennelJal ot. 

13 §. 1. Ohjattaessa tieliikennettä valomerkeillä merkitsee 
p u nai n e n valo pysähdyskäskyä, v i h r e ä valo lupaa 
ajaa edelleen, mikäli muut olosuhteet sen sallivat ia k e l -
t'a i n e n valo varoitusta sekä risteyksessä yksinsän tai yh
dessä punaisen tai vihreän kanssa ilmoitusta valojen odotetta
vissa olevasta vaihtumisesta. 

2. Edellä l momentissa mainitut valot ovat risteyksissä kiin
teitä ja on ne asetettava päällekkäin punainen ylimmäksi ja vih
reä alimmaksi Siten, että sen alareuna on 2-3,5 me~rin korkeu
della ajoradan pinnasta tai sopivalie korkeudelle ajoradan ylä
puolelle. 

3. Vilkkuvaa keltaista valoa voidaan käyttää ti~llä kulke
vien varoittamiseksi, milloin se on tiet yön takia tai muusta 
syystä tarpeen niin myös risteyksessä, milloin muut valot on 
liikenteen ollessa vähäistä poistettu toiminnasta sekä raitio
tien tasoristeysmerkin (kuva IAh) yhteydessä osoit,tamaan raitio
vaunun lähestymistä. 

4. Vilkkuvaa punaista valoa saadaan käyttää pysähdysmerkkinä 
tiellä vain rautateiden toimesta asetettavissa tasoristeysten 
varoituslaitteissa. 

Ajoratamerktnn~t. 

14 §. 1. Ajoradan pintaan voidaan tarpeen ja mahdollisuuk
sien mukaan maalaamalla ; nastoj,lla, eriväristä pääillystettä 
käyttäen tai muulla sopivalla tavalla merkitä muun muassa: 

a) a~oradan keskiviiva, nimenomaan kaarteissa, mäenharjan
teilla ja risteyksissä, jois sa ajoneuvon ehdottoma'sti on olta-
va oikealla puolella; , 

b) ajoradan eri ajokaistat, nimenomaan ryhmityksen helpotta
miseksi risteyksissä; 
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c) 
rajat 

~~ 
jat. 

suoiatiet tai niiden rajat tahi niitä vastaavat pysähdys
ennen risteävää ajorataa; 
risteysten sivujen keskipisteet; sekä 
pysäköimis-, asema- ja pysäkkipaikkojen tai -alueiden ra-

2. Edellä 1 momentin a ja b kohdissa mainitut rajaviivat 
merkitään katkoviivoilla, ~a milloin rajan ylittäminen ei ole 
sallittu, yhtenäisellä viivalla tai katkoviivan viereen asian
omaiselle puolelle vedet yllä yhtenäisellä sullruvi'ivalla. Yhte
näinen viiva voidaan merkitä nastoin siten kuin siitä erikseen 
määrätään. 

Sulkul a t t tee t. 

15 §. Tieliikenneasetuksen 3 §:n mukaisesti asetettavat sul
kupuomit ja niiden kannatta~at on maalattava vuorotta isin 200-
800 mm:n pituisin punaisin ja keltaisin poikkijuovin sekä varus
tettava heijastavin pinnoin tahi punaisin hei~astimin, niin 
myös, milloin liikenteen turvallisuus sitä vaatii, kiinteällä 
tai vilkkuvalla keltaisella valolla taikka, milloin tie on koko
naan sul~ettu, kiinteällä punaisella valolla. 

4 L u k u. 

Päätöksen votmaantulo. 

16 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1957, 
kuitenkin siten, että 

a) tämän päätöksen mukaan pakolliset liikennemerkit on ase
tettava sen mukaisesti paikoilleen sekä etua jo-oikeutetun ris
teyksen merkkien sijoitus on korjattava vuoden 1958 kuluessa; 

b) tässä päätöksessä erikseen mainitut liikennemerkit on vuo
den 1959 loppuun mennessä varustettava valaistuksella tai hei
jastimilla tahi heijastuspinnalla; 

c) tämän päätöksen mukaiset, mutta sen määräyksistä mitoil
taan poikkeavat liikennemerkit ja lisäkilvet, joita edelleen on 
pidettävä tarpeellisina, on vuoden 1960 loppuun mennessä korvat
tava tämän päätöksen mukaisilla merkeillä; 

d) aikaisempien päätösten mukaiset liikennemerkit, jotka on 
tämän päätöksen voimaan tullessa kumottu, on vuoden 1958 loppuun 
mennessä poistettava ja tarpeen mukaan korvattava tämän päätök
sen mukaisilla merkeillä; sekä 

~) punaista vilkkuvaa valoa saadaan vuoden 1958 loppuun Asti 
käyttää varoitus- ja pysähdysmerkkinä muissakin kuin 13 §:n 
4 momentin edellyttämissä tapauksissa. 
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104. Moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpano. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös marraskuun 
29 p.ltä 1957. 

(Suomen aS.-kok. 392/57) 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on 4 päivänä lo
kakuuta 1957 annetun moottoriajoneuvoasetuksen (330/57) ·88 §:n 
nojalla antanut seuraavat ohjeet: 

1 L u k u. 

MÄÄRITELMÄT. 
1 §. 1. Paloautokst saadaan paitsi tähän tarkoitukseen eri

tyisesti rakennettua autoa merkitä kokonaan punaiseksi maalattu, 
omistajan nimellä tai merkinnällä "Paloauto" varustettu kuorma
ja pakettiauto, joka on katsastuksessa varustettu kaikilla sii
hen kuuluvilla sammutusvälineillä. 

2. Satrasautokst saadaan merkitä vain asianomaisen lääninlää
kärin tähän tarkoitukseen· hyväksymä, lääkintöhallituksen vahvis
tamat vaatimukset täyttä~ä auto. 

3. Huoltoautoksi merkitään moottoriajoneuvojen ja koneiden 
sekä sähkö-, puhelin-, kaasu- ja vesijohtolaitosten verkoston 
ja laitteiden huoltoon tarkOitettu, korjausmiehistön ja -välinei
den kuljetukseen rakennettu kuorma-auto. 

2 L u k u. 

AUTO, SEN RAKENNE JA VARUSTEET. 
penktlöauton kokonaispaino. 

2 §. Henkilöauton kokonaispainoa määrättäessä lasketaan hen
kilökohtaisen matkatavaran määräksi 15 kiloa kutakin hyväksyttyä 
istumapaikkaa kohden. 

Ohjauslatte. 

3 §. 1. Ohjauslaitteen ja kuljettajan istuimen tulee sijai
ta siten, että kuljettajalla on olosuhteiden vaatima näkyvyys 
auton eteen ja sivuille. Ohjauspyörän kehä ei saa olla 5 sentti
metriä lähempänä tuulilasia tai muuta estettä. Ohjauslaitteissa 
ei saa käyttää ketjua eikä teräsköyttä eikä niihin verrattavaa 
taipuvaa tai venyvää elintä. 

2. Ohjauslaitteen osat on pidettävä sellaisessa kunnossa ja 
siten säädettyinä, ettei mitään tarpeetonta väljyyttä tai kireyt
tä esiinny. Ohjauspyörän. vapaa liike ei missään tapauksessa saa 
ylittää 30 astetta. 



331 

3. Linja-autossa sekä 1 luokan palavien nesteiden kuljetuk
seen hyväksytyssä säiliöautossa ja vastaavan perävaunun veto
autossa on ohjaus sopivin laittein varmistettava etujousen kat
keamisen varalta. 

Jarrut. 

4 §. 1. Käyttöjarrun tulee autossa vaikuttaa erillisin han
kauspinnoin kaikkiin pyöriin ja seisontajarrun, jonka tulee ol
la varustettu pidätyslaitteella, yhteen tai useampaan akseliin 
siten, että jarrutettujen akselien paino on vähintään puolet au
ton kokonaispainosta. Milloin seisontajarru toimii-käyttöjarrun 
hankauspintoja käyttäen, tulee sitä varten olla tämän laitteis
ta riippumattomat voimansiirtolaitteet. 

2. Käyttöjarrulla tulee olla sellainen teho, että auto saa
daan sillä kuormitettuna ja perävaunullakin varustettuna olosuh
teiden vaatimusten mukaisesti pysäytetyksi. Seisontajarrun tu
lee voida pysyttää auto paikallaan sellaisessa mäessä, joka au
toa käytettäessä voi tulla kysymykseen. 

3. Jarrulaittset on pidettävä siten säädettyinä, että ne ovat 
kuormittamattomat,silloin kun poljin tai muu käyttölaite on le
poasennossaan, ja että tällä jarrujen ollessa normaalisti kuor
mitettuja vielä on riittävä li-ikkumavara kuormituksen suuntaan. 
Jarrut eivät toimiessaan saa antaa häiritsevää ääntä. 

4. Nestejarruissa saadaan jarrunesteenä käyttää vain nestet
tä, joka ei haitallisesti jäykisty kylmässä ja joka on tähän 
tarkoitukseen muutoinkin sopivaa. Sen kiehumapisteen Öulee lin
ja- ja kuorma-autossa käytettäessä olla vähintään 145 C ja 
muussa autossa vähintään 1100 C. . 

Pakoputki ja äänenvatmentaja. 

5 S. 1. Pakoputken pää ei saa olla suunnattu tien pintaa vas
taan eikä oikealle puolelle. 

2. Dieselmoottorilla varustetussa kuorma-autossa, jonka vah-
vistettu suurin kokonaispaino ylittää 8.0 tonnia 

a) ja joka on varustettu kaatolaitteella tai 
b) umpinaisin kori- tai säiliörakentein tahi jota 
c) käytetään perävaunun vetämiseen, on 1 luokan palavien nes

teiden kuljetukseen hyväksyttyä säiliöautoa ja vastaavan säiliö
perävaunun vetoautoksi yksinomaisesti käytettyä autoa lukuunot
tamatta, pakoputki j8hdettava ainakin ohjaamon ylimmän kohdan 
tasolle, enintään 45 pystysuunnasta pOiketen ylöspäin suunnat
tuna. Putken pää on tarpeen mukaan varustettava irroitettavin tai 
taipuvin jatkein. Sama koskee erikoisautoa, jonka alustalle vah
vistettu suurin kokonaispaino ylittää 8.0 tonnia. 

3. Tulenarkaa tavaraa kuljettavassa autossa ja muullOinkin, 
milloin pakoputkesta purkautuvat kipinät voivat aiheuttaa tulen
vaaraa , on pakoputki varustettava tehokkaalla kipinäver-kolla 
tai muulla tulenvaaran ehkäisevällä laitteella. 

4. Milloin pakokaasuja käytetään lämmitykseen, on ne johdet
tava lämmitysputkistoon riittävän tehokkaan äänenvaimentajan 
kautta. Milloin lämmityslaite kytketään pois käytöstä, tulee sen 
tapahtua Siten, ettei laite jää pakokaasujen alaiseksi. 

5. Polttomoottorilla varustetussa autossa tulee olla tarpeel
liset äänenvaimentajat, niin ettei imu- ja pakokaasujen ääni häi
ritsevässä määrässä ylitä muuta auton säännönmukaisesta käytöstä 
johtuvaa ääntä. Moottorin äänen suurin voimakkuus 7 metrin pääs
tä siten mitattuna, kuin siitä erikseen määrätään, ei saa ylit-
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tää henkilö- ja pakettiautoilla 85 eikä muilla autoilla 90 DIN-
5045 normien mukaista fonia. Äänenvaimentajia ei saa poistaa ei
kä niitä tai moottoria siten muuttaa, että niistä riippuvan ää
nen voimakkuus lisääntyy. Milloin moottorin äänen voimakkuus ei 
ole mittaamalla todettavissa, harkitkoon katsas~usmies, onko 
äänenvaimentajien tehoa pidettävä riittävänä. 

Kau.ko- ja lähivalot. 

6 §. 1. Autossa tulee olla edessä kaksi vähintään 125 milli
metrin läpimittaista valonheittäjää, jotka ovat' vähintään 0.6 
metrin etäisyydellä toisistaan ja joiden korkeus maasta on vä-
hintään 0.6 ja enintään l.l.metriä. I 

2. Valonheittäjissä on, jollei ministeriö ole toisin määrän
nyt, käytettävä kauko- ja lähivaloja varten sam~a yhdistettyä, 
valmistusmaassa virallisesti hyväksyttyä, valkoista tai keltais
ta valoa antavaa lamppua, jossa lähivalon hehkulanka on varus
tettu sen alapuolelle sovi te·tulla varj ostimella'. Valonhei ttäjän 
lampun teho saa olla kaukovalolla enintään 50 ja lähivalolla 
enintään 40 wattia. Lamppuja, joihin tehoa ei ole valmistajan 
toimesta pysyvästi merkitty, ei ole lupa käyttää. 

3. Kaukovalojen tulee riittävästi valaista e·dessä olevaa tie
tä vähintään 100 metriä ja lähivalojen vähintään 30 metriä. 

4. Valonheittäjät on siten suunnattava, ettei niistä lähiva
loilla suuntaudu häikäiseviä säteitä keskiön kautta kulkevan vaa
kasuoran tason yläpuolelle SillOinkaan, kun auto on kuormattu. 

Seisontavalot. 

7 §. 1. Autossa tulee olla edessä kaksi va~koista tai keltais
ta seisontavaloa vähintään 0.6 metrin etäisyydellä toisistaan ja 
enintään 0.4 metrin etäisyydellä auton suurimman leveyden kohdal
la kulkevasta pituussuuntaisesta pystytasosta sekä enintään 1.25 
metrin korkeudella maasta. . 

2. Seisontavalojen tulee näkyä auton eteen ~ähintään 300 met
rin etäisyydelle ja.saa niiden lamppujen teho olla enintään 10 
wattia. I 

3. Seisontavalon lamppu saa 1 momentissa mainituin edellytyk
sin olla edessä sijoitettu varsinaisten valonheittäjien yhtey-
teen. . 

4. Milloin etäisyys lähivalojen reunasta auton uloimpaan reu
naan ylittää 0.4 metriä, tulee seisontavalojen1olla siten kyt
kettyjä, että ne palavat myös lähivaloja käytettäessä. 

Takavalo • 

8 §. 1. Linja-autossa sekä kuorma- ja erikoisautossa tulee 
olla kaksi takavaloa ja muussa autossa ainakin yksi takavalo. 
Valon tulee olla punainen ja sijaita pituussu~assa enintään 
1.0 metrin etäisyydellä korin takapään uloimmasta osasta, auton 
keskiviivalla tai sen vasemmalla puolella, eni~tään 1.25 metrin 
ja linja-autossa enintään 1.80 metrin korkeudella maasta. 

2. Milloin autossa on kaksi takavaloa, tulee niiden sijaita 
auton kummallakin puolella siten kuin 1 momentissa on määrätty 
ja enintään 0.4 metriä auton sivusta. 

3. Auton takimmainen tunnuskilpi on noudattamalla, mitä sii
tä on erikseen määrätty, asetettava takavalon yhteyteen Siten, 
että se tulee valkealla tai keltaisella valolla riittävästi va
laistuksi. Milloin autossa on kaksi takavalcia,saadaan tunnus-
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kilpi asettaa niistä erilleen ja valaista se erillisellä valai
simella. 

4. Takavalon valaisevan pinnan tulee olla kauttaaltaan punai
seksi värjättyä, kirkasta, särmikästä lasia tai vastaavaa, ko
vaa muovia, suuruudeltaan vähintään 10 neliösenttimetriä sekä 
lampun tehon vähintään 5 ja enintään 10 wattia. Takavalon tulee 
silmän korkeudelta ja ainakin 3-300 metrin etäisyydeltä katsot
tuna näkyä taaksepäin ja vähintään 300 valon pituussuuntaisen 
akselin kummallekin puolelle. 

5. Takavalon ja tunnuskilven valon tulee olla siten kytket
tyjä, että ne toimivat samanaikaisesti sekä seieonta- että lä
hi- ja kaukovalojen kanSSa. 

Jarruvalo. 

9 §. 1. JarruvaIon tulee olla punainen tai ruskean- tahi pu
nakeltainen sekä syttyä käyttöjarrun poljinta painettaessa, ja 
on sen sijoituksesta, rakenteesta ja näkyvyydestä soveltuvin 
kohdin voimassa, mitä 8 §:ssä on takavalosta määrätty, kuiten
kin stten, että jarruvalon valaisevan pinnan tulee olla vähin
tään takavalon pinnan suuruinfiln ja lampun tehon vähintään ~olme 
~ertaa niin suuri kuin takavalon ja jarru valon näkyä täydessä 
päivänvalossa väh~tään 50 metrin etäisyydelle. 
. 2. Milloinjarruvalo ei ole täysin erillään takavalosta ja au
tossa on kaksi takavaloa, tulee siinä myös olla kaksi jarruva
loa. Kahta useampaa taka- ja jarruvaloa älköön käytettäkö. 

Jlerkkivalo·t. 

10 §. 1. Henkilövuokra-autossa tulee olla keSkellä, tuulila
sin alareunassa keltainen 50 x 90 millimetrin suuruinen valaisin, 
johon on mustalla merkitty sana n·vapaan• 

2. Kuorma-autossa, jonka yhteyteen on kytketty perävaunu, 
tulee olla keskellå, tuulilaSin yläpuolella Sininen, 5-10 watin 
tehoinen, vähintään 5 senttimetrin läpimittainen merkkivalo. 

3. Linja-auton tunnusvaloina on kaksi korin eteen, sen ylä
kulmauksiin asetettua 2 kohdan mukaista Sinistä valoa. 

4. Hinausautossa tulee olla ohjaamon katon ylimmällä kohdalla 
15-35 watin tehoinen, autoa nostoon tai hinaukseen käytettäessä 
kaikkiin suuntiin sinistä Vilkkuvaa valoa näyttävä valaisin. 

5. Hälytysautossa tulee olla edessä, näkyvällä paikalla teho
kas, vilkkuvaa punaista valoa näyttävä valaisin. 

6. Räjähdysaineita kuljetettaessa on autossa, sen mukaan kuin 
siitä erikseen määrätään, pidettävä valaiSinta, joka näyttää 
kiinteätä punaista valoa. 

7. Milloin tien kunnossapitoon käytettyyn autoon on liitetty 
sen leveyttä lisäävä tai sitä leveämpi, kiinteä tai vedettävä 
laite, on autossa pimeän aikana pidettävä kaikkiin suuntiin kel
taista vilkkuvaa valoa näyttävää valaisinta. 

8. Sellaista me.rkkivaloa, joka vaaditaan määrätynlaisessa au
tossa tai. käytössä, ei saa muussa autossa tai muussa tarkoituk
sessa käyttää. 

Jluut valot. 

11 §. 1. Autossa ei siihen kuuluvien kauko-, lähi- ja seison
tavalojen ja erikseen määrättyjen merkkivalojen lisäksi saa olla 
edessä tai eteenpäin suunnattuina muita apuvaloja kuin: 
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a) enintään kaksi. rakenteeltåan tarkoitukseensa sopivaa. 
enintäIiD 40 watin ~valoa. välUntään 0.5 metrin etäisyydellä 
toisistaait sekli vähintään 0.4 ja enintään 0.9 metrin korkeudel
la maasta, siten pys7Västi suunnattuina. ettei niistä sulintaudu' 
hä1käiseviä aäteitä keskiön'kautta kulkevan vaakaauöran tason 
yläpuolelle; . . . 

b) yksi rakenteeltaan .tarkoitukseensa suunniteltu, enintään 
40 watin tehoinen ojavalo. joka on sijoitettu ja pysyvästi au
ton keskiviivan, oikealle puolelle SUUDDBttu siten kuin a koh-
dassa on määrlitty; . 

0) yksi, käänt7Västi asennettu. enintään 40 ~atin tehoinen 
hakuvalo. joka on siten kytketty. että se voi tO,imia samanaikai
sesti vain seisontavalojen kanssa; 

d) eninUän kakSi, auton ääriviivoja os01 ttavaa. enintään 5 
watin tehoista valoa; sekä 

e) linja-a:!ltossa linjakilpeä tai -numeroa valaiseva häikäi
semätön valo ja tuulilasin yläosassa auton täynnä olemista osoit
tavan kilven valo·sekä linjaliikenteesaä käytetysaä kuorma-autos
sa niin ikään l1njakilpeä valaiseva, häikäisemätön valo. 

Edellä tässä momentisBB mainittujen valojen tulee olla val
koisia tai keltaisia. 

2. Autossa ei saa' siihen kuul.uvien taka- ja jarruvalojen 11-
aäksi olla takana tai ta:aksepäin suunnattuna mni.ta valoja kuin: 

a) enintään kaksi valkoista t8:1 kel ta1sta perulltuavaloa. 
jo:tka antavat häikäisem&t6ntll hajavaloa ja jotka ovat siten kyt
ketno. että ne voivat toimia vain auton peruutusvaihteella; 

b) enintään kaksi punaista. auton ääriViivoja osoittavaa. 
enintään 5 watin tehoista valoa; 

c) paikallisliikenteesaä käytetysaä linja-autossa linjakil
peä tai -numeroa valaiseva, valkoinen tai kel tainan heikkote
hoinen val.o. joka ei välittömästi' näy taaksepäin; sekä 

d) vasemmalle puolelle. vähintään 0.5 ja enintään 1.5, lin
ja-autossa enintään 1.8 metrin korkeudelle as~ettu. 15-25 wa
tin tehoinen. Vihreätä hajavaloa näyttävä. painokoskettimella 
toimiva ohi tuevalo. 

3. ~ämän pykälän 1 ja 2 momentin määräysten estämättä saadaan 
asentaa: ' 

a) kuorma-autoon. ·sen kuormauata ja purkausta auttava työva
laisin kojelautaan asetettaVine merkkivaloineen; 

b) lumen aurausta suori tt avaan autoon enintään kakSi, t ar
peelliselle kork~udelle asetettua 6 §:n 2. 3 ja 4 momentin vaa-
timukset· täyttävää apuvalonhei ttäjää; sekä ' 

c) erikoisautoon • sen käyttöä varten välttämättömät työ- ja 
apuvalaisimet . ' . 

4. Auton korin sisäpuolella olevien valojen tulee rakenteel
taan. Sijoitukseltaan ja teholtaan olla sellaisia. ettei niistä 
ole haittaa kul.jettajalle eikä muutoin liikenteelle. 

8etJ4sUmet. 

12 §. 1. Autossa tulee olla takana kummallakin puolelle. teho
kas punainen heijastin., Henkilö- ja pak,ettiauto~sa saadaan hy
väksyä myös tämän pykälän~iset. takavalojen yhteyteen raken-
netut heijastimet. 0 

, 2. Heijastimet on sijoitettava ,enintään 10 polkkeamalla smo
raan taakse suunnattuina mahdollisUmlan lähelle korin kulmia, 
enintään 0.4 metrin etäisyydelle auton suurimman leveyden koh
dalla kulkevasta pituuasuuntaisesta pystytasosta, välUntään 0.6 
metriä toisistaan sekä vähintään 0.4 ja enintään 1.0 metrin 
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korkeudelle maasta. Heijastimien sijoituksesta auton pituuBsuun
nassa on voimassa. mitä takavalosta on tässä kohden määrätty. 

3. Heijastimen tulee olla valmistettu kau.ttaaltaan pun8.isek-
si värjätystä. kirkkaasta lasista tai vastaavasta kovasta muo
vista. Sen ulkopiDDan tulee olla tasainen tai lievästi kupera. 
Heijastimen toimivan pinnan. joka ei saa olla kolmion muotoinen, 
tulee olla heIlkilö- ja pakettiautossa vähintään 10 ja muusaa au
tossa vähintään 30 neliösenttimetriä. 

4. Heijastimen ~ee selvästi näkyä takana olevan auton kau
kovalojen valossa vähintään 100 metrin ~täisyydelle, ja tulee 
sen heijastaa ~Sin akseliinSa nähden viDostikin kohdistuvaa 
valoa ainakin 30 ku.lmaan saakka. 

5. Heijastimia, jotka näyttävät eteenpäin muuta kuin valkois
ta tai keltaista valoa ja taaksepäin muuta kuin punaista valoa, 
ei autoon saa as~ntaa • 

. Suunnanmuutosta osoittavat laitteet. 

13 § • 1.Suunnanmnutoksen osoittamiseksi tulee autossa olla kum
mallakin puolella vähintään 0.6 metrin·etäisyydellä toisistaan 
ja enintään 0.4 metrin etäisyydellä auton suurimman leveyden 

. kohdalla kulkevasta pituussuuntaisesta pystytasosta kääntymistä 
sen puolen suuntaan osoittavat suuntavalot tai nousevat, nuolen
muotoiset, valolla varustetut sUuntav1i tat, asennettuina vähin
tään 0.4 ja enintään 1.50, linja-autossa enintään 1.80 metrin 
ja kuorma-autossa, milloin erityiset syyt sitä vaativat, enin
tään 1~90 metrin korkeudelle maasta Siten, että tällaisen lait
teen valaiseva osa on sekä edestä että takaa näkyvissä silmän-. 
korkeudelta katsottuna siinä kulmassa, jota rajoittavat laitteen 
kautts kulkeva, auton pi tuusakselin suuntainen pystytaso ja sii
tä 45 asianomaiseen suuhtaan ulkoDeva pystytaso. 

2. Suuntavalon valaisevan pinnan ~ee auton pituussuunnas
sa katsottuna·olla'henkilö- ja pakettiautosaa vähintään 10 ja 
muussa ~tossa vähintään 20 neliösenttimetriä sekä tehon 15-30 
wattia, ja tulee vala!simen näyttää eteenpäin valkOista, kel
taista, tai ruskeankeltaista ja taakse ruskean- tai punakeltaia
ta tahi punaista valoa. Valon tulee itse toimivasti syttyä ja 
S81DJDU8 60-120 kertaa minuutisaa siten. että valojaksot ovat vä
hintään yhtä pitkät kuin pimeät jaksot. Autoon, jossa on mää
räysten mukaiset suuntavalot· edessä ja takana, saadaan siVUille 
asentaa lisäsuuntavalot, joiden väri ja sijainti vastaavat 1 ja 
2 momentin vaatimuksia. 

3. Suunta valo saa, paitsi 7 § 3 momentisaa mainitussa tapauk
sesaa, mikäli se mtiutoin täyttää tämän pykälän vaatimukset, ol
la edessä samassa.valaisim,ssa kuin seisontavalo ehdolla, että 
'sen teho on tähän verrattuna vähintään kolminkertainen .ja taka
na samoin edellytyksin· samasaa valaisimessa kuin takavalo. 

4. Nousevan. nuol.enmuotoisen suUDt~viitan pituuden tulee ol
la henkilö- ja Pakettiautosaa vähintään 15 senttimetriä ja muus
sa autossa vähintään 19 senttimetriä ja tulee sen antaa päivän
valossakiD selvästi näkyvää ruskean- tai punakeltaista valoa, 
lampun tehon ollessa vähintään 3 _attia, sekä ojennettuna lisä
tä auton suurinta leveyttä korkeutenaa tasolla vähintään 10 
senttimetri11ä. . 

5. Su";nDaDmnutosta osoittavan laitteen valitsijan tulee si
jaita siten, että kuljettaja kumartumatta helposti ulottuu sii
hen. Järjestelmään on liitettävä kuljettatan eteen asetettu, vä-
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hintään 0.8 senttimetrin läpimittainen tai sitä suuruudelta"an 
vastaava, selvästi näkyvä merkkivalo OSOittamaan, milloin laite 
on toiminnassa. 

YalgJen stJottus Ja näkyuyys. 

14 §. 1. Tämän päätöksen 6-13 §:ssä mainitut, auton kummalle
kin puolelle asetettavat valot ja laitteet on sijoitettava sym
metrisesti auton pituusakselin kautta kulkevaan pystytasoon näh
den, ja tulee niiden olla keskenään samanlaiset ja samantehoiset. 

2. Käikki 6-13 §:ssä mainitut korkeusmitat lasketaaA tien pin
nasta laitteen keskiöön auton ollessa kuormi ttamaton", vaakasuo
rat etäisyydet lasketaan niin ikään laitteen keskiöön ja näky
vyysvaatimukset koskevat näkyvyyttä kirkkaalla ilmalla. Maahan 
tuodussa autossa saadaan kuitenkin mainitut mitat laskea valai
sevan pinnan reunaan. 

Taus tape tl t t. 

15 §. 1. Henkilöauton ohjaamossa tulee olla kuljettajan näkö
kentässä peili, josta takana oleva tie on takaikkunan kautta nä
kyvissä. Korin ulkopuolella tulee olla, henkilöautossa vasemmal
la puolella ja muussa autossa kummallakin puolella vähintään 70 
neliösenttimetrinen suuruinen peili, josta kuljettaja voi tark
kailla takaa tulevaa liikennettä. Vasemmanp~oleinen ulkopuolinen 
pe~li on sijoitettava kuljettajan paikalta katsottuna enintään 
45 kulmaan auton pituussuunnasta sekä, jollei se ole kupera, 
enintään 1 metrin etäisyydelle kuljettajan silmästä. 

2. Katsottaessa takaa pitkin auton sivua sen pituus suunnassa , 
tulee vähintään puolet ulkopuolisesta peilistä olla aina näkyvis
sä auton kuormasta riippumatta. 

Ääntmerktnantolatte. 

16 §. 1. Autossa tulee olla sopiva äänimerkinantolaite, jonka 
äänen tulee tyvenellä ilmalla kuulua ainakin "100 metrin päähän. 
Laitteen äänen voimakkuus ei 7 metrin päässä sen edessä mitattu
na saa kuitenkaan ylittää 95 fonia. 

2. Hälytysajoneuvossa tulee olla pakokaasuVihellin, hälytys
kello tai sireeni tahi muu räikeä-ääninen taikka äänenkorkeudel
taan vaihteleva tai jaksoittaista ääntä antava, 1 momentissa mai
nittua voimakkaampi äänimerkinantolaite. Tällaista laitetta ei, 
lukuun ottamatta liikenteen valvontaan käytettyä ajoneuvoa, ole 
lupa muuhun ajoneuvoon asentaa. 

Tuultlastn lattteet. 

17 §. 1. Autossa tulee olla, jollei tuulilasin rakenne ja si
jainti muuta vaadi, kuljettajan edessä vähint~än yksi, koneelli
sesti tOimiva, ulkopuolinen tuulilasin pyyhkijä, jonka lehden 
pituus on vähintään 18 senttimetriä, sekä tuulilasin pesulaite. 

2. Milloin autoa käytetään sellaisissa olOSuhteissa, että tuu
lilasiin voi muodostua sumua tai huurretta, tulee siinä olla tar
peelliset laitteet riittävän näkyvyyden takaamiseksi. 

Renkaat. 

18 §. 1. Rekisteröidystä kokonaispainosta johtuva kuormitus 
ei saa, jollei toisin ole määrätty, ylittää ~enkaan valmistajan 2 
sille suosittelemaa määrää ottamalla huomioon enintään 6.0 kg(cm 
ilmanpaine. Samoin tulee vanneleveyden olla renkaan valmistajan 
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suosittelemissa rajoissa. Kuorma- ja linja-autossa sekä erikois
autoissa ei kuitenkaan saa käyttää rengasta, jonka leikkauspin
nan leveys kuormi ttamattomana ja mahdollisia reunavahvikkei ta 
lukuun ottamatta alittaa seuraavassa määrätyn vähimmäismitan ei
kä vannetta, jonka.uran sisäleveys poikkeaa renkaan leveyteen 
liittyvistä rajamitoista: 

Kuormitus Leveys Vanneuran Renkaan 
enintään vähintään leveys nimelliskoko 

kg mm" mm 

1 100 180 110-140 7.00-20 
1 300 200 127-152 7.50-20 
1 500 220 140-165 8.25-20 
1 800 240 152-178 9.00-20 
2 100 260 152-190 10.00-20 
2 400 280 186-203 11.00-20 
2 700 300 203-216 12.00-20 

2. Maaseutuliikenteeseen tarkoitetun linja-auton kaikissa 
pyörissä on, jollei ministeriö ole toisin määrännyt, käytettävä 
samankokoisia, keskenään vaihdettavissa olevia renka~ta, joiden 
koon määrää suurin yhteen renkaaseen rekisteröidystä kokonais
painosta johtuva kuormitus. 

3. Autossa tulee olla riittävä tila siinä 1 ja 2 momentin 
mukaan vaadittaville, normaalirakenteisille renkaille. 

4. Autossa ei saa käyttää renkaita, joissa kudos on kulumi
sesta johtuen näkyvissä tai jotka muutoin ilmeisesti voivat rä
jähtää, eikä nimenomaan etupyörissä renkaita, joiden puutteelli
nen tasapaino voi häiritä ohjausta. 

5. Kumipäällysteisen telaketjun tulee olla siten mitoitettu, 
että rekisteröidystä kokonaispainosta johtuva paine kosketuspin
nan koko alalle ei ylitä 2 kiloa neliösenttimetrille. 

6. Renkaisiin ja telaketjuihin saa maan ollessa jään tai lu
men peitossa asettaa sellaisia tilapäisiä liukuvastuksia, jotka 
eivät vahingoita tie~ä. 

RotskesuoJat. 

19 §. Autossa tulee olla "takapyörien ja etupyörävetoisessa 
autossa lisäksi. etupyörien taakse asetetut .roiskesuojat levystä 
tai kudoksesta, joka on riittävän kestävää ja muutoin tähän tar
koitukseen sopivaa. Roiskesuojan tulee sivusuunnassa ulottua"ren
kaan tai kaksoispyörän renkaiden uloimpien Sivujen tasolle, ei 
kuitenkaan 15 senttimetriä enempää sisäreunan sisäpuolelle. Sitä 
ei saa asentaa yhtä metriä etäämmälIe pyörän åkselista ja saa 
sen alareunan korkeus tien pinnasta, milloin auto on kuormitta
maton, olla enintään viidesosa mai~tusta etäisyydestä. Milloin 
erityisiä syitä on, voi katsastusmi"es hyväksyä poikkeuksia näis
tä mitoista. 

Patn017lerktnnlit. 

20 §. Kuorma-";ja pakettiauton kan.:tavuudesta, kokonaispainos
ta ja akseli- tai telipainosta on ohjaamon vasemmalle puolelle 
tehtävä tässä järjestyksessä selvät merkinnät 6-8 senttimetrin 
korkuisin, maalatuin numeroin. Telipaino ilmoitetaan telin ak
selipainojen merkittynä summana. 
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Vetokoukku. 

21 §. Vetokoukun tulee olla auton pi tuusakse1111a ja raken
teeltaan vastata niitä vaatimuksia, jotka kaksiakselisen hinat
tavan ajoneuvon kyt,kentä sille asettavat. 

Näkäesteet. 

22 §. Autossa tulee tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai 
-suojusten olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaisia, että kul
jettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuil
le. Niiden kohdalle ei auton Sisään eikä ulkopuolelle saa nimen
omaan määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai 
kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat 
haitata näkyvyyttä. 

Muutokset ja korjaukset. 

23 §. 1. Autoon ei ilman katsastusmiehen lupaa saa vaihtaa 
sellaista moottoria, joka ei ole siihen alunperin tarkoitettu. 
Lupaa ei ole myönnettävä, milloin uuden moottorin paino tai te
ho on ilmeisessä epäsuhteessa alustan rakenteeseen. 

2. Katsastusmies voi määrääminsä ehdoin myöntää luvan kuorma
auton akselivälin jatkamiseen tai lyhentämiseen dellaiseen' ar
voon, joka Sisältyy valmistajan samaan mallisarjaan. 

3. Sellaisia OSia, kuten jousia, olka-akseleita, raide- ja 
ohjaustangon varsia tai ohjausvaihteen OSia, joiden murtuminen 
tai muodonmuutos voi aiheuttaa ohjaushäiriön, ei saa korjata hit
saamalla tai muulla, niiden alkuperäistä lujuutta heikentävällä 
menetelmällä, eikä muitakaan auton turvallisuuteen vaikuttavia 
osia saa korjata Siten, että niiden kestävyys ja toiminta siitä 
todennäköisesti kärsivät .. Autoon ei myöskään saa asentaa sellai
Sia, alkuperäistä heikompia OSia, jotka saattavat vaarantaa tur
vallisuutta. 

Kortrakenne. 

24 §. 1. Auton istumapaikkojen määrää laskettaessa on kuta
kin henkilöä varten varattava vähintään 40 x 40 senttimetrin is
tuinpinta ja 50 senttimetrin korkeudella istuimesta vähintään 
40 senttimetrin hartiatila. Istuimen leveys mita~aan 10 sentti
metrin etäisyydellä ja hartiatilan leveys 5 senttimetrin etäi
syydellä selkänojan vastaavasta kohdasta. Takaistuimen katsotaan 
kuitenkin riittävän kolmelle henkilölle, jos sen istuinpinnan le
veys täten mitattuna on vähintään 110 senttimetr~ä hartiatilan 
ollessa vähintään 120 senttimetriä. Autoon ei näidenkään mitto
jen rajoissa saa hyväksyä enempää istumapaikkoja, kuin mitä sen 
valmistaja on edellyttänyt. 

2. Auton ohjaamossa katsotaan olevan kuljettajan lisäksi ti
laF.l. kahdelle henkilölle, jos ohjaamo ja istuin ovat siihen muu
toin sopivat ja jos etäisyys ohjauspyörän keskiöri kohdalta oike
aan etuoveen tai seinään istuimen keskiviivaa pitkin mitattuna 
on vähintään 110 senttimetriä. Kuorma- ja erikoi'sauton ohjaamo 
saadaan kuitenkin hyväksyä kuljettajan lisäksi kahdelle henki
lÖlle, milloin ohjaamoon on asennettu katsastusmiehen hyväksymä 
tukeva seinämä tai kaide, joka tak~a kuljettajalle riittävän 
liikkumatilan ja estää vieressä istuvia häntä hä'iritsemästä, 
kuitenkin edellyttäen, että ohjaamo muutoin on riittävän tilava. 
Kuljettajan istuimen tulee olla tukeva ja riittävän mukava sekä, 
milloin syytä on, aseteltava. 
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3. Kuorma-autossa, jonka akseliväli on enintään 5.0 met~iä, 
saadaan vahvistettua lavaylitystä katsastusmiehen luvalla jat
kaa määrällä, joka on enintään 10 sadalta auton akselivälistä, 
kuitenkin siten, että kokonaisylitys on enintään 3.20 metriä 
ja että lavan painopiste ei joudu taka-akselin takapuolelle; 

a) milloin auton haltijana on meijeri tai milloin sitä käy
tetään yksinomaan maidon kuljetukseen enintään 60 litran asti
oissa; 

b) milloin auto on varustettu kiinteällä korkealaitaisella 
karjankuljetuskorilla ja sitä käytetään yksinomaan kar~an ja 
karjatuotteiden kuljetukseen; 

c) milloin umpinainen auto on rakennettu myymäläautoksi tahi 
yksinomaan leipomotuotteiden tai lihajalosteiden kuljetukseen; 

d) milloin kuorma-autoa käytetään yksinomaan puoli valmiiden 
tai valmiiden huonekalujen kuljetukseen; 

e) milloin autoa muutoin käytetään vain yhden määrätyn, au
ton kantavuuteen katsoen kevyen tavaralajin kuljetukseen; sekä 

f) milloin auto rakennetaan erikoisautoksi, edellyttäen, et
tä sen painosta johtuva kuormitus ei aiheuta vahvistetun akse
lipainon ylitystä. 

Lisäylityksen määrästä ja ylitykseen liittyvästä ehdosta on 
tehtävä merkintä katsastuskirjaan ja rekisteriotteeseen. 

4. Auton lavaylitystä ei ole lupa muuttaa vahvistettua tai 
3 kohdan mukaisesti määrättyä suuremmaksi eikä ilman katsestus
miehen lupaa vahvistetusta arvosta lyhentää määrällä, jo~a ylit
tää 10 sadalta akselivälistä. 

5. Milloin auton lavan tai korin leveys sen suurimmasta sal
litusta leveydestä annettujen määräysten rajoissa ylittää levey
den etulokasuojien kohdalla 40 senttimetriä suuremmalla määräl
lä, tulee autossa olla etupuskuri siihen kiinnitetyin, suurinta 
leveyttä vastaavin merkkitangoin, ja on lavan tai korin kulmiin 
asetettava 0.6-1.0 metrin korkeudelle maasta eteenpäin suunna
tut valkoiset tai keltaiset, vähintään 30 neliösenttimetrin 
suuruiset heijastimet. 

6. Auton suurimman leveyden renkaiden ulkopinnassa katsotaan 
olevan 240 senttimetriä, milloin ulommaisten pyöränvanteiden 
keskiviivojen etäisyys on 8.25" renkain 216, 9.00" renkain 
214, 10.00" renkain 212, 11.00" renkain 210 ja 12.00" renkain 
208 senttimetriä. . 

7. Linjaliikenteeseen käytetyssä kuorma-autossa tulee olla 
kummallakin puolella ohjaamon oveen selvästi maalattuna auton 
haltijan nimi 10 senttimetrin korkuisin kirjaimin ja muuta ta
varaa kuin maitoa kuljettavassa autossa tuulilasin yläpuolella 
.valaistava kilpi, johon on merkitty linjan päätepaikkain nimet. 

Linja-autot, moottorireet ja autojen alustat. 

25 §. 1. Linja-autojen rakenteesta ja varusteista on lisäksi 
VOimassa, mitä niistä on erikseen määrätty. Moottorirekeen on 
sovellettava autoja koskevia määräyksiä. 

2. Tämän päätÖksen määräyksiä on soveltuvin kohdin noudatet
tava myös sellaisiin autonalustoihin nähden, joita ei vielä ole 
korilla varustettu, kuitenkin Siten, että niissä ei vaadita hei
jastimia eikä suunnanmuutosta osoittavia laitteita eikä roiske
suojia siitäkään huolimatta, että alusta on ohjaamolla varustet
tu. 
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Kansainvälinen liikenne. 

26 §. Auton, jolle annetaan moottoriajoneuvoasetuksen 84 §:n 
1 momentissa mainittu kansainvälinen rekisteröintitodistus, tu
lee rakenteeltaan Ja varusteiltaan täyttää Geneven vuoden 1949 
tieliikennesopiDluksen asettamat ehdot. 

Vähäiset puutteellisuudet. 
27 §. 1. Sellaiseksi vähäiseksi puutteellisuudeksi, josta 

moottoriajoneuvoasetuksen 13 §:n mukaa.n asianomaista· ei ole 
syytteeseen saatettava, katsotaan yhden lampun tai valaisimen 
tai yhden suuntaviitan tai äänimerkinantolaitteen tahi yhden 
tuulilasin pyyhkijän viottuminen tai tuulilasin merkin kehyk
sen irtaantuminen, yhden roiskesuojan puuttuminen tai näihin 
verrattava puutteellisuus sekä ilmeisesti samalla matkalla sat
tuneet, yhteen- tai ojaanajosta johtuneet puutteellisuudet, 
jotka eivät aiheuta ilmeistä haittaa tai vaaraa. 

2. Liikennettä va]vovan poliisimiehen tai katsastusmiehen 
tulee, jollei vikaa voida heti korjata, auton rekisteriottee
seen tehdä päiväyksellä varustettu ja nimikirjoituksellaan var
mennettu merkintä todetusta,l momentin mukaisesta puutteelli
suudesta. 

3 L u k u. 

AUTON HYV]JCSYMlNEN LIIKf<;NTEESEEN. 

28 §. 1. Auton tyyppikatsastuksen toimittaa Helsingin alu
een katsastusmies. 

2. Tyyppikatsastusta ei vaadita, jollei 18 §:n 3 momentista 
muuta johdu, milloin automalli on otettu käyttöön Suomessa en

nen tämän päätöksen voimaantuloa tai milloin omea tarvetta var
ten maahan tuotua autoa on muualla käytetty vähintään yksi vuo
si ennen sen maahan tuontia. 

3. Milloin valmistajan kuorma-autolle takaama kokonaispai-
no on enintään 9.5 tonnia, vahvistaa katsastusmies sen kokonais
ja akselipainot sekä lavaylityksen tyyppikatsastuksen yhteydes
sä. 

29 §. 1. Auton ensikatsastuksessa on todettava katsastus
kirjaan merkittävät tiedot ja että auton rakenne,varusteet ja 
kunto sekä painot ja päämitat va.staavat niistä annettuja sään
nöksiä ja määräyksiä. Milloin auton hyväksyminen perustuu mi
nisteriön omistajalle antamaan päätÖkseen tai katsastusmiehen 
määrättävään ehtoon, on päätÖksen numerosta ta.i ~hdosta teh
tävä merkintä rekisteriasiakirjoihin ja päätös tai sen jäljen
nös pi.dettävä mukana autoa käytettäessä. 

2. Yksityisajoon käytettävä henkilöauto saadaan ensikatsas
tusta toimittamatta merkitä rekisterijn tyyppikatsastuksen pe
rusteella, milloin tyyppikatsastustodistus on varustettu maa
hantuojan tai kotimaisen valmistajan vakuutuksella siitä, et
tä auto, jonka haltija, kotipaikka ja valmistenumero on todis
tukseen merkitty, on täysin todistuksen mukainen ja että tyyp
pikatsastuksessa ehkä todetut puutteellisuudet on korjattu, 
niin myös, milloin tyyppikatsastus on koskenut vain yhtä täl
laista, omaa tarvetta varten ma'l.han tuotua autoa. 
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3. Milloin käy ilmi, että tyyppikatsastustodistuksen nojal
la rekisteriin merkitty auto ei ole ollut annetun todistuksen 
mukainen, on auton käyttö estettävä poistamalla sen tunnusmer
kit ja rekisterioie sekä poistettava auto rekisteristä. Ennen
kuin tällainen auto saadaan uudelleen ottaa käyttöön, on se 
1 momentin mukaisesti ensikatsastettava ja säädetyssä järjes
tyksessä ilmoitettava rekisteriin merkittäväksi. 

4. Henkilöauto, joka on tarkoitettu henkilöiden ja tavaran 
samanaikaiseen tai vaihtoehtoiseen kuljetukseen tai joka muu
toin rakenteeltaan poikkeaa tavanmukaisesta henkilöautosta, 
hyväksyttäköön ammattimaiseen liikenteeseen va"in asemapaikan 
poliisiviranomaisen suostumuksella. Muunkin tilausliikentee
seen kaupungissa käytettävän henkilöauton tulee t!ö.yttäii mais
traatin tällaiselle autolle asettamat vaatimukset. 

5. Kuorma-auton alusta, jonka vahvistettu akselipaino on 
enintään 8 tonnia tai telipaino enintään 13 tonnia sae.daan, 
siitä huolimatta, että tämä paino ylittää moottoriajoneuvo
asetuksen säätämän raja-arvon, hyväksyä liikenteeseen ja mer
kitä rekisteriin, kuitenkin vain, 

a) milloin sen akseliväli on enintään 4.5 metriä ja se on 
rakennettu käytettäväksi yksinomaan ja.rruin varustetun PUOli
perävaunun vetoautona, 6.4 tonnin akseli- tai 10 tonnin teli
painoin ja siitä johtuvin kokonaispainoin; tai 

b) milloin se on rakennettu erikoisautoksi, jolla ei sen 
vakinaisten varusteiden lisäksi kuljeteta tavaraa, tai säiliö
autoksi eikä sen omasta painosta ja kuormituksesta johtuva ak
seli- tai telipaino ylitä a kohdassa mainittuja arvoja. 

30 §. 1. Auto on uudelleen katsastettava, milloin sen laa
tua, korirakennetta tai käyttövoimaa on muutettu tahi milloin 
siihen on asennettu tai vaihdettu osia tai laitteita, jotka 
voivat haitata tai vaarantaa sen käyttöä tai muuta liikennet
tä taikka jotka ilmeisesti lisäävät sen omaa painoa, nifn myös, 
milloin sen alustan rakennetta tai akseliväliä on asianomaisel-
la luvalla muutettu. ' 

2. Milloin ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyn auton 
uusintakatsastus on toimitettu sen kotipaikan katsastusalueen 
ulkopuolella, voidaan se määrätä kotialueellaan uudelleen, kat
sastettavaksi. Niin ikään on aikaisemmin yksityisajoon käytet
ty henkilöauto ja linja-auto uudelleen katsastettava, ennen
kuin sitä ryhdytään käyttämään ammattimaisessa liikenteessä. 

4 L u k u. 

AUTON KÄYTTÖ JA KUORMAUS. 
Puutavaran kuljetus. 

31 §. Paperi- ja kaivospuuta sekä muuta puutavaraa, jonka pi
tuus on 4 tai 8 jalkaa, saadaan auton kOoipaikan poliisiviran
omaisen luvalla kuljettaa poikittain kuormattuna enintään 2.50 
metrin levyisin kuormin ehdolla, että auto~en etupuskurit ovat 
näitä kuljetuksia suoritettaessa varustetut 2.50 metrin leve
ydelle asetetuin 30x30 senttimetrin keltaisin lipuin ja pimeän 
aikana sinisin, 5-10 watin merkki valoin, että kuormat on tehty 
huolellisesti ja varmistettu köysin tai ketjuin, että tausta-
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peilit on 'asetettu kuormaa vastaavasti, että suurin ajonopeus 
ei ylitä 50 km/t ja että kuljetus tapahtuu tarpeellista varo
vaisuutta noudattaen sekä varaamalla muulle liikenteelle tur
valliset sivuutusmahdollisuudet. Samoin edellytyksin saadaan 
antaa lupa myös 4 jalan levyisen tai 8 jalan pituisen kuitule
vyn kuljetukseen enintään 2.50 metrin ,levyisin kuormin. Lupa 
on peruutettava, milloin näitä ehtoja on rikottu tai muuta syy
tä siihen ilmenee. 

32 §.Puutava!aa kuljetettaessa saadaan kuorman suuruus las
kea sen tilavuuden mukaan tässä pykälässä mainituin perustein: 

a) Ptnot~para mitattuna tasamittaisin pinokuutiometrein: 

Sulan maan Maan ollessa 
aikana jäissä 

Paperi- ja kaivos-
kui~ tuore 

II /100 kg 
kuiY, tuore 

ui /100 kg 
puu 
1.00-2.44 metriä 0.29 0.23 0.34 0.27 
yli 2.44 metriä 0.32 0.26 0.37 0.30 

Haapapaperipuu 
:0.31 1.00-2.44 metriä 0.33 0.27 0.38 

yli 2.44 metriä 0.38 0.31 0.43 iO.35 
Koivupaperipuu ja 

rullakoivu 
1.00-2.44 metriä 0.26 0.21 0.31 ,0.25 
yli 2.44 metriä 0.30 0.24 0.35 ,0.28 

Koivuhalko 0.29 0.23 0.34 0.27 
Havu- ja sekahalko 0.32 0.26 0.37 0.30 
Ranka 

2.00-2.44 metriä 0.33 0.27 0.38 0.31 
yli 2.44' metriä 0.36 0.30 0.41 0.34 

Ratapölkyt 0.23 0.17 0.27 '0.20 

b) Sahatuktt: Kuorman tilavuus lasketaan irto~utiometrein 
sen keskikorkeuden, keskileveyden ja suurimman p~tuuden tulona, 
kuitenkin Siten, että pituutta määrättäessä viisi pisintä tuk-
kia saadaan jättää huomioonottamatta: ' 

Sulan maan Maan olles8& 
aikana 3 jilsai 

II /J,OO kg 

Havutukki 0.23 0.27 
Lehtipuutukki, talvikaato 0.23 0.27 

II rasiinkaato 0.25 0.29 

Milloi.n tukkipuiden kuutiomäärä on tunnettu, havutukeista 
latvamittaisissa teknillisissä kuutiojaloissa tai lehtipuutu
keista keskiläpimitan m~aan lasketuissa kuutiojaloissa, ovat 
sallitut kuutioJalkamäätät kantavuuden 100 kilon määrää kohden: 



Sulan maan 
aikaIlA 

Havutukki , kuori ttv. 4.1 
"kuorimaton 3.6 

Lehtipuutukki, talvikaato 4.1 
n rasiinkaato 5.1 

Sulan maan 
aika.D& 

c) Sahata"ara: 
Milloin kuorman 

suuruus määrä
tään standart
teina, 
Std/100 kg 

kuiva tuore 

0.046 0.034 

Maan ol1esll8. 
jäässä 

4.9 
4.3 
4.9 
6.2 

Maan o11esll8. 
jläsal 

kuiva ,tuore 

0.054 0.040 
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Tässä mainitsematonta puutavaraa kuljetettaessa tai milloin 
puutavara on tässä pykälässä edellytettyä keveämpää, on moot
toriajoneuvoasetuksen 38 §:n 2 momentin säännöksiä noudatetta
va. Tätä pykälää sovellettaessa 'on kuljetushenkilöstö ja muu 
samalla kertaa kuljetettu tavara ensin vähennettävä autolle 
määrätystä kantavuudesta. 

Henk t1(jkulje tus. 

33 §.'l. Yksityiskäyttöön rekisteröityyn umpinaiseen kuorma
ja pakettiautoon saadaan sen kantavuuden rajoissa tilapäisesti 
ottaa kuljettajan lisäksi matkustajia, mikäli autossa on kat
sastusmiehen tä,llaista kuljetusta varten hyväksymät 24 §:n mää
räykset täyttävät istuimet. Kuljetettavien lukua määrättäessä 
on auton kantavuudesta laskettava vähintään 90 kiloa henkilöä 
kohden. Autoon, jota käytetään elintarpeiden kuljetukseen, äl
köön istuimia kuitenkaan hyväksyttäkö ilman terveydenhoitolau
takunnan suostumusta. 

2. Muuta kuorma-autoa ja umpinaista pakettiautoa saadaan po
liisiviranomaisen kulloinkin antamalla luvalla tilapäisesti ' 
käyttää henkilöiden kuljettamiseen hartaus-, juhla-, , esitelmä-, 
vaali- ynnä muihin vastaavanlaisiin tilaisuuksiin, joihin on 
hankalaa muunlaisin kulkuneuvoin ja kohtuullisin kustannuksin 
päästä. Tällaista lupaa annettaessa on huomioon otettava: 

a) että käytettävä auto on kuljetettavien turvallisuutta sil
mällä pitäen tarkoitukseen sopiva ja että, jos autolla yleensä 
harjoitetaan linjaliikennettä, pyydetty tilapäiskuljetus ei 
tuota haittaa mainitulle liikenteelle; 

b) että lupa annetaan va:i,n yhtä, aikaan ja pai.kkaan nähden 
tarkoin määrättyä matkaa varten; 

c) että autoa ajaa sen vakinainen kuljettaja, jolla tulee 
olla vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-auton kuljettaja
na ammattimaisessa liikenteessä tai toisen palveluksessa; 

d) että auto on kuljetusta varten varustettu kuormalavaan 
lujasti kiinnitetyillä penkeillä ja riittävän tukevilla ,ja kor
keilla kaiteilla; sekä 

e) että luvassa on'määrättävä autossa kuljetettavien henki
löiden suurin sallittu lukumäärä, huomioonottaen, mitä 1 momen-
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tissa on määrätty ja että jokaista kuljetettavaa henkiltiä koh
den on varattu vähihtään 0.4xO.7 metrin lavatila sekä että kul
jetettavien ei sallita seistä lavalla. 

Tilapäisluvan mltintää käytettävän auton kotipaikan poliisi
viranomainen. 

3. Milloin kuorma-autoa käytetään.moottoriajoneuvoasetuksen 
38 §:n 4 momentin mukaisesti tytiväen tai kuormausmiehisttin kul
jetukseen, on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä edellä 2 mo
mentin a, d ja e kohdassa on määrätty. Samoin edellytyksin saa
daan näihin kuljetuksiin käyttää pakettiautoa. 

4. Säälittävissä tapauksissa olkoon kuorma- tai pakettiau
ton kuljettaja oikeutettu kantavuuden rajoissa ottamaan tien 
varrelta enintään viisi jalankulkijaa maksutta kuljetettavaksi, 
kuitenkin edellytyksellä, että au~on kori on umpinaine~ tai·et
tä lava on varustettu laidoilla ja että kuljetettavat vaaratta 
voivat siellä istua. . 

5 L u k u. 

MOOTTORIPYÖRÄT. 
34 §. 1. Moottoripyörän tulee olla rakenteeltaan turvalli

nen ja tarkoituksenmukainen. Siihen on, jollei erikseen ole toi
sin määrätty, sovellettava tässä päätöksessä· henkilöautoista 
annettuja määräyksiä. Siinä tulee olla muun muassa: 

a) enintään 0.75 metrin levyinen ohjaustanko; 
b) kahdet, toisistaan riippumattomat jarrut, joista toisen 

tulee kolmipyöräisessä tai sivuvaunulla varustetussa moottori
pyörässä olla varustettu pidätyslaittein; 

c) tarpeellinen vaihteisto; 
d) sellaiset äänenvaimentajat, että moottorin äänen suurin 

voimakkuus ei moottoripolkupyörällä ja muulla en~ntään 50 kiloa 
painavalla moottoripyörällä ylitä 75 fonia, muul+a kaksi tahti
sella moottoripyörällä 82 fonia ja muulla nelitahtisella moot
toripyörällä 84 fonia; pakoputken ä~nenvaimentaja on varustet
tava tyyppikatsastuksessa määrätyllä, pysyvällä hyväksymismer
kiilnällä; 

e) tämän päätöksen 6 ~:n mukaiset kauko- ja lähivalot, joi
den läpimitta on vähintään 80 millimetriä, moottoripolkupyöräs
sä kuitenkin vain lähivalo; 

f) kolmipyöräisessä moottoripyörässä kaksi valonheittäjää 
e kohdan mukaisin valoin sekä 7 ja 9 §:n mukaiset se1son~a- ja 
jarruvalot ja sivuvaunulla varustetussa moottoripyörässä jarru
valo sekä sivuvaunussa seisontavalo, joka toimii samanaikaises
ti kauko- ja lähivalojen kanssa; 

g) tämän päätöksen 8 §:n 4. ja 5 momentin muka~nen, kuiten
kin vähintään 8 neliösenttimetrin suuruinen ja vähintään 2 wa
tin tehoinen takavalo ja 12 §:n mukainen, vähintään 10 neliti
senttimetrin heijastin; sivuvaunua käytettäessä tulee myös sii
nä olla heijastin ja tulee sen seisontavalon näyttää punaista 
valoa taaksepäin; moottoripyörän polkimissa saadaan käyttää 
keltaisia heijastimia; 

h) sopiva äänimerkinantolaite, joka voi moottoripolkupyöräs
sä olla soittokello; 

i) vähintään 50 neliösenttimetrin taustapeili vasemmalla puo
lella kuljettajan näkökentässä; 
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j) umpinaieella korilla varuste~ussa kolmipyöräisessä moot
toripyörässä 13 §:n mukaiset suunnanmuutosta osoittavat lait
teet sekä tuulilas~ssa 17 §:n mukaiset laitteet; 

k) ilmarenkaat ja tarkoituksenmukaiset roiskesuojat sekä 
etu- että takapyöriä varten; 

1) tavarankuljetukseen hyväksytyssä moottoripyörässä näky
.vä merkintä sallitusta tavarakantavuudesta; sekä 

m) moottoripolkupyörässä·tyyppikatsastuksessa määrätty, py
syvästi kiinnitetty kilpi, joka sisältää tiedot moottorieta, 
voimansiirron välityssuhteesta ja vetävän pyörän läpimitasta. 

2. Kaksipyöräiseen moottoripyörään, jonka paino ylittää 50 
kiloa, saadaan ilman eri lupaa, tämän päätöksen määräyksiä 
noudattamalla kytkeä enintään yhden henkilön kuljetukseen.tar
koitettu sivuvaunu, jonka tulee olla pyörän oikealla puolella. 
Milloin s~vuvaunu on tarkoitettu tavaran kuljetukseen, on se 
katsastuksessa hyväksyttävä. Sivuvaunun kytkentä on varmistet-
tava hihnoin tai muin sopivin laittein. " 

3. Milloin moottoripyörään, jossa sellaisia ei tämän pykälän 
mukaan vaadita, on asennettu jarruvalo tai suunnanmuutosta o
soittavat laitteet tahi tuulilasi, joka ulottuu kuljettajan 
silmänkorkeutta ylemmäksi, tulee niiden olla tämän päätÖKsen 
määräysten mukaiset. 

4. Moottoripyörään saadaan siihen määrättyjen valojen,lisäk
si asentaa enintään yksi sumu- tai ojavalo sekä ohitusvalo. 

5. Moottoripolkupyörää ei saa varustaa tai muuttaa siten, 
että sen oma,paino ylittää 50 kiloa tai että sen tyyppikilpeen 
merkityt, suurimman rakenteellisen nopeuden määräävät tekijät 
muuttuvat. 

6. Moottoripyörä saadaan merkitä rekisteriin tyyppika"tsas
tuksen perusteella. 

6 L u k u. 

MUUT MOOTTORIAJONEUVOT. 
Traktorit Ja moottortty6koneet. 

35 §. 1. Traktorin ja moottorityökoneen tulee olla raken
teeltaan turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Niihin on, jollei 
erikseen ole toisin määrätty, sovellettava tässä päätöksessä 
kuorma-autoista annettuja määräykSiä. Niissä tulee olla muun 
muassa: 

a) luotettava, tämän päätöksen 3 §:n vaatimusten mukainen 
ohjauslaite; 

b) tehokkaat, ainakin eniten kuormitettuihin pyöriin vaikut
tavat jarrutpidätyslaitteineen, kuitenkin siten, että jos ajo
neuvo on alunperin varustettu nelipyöräjarruin, ei mitään osaa 
jarruista saa poistaa toiminnasta; 

c) tarkoituksenmukainen vaihteisto ja peruutuslaite; 
d) olosuhteisiin katsoen riittävän tehokas ja asutustaajamis

sa käytettäess~ 5 §:n 5 momentin vaatimukset 'täyttävä" äänenvai~ 
mentaja, tarpeen vaatiessa kipinöinnin ehkäisevä laite sekä yli 
8 tonnia painavassa dieselkäyttöisessä ajoneuvossa ylös suun
nattu pakoputki; 

e) tämän päätÖksen 6 §:n mukaiset, vähintään 80 millimetrin 
läpimittaiset kauko- ja lähivalot; 
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f) vähintään yksi tämän päätöksen 8 §:n mukainen takavalo 
ja 12 §:n mukaiset, vähintään 30 neliösenttimetrin heijastimet 
sekä tien kunn~stukseen käytettäessä 10 §:n 7 momentissa tar
koitetuin edellytyksin sen mukainen merkkivalo; 

g) sopiva äänimerkinantolaite; 
h) kuljettajan näkökentässä, vasemmalla puolella vähintään 

70 neliösenttimetrin suuruinen taustapeili, joka kuitenkin saa 
olla kokon~an traktorin ääriviivojen sisäpuolella; 

i) milloin ohjaamo on varustettu tuulilasilla, joka ulottuu 
kuljettajan silmänkorkeutta ylemmäksi, ainakin käsin hOidetta
va tuulilasin pyyhkijä ja milloin katetussa ohjaamossa on si
vulasein tai niitä vastaavin suojuksin varustetut seinät tai 
ovet, olosuhteiden vaatiessa muutkin näkyvyyden varmistamisek
si tarvittavat laitteet, sekä kummallakin sivull~ tarkoituksen
mukainen laite suunnanmuutoksen osoittamista varten; sekä 

j) ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telaketjut, joihin saa 
asettaa tilapäisiä liukuesteitä, jotka eivät vahingoita.tietä. 

2. Traktoriin ja moottorityökoneeseen saadaan niihin määrät
tyjen valojen lisäksi asentaa enintään yksi 'sumu- tai ojavalo 
sekä ohitusvalo ja tarpeelliset työvalaisimet. , 

3. Moottoriajoneuvoasetuksen 59 §:n b kohdan ~äännöstä ve
tokoukun enimmäisetäisyydestä ei sovelleta, milloin enintään 
15 sadalta perävaunun kokonaispainosta kohdistuu vetokoukkuun. 

36 §. 1. Traktoriin saaqaan tilapäistä tavaran kuljetusta 
varten asentaa, jollei sen rakenteesta muuta jOhdu, välittömäs
ti kuljettajan istuimen taakse, enintään 1 neliömetrin .suurui-
nen kuormalava tai sitä vastaava laite. i 

2. Moot1;ori työkonetta ei .saa tiellä käyttää tavaran kulje
tukseen ilman'poliisiviranomaisen lupaa. 

7 L u k u. 

MOOTTORIKÄYTTÖISET . LAITTEET. 
37 §. 1. Moottorikäyttöisiin laitteisiin on, jollei erikseen 

ole toisin määrätty, sovellettava tässä päätÖksessä traktoreis
ta ja moottorityökoneista annettuja määräyksiä, kp.itenkin si
ten, että niissä ei vaadi ta kaukovaloja ja että n'e saadaan hy
väksyä myös umpirenkain tai rautaisin pyörin tahi rautaisin 
telaketjuin, mikäli nämä eivät vahingoita t~etä, s~k~ e~tä k~
vellen ohjattavaksi tarkoitetut laitteet vOl.daan 11.8:tksl. .. hyv~~
syä ilman jarruja, j ollei laitteen rakenne muuta ,edellyta, nl.l.n 
myös ilman peruu tuslai tetta, äänimerkinantolai tet:ta, takavaloa 
ja taustapeiliä. . 

2. Milloin kävellen ohjat~avaksi .tarkoi tettua moottorikäyt
töistä laitetta käytetään siihen kytketyn vaunun avulla tava
ran kuljetukseen ttellä, on siihen sovellettava t:raktoria kos
kevia määräyksiä. 

3. Moottorikäyttöinen laite tai, milloin sellainen vaaditaan, 
sen tyyppikilpi on varustettava merkinnällä lai tt'een painosta 
ja suurimmasta kulkunopeudesta. . . .. .. 

4. Milloin moottorikäyttöisen laitteen suurl.n leveys yll.tt~a 
2.40 metriä, on sen eteen, mahdoll-isimman lähelle, et"ukl:tlmauks7a 
asetettava vähintään 30 neliösenttimetrin valkoiset tal. kel t8.~
set heijastimet 0.4-1.0 metrin korkeudelle ajorao:an pinnasta. 



347 

8 L u k u. 

PERÄVAUNUT JA HINATTAVAT LAITTEET. 
Auton per~uaunut. 

38 §. Puoliperävaunun oma paino on sen akselin tai telin vä
lityksellä kuormittamattomasta perävaunusta tiehen kohdistuva 
~aino • 

.:19 §. 1. Perävaunun tulee o"lia rakenteeltaan turvallinen ja 
tarkoitukseensa sopiva. Siihen on, jollei erikseen ole toisin 
rnä'i.rätty, sovellettava tässä päätöksessä kuorma-autoista annet
G~ja määräyksiä. Siinä tulee olla muun muassa: 

a) luotettavat ja tarkoituksenmukaiset kytkinlaitteetj 
b) jarrut, sen mukaan kuin 40 §:SSä tarkemmin määrätäänj 
c) tämän päätÖksen 8 §:n mukaiset takavalot ja valolaite tun

ausmerkin valaisemiseksi sekä, jolleivät vetävän auton vastaa
vat valot ole selvästi näkyvissä, 9 §:n mukaiset jarruvalot; 

d) takana tasasivuisen kolmion muotoiset punaiset heijasti
met, joissa sivun pituus on 150 millimetriä ja heijastavan pin
nan leveys 30 millimetriä tai jotka on muodostettu yhdeksästä 
tjllaisen kolmion muotoon asetetusta 30 millimetrin heijasti
mestaj 

e) jolleivät vetoauton vastaavat laitteet ole selvästi nä
kyvissä, 13 §:n mukaiset, kuorma-autossa takana vaadittavat 
laitteet sunnanmuutoksen "osoittamiseksi; 

f) tämän päätÖksen 18 §:n mukaiset renkaat ja 19 §:n mukai
set roiskesuojatj sekä 

g) taakse erilliseen kilpeen maalattuina 20 §:n mukaiset pai
nomerkinnät. 

2. Perävaunuun saadaan asentaa 11 §:n mukaiset äärivalot, 
peruutusvalot ja ohitusvalo sekä umpinaiseen perävaunuun sisäl
le tarpeellinen työvalaistus. 

3. Milloin perävaunun akseli on ohjaava, on sen laitteisiin 
sovellettava 3 §:n määräyksiä. " 

4. Perävaunun lava tai kori on siten sovitettava, ettäkuor
mitus jakautuu likimäärin oikeassa suhteessa eri akseleille, 
jolloin yksiakselisen varsinaisen perävaunun kokonaispainosta 
enintään 5 sadalta saa kuormittaa vetoautoa~ 

40 §. 1. Jarruin on varustettava: 
a) säiliöperävaunu ja säiliöautoon kytketty perävaunu; 
1J) perävaunu, j ota käytetään palaVien nesteiden kul"j etukseen 

yli 300 litran vetoisi"ssa irtosäiliöissä; 
c) varsinainen perävaunu, jonka kokonaispaino ylittää puolet 

vetävän auton kokonaispainosta; 
d) puo li perävaunu ", jonka rekisteröity akseli- tai telipaino 

ylittää 6.4 tonniaj sekä 
e) puoliperävaunu, jota käytetään linjaliikenteessä tai si

tä ~astaavassa säännöllisessä liikenteessä maantiellä. 
2. Milloin perävaunussa on teli tai muutoin useampia akse

leita, tulee jarruin varustettujen akselienpainon olla vähin
tään puolet akselipainojen summasta. 

3. Varsinainen perävaunu, jonka kokonaispaino on enintään 
3500 kiloa, saadaan varustaa itsetoimiVin, perävaunun työntöön 
perustuvin "jarruin. 
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4. Muussa kuin 3 momentissa mainitussa perävaunussa tulee 
jarrujen toimia vetoauton käyttöjarrun poljinta painettaessa, 
ja tulee vetoautossa olla perävaunun jarruja varten sellaiset 
laitteet, että perävaunun jarrutus tapahtuu aikaisemmin tai ai
nakin samanaikaisesti kuin vetoauton jarrutus sekä ettei perä
vaunun irtoaminen tai sen jarrujen epäkuntoon joutuminen estä 
jarruttamasta vetoautoa, eikä myöskään tämän jarrujen epäkun
toon joutuminen jarruttamasta perävaunua. Millon jarruventtii
li toimii vetoauton jarrujen nestepaineella, tulee järjestel
mään kuulua myös rinnakkainen, käsikäyttöinen jarrUventtiili. 

5. Jarrujen tulee olla siten rakennettuja ja kytkettyjä, et
tä perävaunun irtoaminen aiheuttaa sen itsetoimivan jarrutuk
sen, ja varustettuja pidätyslaitte.ella. Tämä määräys ei kuiten
kaan koske sellaista yksiakse11sta varsinaista p~rävaunua eikä 
3 momentissa mainittua perävaunua; jonka kytkentä vetoautoon 
on varmistettu ketjuin tai teräsköysin. 

6. Imu- tai paineilmajarruja käytettäessä. tulee vetoautossa 
olla säiliöpainetta osoittava mittari sekä muu tYhjiön tai yli
paineen liian alhaista arvoa osoittava, näkyvä tai kuuluva va
roituslaite niin myös tarpeelliset säätö-, takaieku- ja sulku
venttiilit, lauhdeveden erottajat, ilmanpuhdistajat ja muut 
jarrujen luotettavaa toimintaa varten vaadittavat laitteet. 
Imu-'ja paineilmasäiliöiden tulee riittää-moottorin pysähdyttyä 
vähintään kolmeen jarrutukseen. 

41 §; Puoliperävaunua käytettäessä tulee kääntöpisteen sijai
~~ vetoauton taka-akselin tai telin keskipisteen etupuolella 
Ja vetovastuksen tulee kohdistua kääntöakselin tappiin tai muu
hun sen akseliviivalla olevaan kohtaan. Tuki- ja vetolaitteiden 
sijoittaminen kuormalavalle on sallittu vain tilapäisluontoi
sisea, ~akennuerautojen ja vastaavan pitkän tavaran paikallie
kul~etuksissa. 

42 §. 1. Yksinomaan koneiden ja jakamattomien esineiden kul
jetukseen tarkoitettu perävaunu, jonka leveys ja painot ylittä
vät·moottoriajoneuvoasetuksen 36 §:ssä mainitut tai sen 57 §:sSä 
kytkennän edel~ytyksiksi säädetyt määrät, saadaan, jollei muuta 
estettä ols, merkitä rekisteriin ja hyväksyä kytkettäväksi tar
koitukseen sopivaan vetoautoon seuraavin ehdoin: 

a) perävaunun akselipainoa ja kantavuutta määrättäessä on, 
paitsi rakenteen k~stävyyttä, otettava huomioon,'että neljän 
rinnakkaisen renkaan muodostamalle akselille saadaan vahvistaa 
akselipainoksi enintään 12.0 tonnia, kahdeksan rinnakkaisen 
renkaan muodostamalle akselistolle enintään 16.0 tonnia, kah
deksalla renkaalla varustetulle telille enintään 20.0 tonnia 
ja kuudentoista renkaan muodostamalle,-kahden peräkkäisen ak
seliston ~yhmälle enintään 32.0 tonnia; 

b) puoliperävaunun ja vetoauton yhteenlaskettua kantavuutta 
määrättäessä saadaan vetoautolle vahvistettua kantavuutta näis
sä kuljetuksissa ylittää 40 sadalta; . 

c) perävaunun jarrujen luotettavuuteen ja riippumattomuuteen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota; siinä on lisäksi kuljetet
tava mukana riittävä määrä sopiVia kiiloja perävaunun paikal-
laan pysymisen varmistamiseksi; , 

d) vetoauton puskuriin on kuorman leveydelle ~setettava merk-
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kitangot keltaisin, 30x30 senttimetrin lipuin, sen ohjaamon 
taakse noin metrin korkeudelle, eteen suunnatut, siniset, 10-15 
watin merkkivalot ja perävaunun taakse vastaavat punaiset merk-
kivalot; sekä' . 

e) perävaunun käyttö maalaiskunnassa on sallittu vain tie
ja vesirakennushallinnon asianomaisen piiri-insinöörin sekä 
kaupungissa maistraatin ja kauppalassa järjestysoikeuden moot
~oriajoneuvoasetuksen 36 §:n 9 momentin mukaisesti myöntämällä 
luvalla ja siinä määrättävin ehdoin, jolloin myös ajonopeus on 
rajoitettava Siten, ettei kuljetuksesta aiheudu vaaraa. 

2. Perävaunu saadaan 1 ffiomentissa mainitussa tapauksessa hy
väksyä ilman roiskesuojia ja sallitaan sen renkaille 18 §:ssä 
määrätyt kuormitukset enintään 60 sadalta korotettuina. 

43 §. 1. Perävaunun rekisteri otteessa tulee olla lr".tsastus
miehen merkintä niistä moottoriajoneuvoista, jo~den yateydessä 
perävaunu on hyväksytty käytettäväksi ja perävaunulle tällÖin 
määrätystä kantavuudesta sekä vetoauton ja puoliperävaunun yh
teenlasketusta kantavuudesta. 

2. Perävaunun kuormittamisesta on soveltuvin kohdin voimas
sa, mitä kuorma-autoista on tässä suhteessa määrätty. 

TrcktoriperäDcunut. 
44 §. Yksiakselisen traktoriperävaunun oma paino on sen ak

selin tai telin, alustan, lavan tai korin ja kytkinelinten pai
no sekä s·en kokonaispaino oman painon- ja kantavuuden summa. 

45 §. 1. Traktoriperävaunua koskevat soveltuvin kohdin täs
sä luvussa auton perävaunusta annetut määräykset seuraavin 
poikkeuksin ja lisäyksin: 

a) traktor1perävaunussa ei vaadita jarruja, p~tsi milloin 
ne moottoriajoneuvoasetuksen 59 §:n 0 kohdan mukaan ovat käy
tetyn kokonaispainon edellytyksenä& ja saadaan siinä 8 tonnin 
kokonaispaino on saakka käyttää 40 9:n 3 momentin mukaisia jar
ruja' 
. b~ traktoriperävaunussa ei vaadita taka- ja jarruvaloja, 
suunnanmuutosta osoittavia laitteita, roiskesuojia eikä paino
merkintöjä ja saadaan siinä 39 §:n 1 momentin d kohdan mukai
set heijastimet tehdä tehokkaalla heijastusaineella päällyste
tystä levystä; milloin perävaunun leveys ylittää traktorin le
veyden yli 40 senttimetrillä, on sen lavan tai korin etukulm:l1n 
asetettava eteenpäin suunnatut vähintään 30 neliösenttimetrin 
valkoiset tai keltaiset pyöreät heijastimet; 

c) traktoriperävaunun renkaita saadaan kuormittaa 60 sadal
ta yli vastaavan, autoissa sallitun kuormituksen; sekä 

d) yksiakselisen traktoriperävaunun kokonaispainosta saa 
enintään 40 sadalta kohdistua vetävään traktoriin, edellyttäen, 
että vetokoukku on tarkoituksenmukaisesti sijoitettu. 

2. Traktorin peräreen jalakset on sivulle liukumisen estä
miseksi varustettava kahdella, toisistaan erilleen asetetulla, 
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisella teräskiskoIla, 
jonka leveys on enintään kolmasosa jalaksen leveydestä, tai 
muulla vastaavalla, vähintään yhtä ·tehokkaalla laitteella •. 
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Muut per~vaunut. 

46 §. Moottorityökoneeseen tai moottorikäyttöiseen laittee
seen kytketyn perävaunun tulee olla siten varustettu, kuin 
45 §:ssä on traktoriperävaunusta määrätty, kuitenkin niin, et
tä siinä tulee olla myös takavalot, paitsi milloin moottori
käyttöistä laitetta käytetään maataloustarkoituk~iin. 

47 §. Moottoripyörään kytkettävän perävaunun tulee olla si
ten varustettu, kuin autoon kytkettävästä perävaunusta on mää
rätty, kuitenkin siten, että jarruvaloja ja suunnanmuutosta 
osoittavia laitteita ei vaadita ja että itse perävaunuun on teh
tävä merkintä.sen sallitusta kantavuudesta. 

Htnattavat lattteet. 

48 §. 1. Hinattavassa laitteessa tulee olla, moottoriajoneu
voasetuksen 62 §:n 80 kohdassa mainituin poikkeuksin sellaiset 
varusteet, jotka tämän päätöksen mukaan vaaditaan vastaavaan 
vetoajoneuvoon kytkettävässä perävaunussa. 

2. Milloin hinattavanolaitteen suurin leveys moottoriajoneu
voasetuksen 62 §:n mukaisesti ylittää 2.40 metriä, on sen etu
ja takakulmaukset tai ulkonevat osat maalattava iuorottaisin 
punaisin ja keltaisin juovin ja on se varustettava paitsi taak
se suunnatuin pun~isin kolmiomaisin heijastimin myös eteen suun
natuin valkoisin tai keltaisin 30 neliösenttimetrin pyörein 
heijastimin, jotka on asetettava osoittamaan laitteen suurinta 
leveyttä. 

3. Hinattaessa vahingoittunutta tai muutoin liikuntakyvy
töntä ajoneuvoa köyttä tai tankoa käyttämällä tulee tämän olla 
vähintääno3 ja enintään 6

0
metrin pituinen, ja on sen keski osaan 

kiinnitettävä selvästi näkyvä lippu tai vaate. Ajoneuvoa, jon
ka jarrut ovat epäkunnossa, saadaan hinata vain tankoa tai puo
mia käyttäen ja ajoneuvoa, jonka ohjaus on epäkunnossa, vain 
hinausauton puomfn varaan nostettuna. Kahden ajoneuvon saman
aikainen hinaaminen samalla vetävällä ajoneuvolla on kiellet
ty. 

Ttenpttoon käytettyyn ajoneuvoon 
kttnnttetyt laitteet. 

49 §. Milloin tienpitoon käytettyyn moottoriajoneuvoon tai 
moottorikäyttöiseen laitteeseen tai tällaisen vetämään hinatta
vaan ajoneuvoon on kiinnitetty tai liitetty työväline, jonka 
leveys ylittää vetävän aj oneuvon suurimman levey.den, on aj oneu
von eteen ja taakse, tai milloin työvälinettä vedetään, vetä
vän ajoneuvon eteen ja työvälineen taakse, asete.ttava noin met
rin korkeudelle ajoradan pinnasta 15 senttimetriä leveä, pituu
deltaan ja sijoitukseltaan ajoneuvon ja työvälin!een suurinta 
leveyttä vastaava, 15 senttimetrin vuorottaisin .punaisin ja kel
taisin poikkijuovin maalattu lauta, jonka päihinoon asetettu 
edessä valkoiset tai keltaiset ja takana punaiset, vähintään 
30 neliösenttimetrin heijastimet. Vetävässä ajoneuvossa tulee 
pimeän aikana olla 10 §:n 7 momentissa mainittu merkkivalo. 
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9 L u k u. 

TUNNUSMERKIT. 
50 §. 1. Auton ja moottoripyörän tunnusmerkeissä on valkoi

sina mustalla pohjalla kaksi kirjainta ja enintään kolminumeroi
nen luku. Ensimmäinen kirjain on läänin tai Helsingin kaupungin 
tunnus. 

2. Valtion viraston tai laitoksen käytössä olevat henkilöau
tot on sen mUkaan, kuin siitä on erikseen määrätty, varustetta
va erityisin, omaan sarjaansa kuuluvin tunnusmerkkikilvin, jois
sa on mustin merkein valkealla pohjalla heraldinen leijona, 
enintään kolminumeroinen järjestysnumero ja läänin tunnuskir
jain. 

3. Vieraan vallan lähetystön tai diplomaattikunnan jäsenen 
hallinnassa olevan auton tunnusmerkissä on valkoiset kirjaimet 
CD sekä en,intään kolminumeroinen järjestysnumero sinisellä poh~ 
jalla. 

4. Traktorin ja moottorityökoneen tunnusmerkissä on punaise
na keltaisella pohja.lla enintään kolminumeroinen luku ja kaksi 
kirjainta, joista ensimmäinen on läänin tunnus. 

5. Perävaunun tunnusmerkeissä on P-kirjain ja läänin tunnus
kirjain sekä nelinumeroinen luku valkoisin merkein mustalla 
pohjalla. 

51 §'. Tunnuskirjaimena on: 
Helsingin kaupungissa ••••..• A, B tai C 
muualla Uudenmaan läänissä •• U tai Z 
Turun ja Porin läänissä ••••• T tai E 
Hämeen läänissä ••••••..•.••• H tai 1 
Kymen läänissä ••••••..•••••• R tai G 
Mikkelin läänissä ••••••.•••• M 
Kuopion läänissä ••••••.•..•• K tai S 
Vaasan läänissä ••••••••••••• V tai Y 
Oulun läänissä •••••••••.•••• 0 
Lap.in läänissä ••••••.••.•.•• L 

52 §. 1. Tunnusmerkit on kiinnitettävä ajoneuvon poikki suun
nassa pystyasentoon tai enintään 300 kallistettuina ja siten, 
ettei mikään ajoneuvon tai kuorman osa osittainkaan peitä nii
tä, sekä tarvittaessa siten pohjustettuina tai kehystettyinä, 
ett~ ne eivät ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Tunnusmerkke
jä ei sa8 taittaa eikä leikata, ei myöskään peittää lasilla 
tai muulla suojuksella'. 

2. Milloin ajoneuvossaon puskuri, on tunnusmerkki kiinni
tettävä sen yläpuolelle tai, jos siinä on sopivat, tunnusmerk
kiä suojaavat laitteet, puskurin pintaan. 

3. Milloin tunnusmerkki lävistetään kiinnitystä varten, on 
kiinnitysruuvit sovitettava kokonaan kirjainten ja numerojen 
äärivlivojen ulkopuolelle ja Siten, ettei väärinkäsityksiä voi 
syntyä. Kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi 
eikä niihin saa asettaa heijastimia tai muita laitteita. 

4. Tunnusmerkit on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa uudel
leen maalattava, niin, että ne aina ovat moi tteettomassa kunnos
sa. 

5. Tämän pykälän määräykset koskevat myös koenumerokilpiä, 
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kuitenkin siten, että lätininhallituksen antamissa kilvissä on 
sana KOE, läänin tunnus ja kolminumeroinen luku mustana keltai
sella pohjalla ja poliisiviranomaisen antamissa kilvissä lää
nin tunnus ja nelinumeroinen luku punaisena valkealla pohjalla. 

53 §. 1. Rekisteröidyssä autossa, lukuun ottamatta diplo
maattikunnan autoja, tulee tunnusmerkkikilpien lisäksi olla 
tuulilasin oikeassa alakulmassa, kiinteään pyöreään kehykseen 
asetettu, poliisi viranomaisen leimalla varustettu, kuluvaa 
vuotta varten annettu merkki. Muita merkkejä älköön ~uulila
siin kiinnitettäkö, jollei siitä erikseen toisin määrätä. 

2. Milloin autossa käytetään kansainvälisen tieliikenneso
pimuksen edellyttämää kansallisuuskilpeä, tulee ~iinä olla val
kealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet SF. Soi
kion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 millimet
riä ja pystysuoran halkaisijan 115 millimetriä sekä ~i~jainten 
.korkeuden 80 millimetriä ja viivaleveyden 10 millimetriä. Tä
tä kilpeä, johon ei saa liittää mitään lippua tai muuta merk
kiä, älköön asetettako välittömästi tunnusmerkin eteen. 

3. Kilpiä tai kirjain- tahi numeroyhdistelmiä, jotka muis
tuttavat tunnusmerkkiä tai jonkun valtakunnan kansallisuuskil
peä, ei ajoneuvoon saa kiinnittää. 

54 §. Ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyssä autossa, 
lukuun ottamatta linja-autoa, on tunnusmerkki kiinnitettävä 
erilliseen, sitä ympäröivään, keltaiseksi maalattuUD, kohoreu
naiseen kehykseen, jonka kehän leveys on 2 senttimetriä. Perä
vaunussa ei tällaista kehystä käytetä. 

10 L u k u. 

MOOTTORIAJONEUVON KULJETTAJA. 
Jutokoulunpttoluvan my6nt~mtnen. 

55 §. Autokoulun tarpeellisuutta harkittaessa on otettava 
huomioon se yhtenäinen liikennealue, johon paikk~kunta kuuluu. 
Uutta lupaa älköön myönnettäkö, milloin uuden autokoulun voi 
edellyttää kohtuuttomasti haittaavan tällä alueella jo olevien 
koulujen toimintamahdollisuuksia. Lupa, jota ei ole ilman eri
tyistä syytä myönnettävä kaupungin tai kauppalan. välittömässä 
läheisyydessä olevaan maalaiskuntaan ja joka voidaan anta~ erik
seen 'moottoripyörällä annettavaa opetusta varten, annetaan enin
tään 10 vuodeksi. 

Autokoulun Johtajat Ja opettajat. 
56 §. Katsastusmiehen on todettava autokoulun johtajan ja 

varajohtajan sekä opettajien pätevyys, ennen kui~ nämä saavat 
ryhtyä toimiaan hoitamaan. 

Autokoulut Ja opetu8v~ltneet. 

57 §. 1. Autokoulun opetushuoneen tulee olla riittävän tila
~ sekä täyttää siisteyteen, valaistukseen, ilmanvaihtoon ja 
lämmitykseen nähden kohtuulliset vae.timukset. Opetushuoneessa 
tulee olla vähintään 70xlOO senttimetrin seinätaulu, pöytä ha
vaintovälineiden esittäJniseksi ja riittävä mä~rä istuimia. 
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2. Autokoulussa, jossa annetaan opetusta vain yksityisajo
kortin saantia varten, tulee olla ainakin seuraavat, koulun 
toimintaa valvovan katsastusmj.ehen hyväksymät opetusvälineet: 

a) riittävän ajånmukaiset kuvataulut moottorista ja sshkö
laitteista, polttoaine-, voitelu- ja jäähdytysj~rjestelmistli, 
ohjaus- ja jarr~laitteista, kytkimestä, vaihteistosta sekä ta
saus- ja vetopyörästöstä; 

b) vahvistetut liikennemerkit kuvAtauluina ja i r.t'allisina 
m~lleina, riittävä valikoima ajoneuvojen ja jalankulkijoiden 
malleja .3ekä 8 j oneuvomallien mittakaavassa laad.i ttu, vähintään 
1 neliölJletrin alusta siihen kiinnitettyine ja maalattuine mal
leineen risteyksistä, mäentörmistä, kaF.rteista ja n;uis"ta pai
koista tai vastaava magneettinen seinätaulu erilaisten liiken
netilanteiden selvittämiseksi; 

c) jarrutusmatkoja s ,kä ohitustilanteita eri olosuhteissa 
ja nopel~silla esittävät seinätaulut; sekä 

d) tarpeelliset kouluautot, jotka ovat normaalirakenteisia 
henkilö- ja lcuorma-autoja ja joissa tulee olla opettajaa varten 
kytkin- ja jarrupolkimet, äänimerkin painokytkin, taustapeilit 
ja tuulilasin pyyhkijä sekä 17 §:n 2 momentin mukaiset laitteet. 
Kouluautossa ei saa olla nestekytkintä tai itsetoimivaa tahi 
etuvalitsijalla toimivaa vaihteistoa, itsep~lautuvaa suunnan
osoittajan valitsijaa eikä muuta ajamisen helpottamista tarkoit
tavaa laitetta, joka ei ole yleisesti käytössä vastaavissa au
toissa. Kouluautoon on eteen ja taakse kiinnitettävä koulun 
omistajaa tai toiminimeä osoittava kilpi. 

3. Autokouluss~, jossa annetaan opetusta myös ammattiajokor
tin saantia varten, tulee 2 momentissa mainittujen varusteiden 
lisäksi olla: 

a) riittävän ajanmukainen auton alusta tai sen pienoismalli 
moottoreineen, akseleineen, pyörineen ja voimansiirtolaittei
neen, jolloin kytkimen, va,ihteiston, ni veJ,akselin, t.aka-akselin, 
tasauspyörästön ja moottorin tulee olla sopivasti aukileikattu
ja niiden toiminnan selvittämiseksi; 

b) joko erilleen tai a kohdassa mainittujen laitteiden yhte
yteen järjestetty täysikokoinen sähköjär~estelmä, johon kuulu
vat toimiva virtalähde, kaikki sytytyslaitteet, määräysten mu
kaiset kauko- ja lähivalot, seisontavalo, taka- ja jarruvalot 
sekä suunnanosoittaja, niin myös amperimittari ja sulakeryhmä, 
jolloin eri virtapiirit on selvennettävä käyttämällä eriväri
siä johtimia; sekä 

c) aukileikattu kennosto, katkaisu- ja säätöreleet, kaksi 
erilaista, nykyaikaista kaasutinta ilmanpuhdistimineen, kaksi 
erilaista termostaattia, kaksi avattavaa tai aukileikattua öl
jysuodatinta sekä erilaisia pyörä- ja vannerakenteita. 

4. Autokoulussa, jossa annetaan opetusta moottoripyöräkor
tin saamista varten, tulee olla vastaavat välineet sekä mootto
ripyörä lisäistuimineen tai s ivuvaunuine en , jossa opettaja voi 
käyttää jarrua oppilaasta riippumatta. 

5. Milloin autokoulussa annetaan ajo-opetusta traktorilla, 
tulee traktorin olla soveltuvin kohdin siten varustettu, kuin 
kouluautosta on määrätty. 

6. Moottoriajoneuvoasetuksen 6 luvussa ja tämän päätöksen 
10 luvussa annetut, moottoriajoneuvon kuljettajaa koskevat mää-
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räykset 'on autokoulussa pidettävä seinälle asetetun taulun muo-
dossa oppilaiden nähtävinä. ' 

Opetus autokoulussc. 
58 §. 1. Opetus autokoulussa on järjestettävä kursseittain 

ja saadaan samalle kurssille ottaa enintään 20 oppilasta. Mil~ 
loin kurssille pyrkijöitä on yli 20, oh ylijäämä 'siirrettävä 
samanaikaisesti alkavalle rinnakkaiskurssille tai seuraavalle 
kurssille, joka saadaan aloittaa aikaisintaan viikon kuluttua 
edellisen kurssin alkamisesta. : 

2. Opetusohjelmaan kuuluvat varsinaiset oppi-;ja harjoitus
tunn~t on pidettävä erikseen kullekin kurssille ja samoin erik
seen rinnakkaiskursseille. 

3. Autokoulussa on yksityisajokortin saantia yarten annet
tava opetusta'auton toimintatavasta vähintään 5 tuntia sekä 
liikennesäännöistä ja muista liikennettä koskevista määräyksis
tä, liikennemerkeistä, autovahingoista ja -vastuusta, liiken
nerikkomusten rangaistuksista sekä autoverotukse~rta yhteensä 
vähintään 18 tuntia ja ammattikortin saantia varten vastaavas
ti vähintään 20 ja 20 tuntia. Milloin opetus tarkoittaa kuor
ma-auton ajokortin saentia, on liikennettä koskevien määräys
ten opetusta lisättävä vähintään 4 tunnilla. Näm~ tuntimäärät 
tarkoittavat todellista opetukseen käytettyä aikaa ilman lepo
taukoja. 

4. Oppilaalle on aluksi 'opetettava ajoneuvon poimintatapa 
sekä annettava perusteellinen opetus sen käynnistämisessä, 
vaihtamisessa ja pysäyttämisessä, ennenkuin ryhdytään ajohar
joituksiin liikenneväylillä. Ennen näitä ajoharjoituksia, jot
ka saadaan aloittaa aikaisintaan 7 päivän kuluttua kurssin al
kamisesta, on myös tiellä'liikkumista koskevat määräykset ja 
liikennemerkit valmistavasti opetettava. 

5. hjo~opetusta liikenneväylällä on annettava kullekin op
pilaalle enintään kaksi puolen tunnin erää saman vuorokauden 
aikana vähintään tunnin väliajoin ja kaikkiaan niin paljon, et
tä oppilas hallitsee ajoneuvon käytön riittävälla varmuudella, 
kuitenkin vähintään 12 tuntia tai, milloin opetu~ta annetaan 
kuorma-auton ajokortin saantia varten, vähintään 15 tuntia. 
Kuorma-autoa on opetettava vaihtamaan alaspäin kaksoiskytken
tää käyttäen. Tietopuolista opetusta saadaan ant~a enintään 
kaksi tuntia päivässä. 

6. Henkilölle, jolla on aikaisemmin ollut auton ajokortti 
Suomessa tai muualla tai joka on saanut yksi tyi,sellä opetuslu
valla tässä pykälässä edellytetyn kuljettajaopetuksen tahi jol
la on vähintään vuotta aikaisemmin saatu moottoripyörää varten 
annettu ajokortti, niin myös sille, jonka katsastusmies on sii
hen erityisistä syistä oikeuttanut, samoin kuin ~ille, joka ha
luaa opetusta vain moottoripyörä- tai traktoriajokortin saan
tia varten, saadaan 1 momentissa mainittujen kurssien ulkopuo
lella, sekä tässä pykälässä mainituista opetuksen vähimmäis
määristä poiketen antaa,kuljettajatutkinnon suorittamiseksi tar
peellinen opetus. Mikäli tällainen henkilö seuraa määrätylle 
kurssille annettua opetusta, on hänet kuitenkin ilmoitettava 
sen osanottajaksi. 

7. Lukuun ottamatta 4 momentissa edellytettyä, alkuopetusta, 
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joka saadaan antaa sellaisilla l8äninhallituksen määräämillä 
paikkakunnilla, joilla ei ole autokoulua, on tietopuolinen ope
tus annettava 57 §:n edellyttämässä opetushuoneessa ja ajo-ope
tus pääasias.sa koulun kotipaikkakunnalla. Kuitenkin on koke
laille, joiden on suoritettava kuljettajatutkinto muualla, an
nettava tarpeellista lisäopetusta tällä paikkakunnalla. Niin 
ikään on kaupungissa tai kauppalassa toimivan autokoulun anne+
tava ajo-opetusta maantieajossa ainakin kaksi puolen tunnin 
erää. Annettaessa ajo-opetusta kuorma-autolla, saa enintään 
neljä muuta oppilasta seurata lavalla mukana, edellyttäen, et
tä heille on järjestetty turvalliset istuimet. 

8. Milloin ajo-opetuksesta on ilmeistä haittaa muulle lii
ken teelle , voi ks.tsastusmies poliisi viranomaisen esityksestä 
kieltää ajo-opetuksen antamisen kaupungissa tai kauppalassa 
määräaikoina ja määrätyllä kadulla tai määrätyllä rajoitetulla 
alueella. 

9. Ajo-opetusta annettaessa on kaikkia likennemääräyksiä 
tarkoin noudatettava ja erityisesti terotettava huomaavaisuut
ta muita tiellä kulkevia kohtaan. 

Opetu.ksen valvonta. 
59 §. 1. Autokoulussa on pidettävä ministeriön hyväksymään 

muotoon laadittua kirjaa kouluun otetuista henkilöistä, heil
le annetun opetuksen laadusta ja määrästä ja heiltä kannetuis
ta maksu~sta. Kirja, johon oppilaan on todistuksen saadessaan 
nimikirjoituksellaan vahvistettava häntä koskevat tiedot, on 
säilytettävä johtajan hallussa ja vaadittaessa esitettävä kat
sastusmiehelle. 

2. Oppilaalle on hänen ilmoittautuessaan autokouluun annet
tava päiväkirja tai kortti, johon hänen on merkittävä henkilö
tietonsa sekä päivittäin hänelle annetun opetuksen laatu, aihe 
ja määrä. Päiväkirja on pidettävä mukana myös ajo-opetuksen 
kestäessä ja jätettävä katsastusmiehelle kuljettajatutkintoon 
tultaessa. 

3. Oppilaista, joille saadaan antaa opetusta vain kursseit
tain, on, samoin kuin opetusohjelmasta, heti kurssin alkaessa 
jätettävä tai postitse lähetettävä yhteinen kirjallinen ilmoi
tus asianomaiselle katsastusmiehelle. Ilmoitukseen on jokaises
ta kurssille pyrkivästä liitettävä virkatodistus sekä enintään 
kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus. Oppilaista ja 
opetuksen järjestelyist~ on katsastusmiehelle annettava muut
kin tiedot, jotka tämä· katsoo valvonnan kannalta tarpeellisik
si. 

4. Oppila'3lle saa annetusta opetuksesta kirj oi ttaa vain yh
den todistuksen. Mahdollisesti annettavasta lisäopetuksesta on 
kirjoitettava uusi, vain tätä koskeva todistus. Todistukseen, 
jonka koulun johtaja tai varajohtaja saa.antaa vain edellytyk
Sin, että hän henkilökohtaisesti tutkimalla on todennut oppi
laan edellytyks et kulj ettajatutkinnon ·suori ttamiseen, on o,ppi
·laan merkittävä nimensä opetuksen määriä koskevien tietojen va
kuudeksi. Todistus o~ kirjoitettava ministeriön vahvistamalIe 
kaavakkeelle. 

60 §. 1. Milloin katsastusmies toteaa opetuksessa tai ope-
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tustoiminnasta annettujen määräysten noudattamisessa laimin
lyöntejä tai rikkomuksia, antakoon olosuhteista riippuen joh
tajalle tai opettajalle muistutuksen tai autokoululle kirjalli
sen varoituksen. Jollei uusitusta varoituksesta ole tulosta 
tai milloin muuta syytä on, tehköön katsastusmies luvan myön
täneelle läi::ninhallitukselle esityksen autokoulunpitoluvan pe
ruuttamisesta määräajaksi tai kokonaan. 

2. Milloin katsastusmies toteaa autokoulun opetushuoneen 
tai opetusvälineet puutteellisiksi, on hänellä o:j.keus, jollei
vät olosuhteet muuta edellytä, määrätä aika, jonka kuluessa 
puutteellisuudet on korjattava. 

3. Katsastusmiehen tulee viipymättä lähettää luvan antaneel
le lääninhallitukselle jäljennös 1 tai 2 momentin mukaisesti 
antamastaan kirjallisesta varoituksesta tai määräyksestä. Niin 
ikään on opettajalle annetusta mulstutuksesta ilmoitettava 
koulun johtajalle. 

4. Autokoulunpitolupa voidaan koulua vp.lvovan katsastusmie
hen esityksestä peruuttaa kokonaan tai määräajak~i, kuitenkin 
vähintään kolmeksi kuukaudeksi: 

a) milloin koulun johtaja tai varajohtaja on antanut opetus
todistuksen tämän päätöksen määräysten vastaisesti tahi muutoin 
antanut opetuksesta tai oppilaista vääriä tietoja; 

b) milloin autokoulun opetusautoja tai" muita opetusvälinei
tä ei pidetä moitteettomassa kunnossa; tai· 

c) milloin autokoulun johtaja tai opettajakip.ltäytyy nou
dattAmasta hänelle annettuja ohjeita taikka milloin opetusta 
ei muutoin tarkoituksenmukaisesti hoideta. . 

5. Peruuttaessaan autokoulunpitoluvan lääninhallitus voi 
määrätä, että autokouluun ennen päätöksen antamista kursseille 
otettujen oppilaiden koulutus saadaan suorittaa loppuun. 

Yksttytsopetus pOlttstDtranomatsen lUDall~. 
61 §. 1. Opetuslupa saadaan antaa vain säädetyt pätevyys

vaatimukset täyttävälIe henkilölle, joka on erityisesti kuljet
tajana tunnettu huolelliseksi ja kykeneväksi. Lupa, jota haet
taessa on esitettävä opetettavan virkatodistus s~kä enintään 
kuukautta aikaisemmin saatu lääkärintodistus, saadaan antaa 
enintään kolme kuukautta ennen kuin opetettava täyttää lR VI) ot
ta tai, milloin opetus annetaan moottoripyörällä, 16 Vuotta. 

2. Ajoneuvon, jolla annetaan kuljettajaopetusta poliisivi
r"","no;rptsen" luvalla, tulee olla sellainen tai siten varustettu, 
että opettaja voi sitä riittävän tehokkaasti jarruttaa oppilaas
ta riippumatta. Se ei saa olla va~stettu nestekytkimellä eikä 
itsetoimivalla vaihteistolla. 

3. Yksityisopetukseen on soveltuvin kohdin noudatettava, mi
tä 58 §:ssä on m~ärätty opetuksesta autokoulussa. Lupaan on teh
tfivä merkintä 58 §:n 8 momentin mukaisesti ehkä mi,itirätyistä ra-
joituksis",;a. ' 
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Kuljettajatutktnto ja ajolupa. 

62 §. 1. Henkilöä, jolla ei ole määräysten mukaisia edelly
tyksiä kuljettajao~etuksen saantiin ulkopuolella kurssien, ei 
saa ottaa kuljettajatutkintoon, ennenkuin on kulunut vähintään 
21 päivää opetuskurssin alkamisesta tai siitä kun opetus on po
liisiviranomaisen antamalla opetusluvalla alotettu. 

2. Kuljettajatutkinnon ajokokeeseen käytetyn ajoneuvon tu
lee olla sellainen ja siten varustettu, kuin opetukseen käytet
tävästä ajoneuvosta on määrätty, ja täyttää lisäksi seuraavat 
vähimmäisvaatimukset: 

a) Henkilö- tai pakettiauto: oma paino 900 kiloa ja akseii~ 
väli 2.35 metriä; 

b) Kuorma-auto: todellinen kokonaispaino 6.0 tonnia ja akse
liväli 3.90 metriä; 

c) Linja-auto: täysin umpinainen, rekisteröity kokonaispai-
no 8 tonnia ja akseliväli 4.70 metriä; sekä , 

d) Moottoripyörä: kaksipyöräinen, sivuvaunuineen tai ilman 
sitä, moottori 125, tai milloin tutkinto koskee alle 50 kg:n 
moottoripyörää, 50 kuutiosenttimetriä. 

Katsastusmies voi erityisistä syistä ja milloin ajokorttia 
ilmeisesti halutaan vain oman, yksityiskäytössä olevan ajoneu~ 
von kuljettamiseen, sallia pienempiä poikkeuksia näistä vaati
muksista. 

3. Kuljettajatutkinto autolla ja moottoripyörällä,on, jollei 
ministeriö ole toisin määrännyt, suoritettava sellaisessa kau
pungissa tai kauppalassa, jonka liikenne tiheys vastaa kokelaal
le asetettavia vaatimuksia. Tutkinnon tietopuolisen osan toi
mittaminen kirjallisesti on sallittu vain ministe~iön erikseen 
antamia ohjeita noudattaen. 

4. Henkilölle; jota ei o~e voitu kuljettatutkinnossa hyväk
syä, palauttaa katsastusmies opetustodistuksen varustettuna 
merkinnällä hylkäämisen syystä. 

5. Milloin toimitusten ruuhkautumisen estämiseksi on tarpeen, 
voi katsastusmies määrätä, että kuljettaja tutkintoja ei toimi
teta ke3äkuun ja syyskuun viimeisellä viikolla. Määräyksestä on 
autokouluille annettava tieto vähintään kahta viikkoa aikaisem
min. _ 

6. Kuljettajatutkinnossa ja ajokorttia 'haettaessa esitettä
vä lääkärintodistus hyväksytään vain edellyttäen, että sen pe
rusteena on lääkintöhallituksen antamien ohjeiden mukainen tut
kimus ja että todistus on laadittu lääkintöhallituksen vahvis
tamalle kaavakkeelle. 

7. Toimittaessaan tutkinnon trakto'riajokortin saantia varten 
tulee katsastusmiehen, milloin on ilmeistä syytä epäillä, että 
kokelaan näkökyky tai kuulo on puutteellinen tai että hänessä 
on muu Vika, joka vaarantaa hänen kykyään toimia kuljettajana, 
vaatia lääkärintodistus sekä tarpeen vaatiessa ajokoe, ennen
kuin hän tekee lopullisen päätöksen kokelaan soveliaisuudesta 
kuljettajaksi. 

8. Henkilö, jolla on voimassa oleva henkilöauton ajokortti, 
saadaan autokoulun antamaa opetustodistusta vaatimatta ottaa 
kuljettajatutkintoon kuorma-auton ajokortin saantia varten ai
kaisintaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hänelle on mainit
tu ajokortti annettu. 



9. Sill~, jolla moottoriajoneuvoasetuksen voimaan tullessa 
on auton ammattiajokortti, on sen voimassaolon rajoissa oikeus 
asetuksen 31 §:n 9 momentin mukaista ajolupaa hankkimatta toi
mia kuljettajana ammattimaisessa liikenteessä sillä paikkakun
nalla, jolla ajokortti tai aikaisemman ~setuksen edellyttämä 
ajolupa on annettu. Ajokorttia haettaeasa voidaan samalla ha
kea ajolupaa sen estämättä, että hakemukseen ei ole ajokorttia 
lii tetty. 

11 L u k u. 

ERINi:ISIÄ l\JlÄÄRÄYKSIÄ 

63 §. 1. Moottoriajoneuvoasetuksen 2 §:ssä tarkoitetuksi 
yleiseen liikenteeseen käytetyksi tieksi ei ka.tsota sellaista 
pääaSiassa tavaraliikenteeseen käytettyä satama-aluetta eikä 
t.~hd~s- tai rautatie- tahi muuta vastaavaa aluetta taikka tie
tä, j olla liikkuminen on sallittu vain määrätyss~ tarkoi'tukses
sa tai omistajan luvalla. 

2. Tämän päätÖksen ja sen nojalla annettujen määräysten rik
komisesta rangaiste1:n, kuten moottoI'iajoneuvoasetuksen 85 §:ssä. 
on säädetty. 

3. Sitä, jolla moottoriajoneuvoa kuljettaessaan ei ole ollut 
mukana ajokorttia tai muita vaadittavia asiakirjoja ja joka hä
nelle määrätyn ajan kuluessa esittää nämä asianomaiselle polii
siviranomaiselle , älköön syytteeseen sa.atettako, jos olosuh
teista käy ilmi, että rikkomus on johtunut tilap~isestä huomaa
mattomuudesta. 

12, L u k u. 

pjJ'TÖKSEN VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN. 

64 §. 1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1557 
sellaisin poikkeuksin, kuin tässä pykälässä määrätään, ja sil
lä kumotaan autoasetuksen täytäntöönpanosta 18 päivänä helmikuu
ta 1955 annettu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
päätös (88/55). 

2. Kuorma-auton vetokoukkua koskeva säännös tulee voimaan 
vuoden 1959 alusta lukien. 

3. Moottoriajoneuvoa, joka on hyväksytty liik,enteeseen en
nen tämän päätöksen voimaantuloa, saadaan edelle,enkin käyttää 
liikenteessä, mikäli se täyttää silloin voimassa. olleet määrä
ykset, kuitenkin siten, että: 

a) milloin ajoneuvon rakennetta muutetaan tai l sen varustei
ta UUSitaan, on muutos tehtävä tämän päätÖksen mä~räysten mu
kaisesti; 

b) tästä päätÖksestä rekisterin merkintöihin johtuvat muu" 
tokset ja lisäykset merkitään rekisteriotteeseen seuraavan uu
sintakatsastuksen yhteydessä; 

c) autojen jarruneste on vaihdettava tämän päätÖksen 4 §:n 
4 momentin mUkaiseksi, milloin se joudutaan uusi~aan, linja
autoissa kuitenkin viimeistään vuoden 1958 kuluessa ja kuorma-
autoissa vuoden 1959 kuluessa; , 

d) erU.iden autojen pakoputkista 5 §:n 2, 3 ja 4 momentissa 
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annetut mtidräykset on toteutettava vuoden 1958 loppuun mennes
sä tai, milloin kuorma-autoon tämtn jälkeen asennetaan kaatolai
te taikka se hyväksytään pertvaunulla varustettavaksi, katsas
tusmiehen määräämän ajan kuluessa; 

e) ennen tammikuun 1 päivää 1957 ensikatsastettill auton ja 
moottoripyörän moottorin äf·inen suurin voimakkuus ei saa yli t
tää 90 eik:i moottori polkupyörän ja enintään 50 kiloa painavan 
moottoripyörän 78 fonia; edellä m" ini tussa sekä käytettynä maa
han tuodussa moottoripyörässä ja moottoripolkupyörässä ei va.a.
di ta pakoFutken n,;,nen va.iIJ.enta.jan varustami sta hyvttksymismer
kinnällä; 

f) erikseen hyväks.vttyjU, umpinaisia (Sealed Bee.m) 7" valai
Simia, joissa hehlrulanko,ien varjostin on v9.18.isin:en akselin 
yläpuolella, sas.daan edelleenlcir:! käyttä;i, kunnes siitä toisin 
määrätä;d.nj lamppuja, joissa varjostin on asymmetrinen, saadaari 
käyttäfi vain, mikäli ne ova.t tarkoi tetut oikee.r,puolei::;ta lii
kennettä varten j kahta usea'll;~at takavalot ja täm:in pj.dtöksen 
vastp-.iset peruu tu::;valot on poistettava, henkilövuokra-autoj en 
merkki valot on tarpeen vaatiessa muutettaya ja hälytysautojen 
sekä tien kunnostukseen käytettyjen ajoneuvojen 10 §:n mukai
set merkki valot ja 49 §:n mukaiset laudat on asennettava vuo
den 1958 kuluessa; valojen ja heijastimien sijoitukseen nähden 
myönnetyt poikkeukset eivät koske tämän jälkeen ensikatsastet
tavia ajoneuvoja; 

g) mä:,iräys henkilöautojen ulkopuolisesta taustapeilistä on 
toteutettava vuoden 1959 loppuun mennessä ja määräys muiden 
autojen toisesta ulkopuolisesta peilistä vuoden 1960 loppuun 
mennessä; tuulilasin pesulaite on hankittava. linja-auto5.1oin se
kä linjaliikenteessä käytettyihin kuorma-autoihin j~. palavia 
nesteitä kuljettaviin säiliöautoihin, niin myös ammattimaises
sa liikenteessä käytettyihin henkilöautoihin, vuoden 1958 ku
luessa; huurrelasi tai sitä vastaava laite tulee olla jokaises
sa ajoneuvossa, milloin olosuhteet si t:i edellyttävät; 

h) eräiden erikoisrakenteisten renkaiden kuormituksesta an
netut piW.tökset kumote.an j kuitenkin saadae.n tätä ennen asennet
tuja renkaita käyttää niille mtiiirätyin kuormi tuksin vuoden 1959 
loppuun saakka; 

i) eräiden linjaliikenteessä käytettyjen kuorma.-autojen rois
kesuojista annettu poikkeus kumotaan ja tulee kaikkien tällais
ten. autojen vuoden 1958 loppuun menriessä olla varustettuja rois
kesuojin sekti 24 ~:n 7 momentin mukaisin merkinnöin ja kilvinj 

j) moottoripyöriin on asennettava taustapeili ja niiden oh
jaustanko on tarpeen mukaan vaihdettava tai korjattava määräys
ten mukaiseksi vuoden 1959 loppuun mennessä; moottorip01kupyö
rät on varustettava takavalolla sekä aikaisemmin tällaisena re
kisteröidyt moottoripyörät, joiden rakenteellinen nopeus ylit
tää 30 kmlt, lisäksi kaukovalolla, vuoden 1959 loppuun mennes
sä; 

k)'k~tsastusmiehellä on valta erityisistä syistä sallia vä
häisiä poikkeuksia perävaunujen jarrujen rakenteessa ja varus
teissa; tämän päätöksen 40 §:n 1 momentin a, b ja d kohdassa 
mainitut perävaunut on varustettava jarruin vuoden 1959 loppuun 
mennessä sekä e kohdassa mainitut vuoden 1960 loppuun mennessäj 
sekä . 
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1) viranomaisen aikaisemmin antamia tunnusmerkkejä saadaan 
edelleenkin käyttää, jollei moottoriajoneuvoasetuksen säännök
sistä muuta johdu tai niistä erikseen toisin määrätä. 

4) Ennen moottoriajoneuvoasetuksen voimaan tuloa liikentees
sä käytetyt: 

a) moottorityökoneet sekä muut kuin asetuksen 3 §:n 6 momen
tissa erikseen nimetyt moottorikäyttöiset laitteet on hyvissä 
ajoin ennen vuoden 1958 loppua esitettävä katsastusmiehelle, 
joka toteaa, mihin ryhmään ajoneuvo on luettava, seKä antaa 
moottorityökoneen rekisteröimiseksi tarpeellisen katsastuskir
jan kaksin kappalein ja moottorikäyttÖistä laitetta varten si
tä käytettäessä mukana pidettävän katsastuskirjan sekä ohjeet 
37 §:n 3 momentin mukaisesta merkinnästä, joka ·on tehtävä vuo
den 1958 loppuun mennessä; 

b) traktorit, moottorityökonee"t ja moottorikäy'ttöiset lait
teet on vuoden 1960 loppuun mennessä varustettava tämän päätÖk
sen edellyttämin lisävarustein, kuitenkin siten, että niiden 
alkuperäiset valot ja muut varusteet on aina pide.ttävä kunnos
sa, että heijastimet on asetettava vuoden 1959 kuluessa, ja et
tä traktoria, jossa alunperin ei ole ollut kauko~aloja, saadaan 
edelleenkin käyttää edessä vain lähivaloin varust,ettuna; sekä 

c) traktoriperävaunut on v8.rustettava tämän päätÖksen mukai
sin heijastimin sekä moottorityökoneiden ·ja moottorikäyttöisten 
laitteiden perävaunut tämän päätÖksen edellyttämtn heijastimin 
ja takavaloin, niin myös hinattavat laitteet niissä vaadittavin 
varustein vuoden 1959 loppuun mennessä. I 

5. Ajokorttia koskeva läälcärintodistus, joka vastaa mootto
riajoneuvoasetuksen säännÖkSiä, hyväksytään vuoden 1958 aikana 
siitä huolimatta, että sitä ei ole laadittu tämän päätöksen 
62 §:n 6 momentin mukaisesti. 

6. Autokoulujen opetusvälineet on vuoden 1958 kuluessa täy
dennettävä ja todettavä tämän päätöksen mukaisiksi. Saman ajan 
kuluessa on niin ikään koulujen johtajien ja opettajien osoi
tettava täyttävänsä uuden asetuksen edellyttämät pätevyysvaati
mukset. 



105. Helsingin sataman koneellisten tavaransiirto
laitteiden käyttötaksa. 

5atamalautakumlan vahvistama ;joulukuun 2 piDä 1951. 

(Muutoksineen tammikuun 20 PlltA 1958) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:20) 

T a k saA 

LAITURINOSTURIT. 

1. 25 tonntn nosturt. 
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Maksu tunnilta tai sen osalta 
Tavaran paino varsinaisena työaikana 

"Enintään 5 "tQnnia •••••••••••••••••••••• 1 100 mk 
Yli 5, mutta enintään 10 tonnia •••••••• 1 400 n 

n 10, n n 15 n •••••••• 1 700 n 

n 15, n " 20 n •••••••• 2 100 n 
n 20, n n 2? n •••••••• 2 500 n 

Tuntimaksu määrätään kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin 
aikana nostetun raskaimman kappaleen painon mukaan. 

Nosturia tilattaessa nostamaan yli 5 tonnin painoisia kappa
leita on kappaleiden lukumäärästä ja painosta annettava kirjal
linen ilmoitus. 

8. Kappa1etauarano6turtt. 
Kappaletavara. 

Maksu tunnilta tai sen osalta 
Tavaran paino" varsinaisena" tyÖaikana 

Enintään 2,5 tonnia ••••••••••••••••••••• 900 mk 
Yli 2,5, mutta enintään 6 tonnia •••••••• 1 250 n 

Maksu yhdeltä nostolta varsi
naisena työaikana 

Enintään 2.5 tonnia ••••••••••••••••••••• 700 mk 
Yli 2,5, mutta enintään 5 tonnia •••••••• 900 • 

• 5 • " 6· •••••••• 1 000 • 
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Enintään 7,5 tonnia 

Maksu tunnilta tai sen osalta 
taikka yhdeltä nostolta 

.käytettäessä Kahta 5 tai 6 
tonnin nosturia yhdessä 
varsinaisena työaikana 

•••••••••••••••••• 2 0.0.0. mk 
" 9 " .................. 2200 1 • 

Joukkotavara • 
(Irtonainen tavara, kuten hiekka, vilja, 

suola, takki rauta yms.) 
Maksu tunnilta tai sen osalta 

varsinaisena 'työaikana 
1 40.0. mk 

3. B"l'sataman nosturtt. 

Maksu 
Hiili 

Lastaus aluksesta autoon tai suppiloon 85 mk 
Muu käyttö ••••••••••••••••••••••••••• 10.5 n 

Satamalautakunta 20/1 1958. 

T a k s a B 

AUTO.NO.STURIT. 

1. Nostos~d8 8n'nt~~n 12 m. 
KappaJ.etavara 

tonnilta 
Koksi 

10.5 mk 
125 n 

Maksu tunnilta ,tai sen osalta 
Paino varsinaisena työaikana 

Enintään 3 tonnfa •••••••••••••••••••••• 1 10.0. mk 
TIi 3 tonnia ........ •.•• .. • • •• • • • • • ••• •• 1 350. n 

Joukkotavara 
Maksu tonnilta 

Hiili ja muu joukkotavara •••••••••••••• 85 mK 
Koksi •••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.5 n 

Milloin nosturia vuokrataan muuhun kuin satamåliikenteen 
tarpeisiin, kannetaan nosturin käytöstä korvauksena 2 0.0.0. mk 
tunnil ta tai sen osalta. Sa tama1 GU takun ta 20/1 1958. 

2. N08tos~d8 8n'nt~~ 9 m. 
Maksu tunnilta tai sen osalta 

varsinaisena. työaikana 
850. mk 

Milloin nosturia vuokrataan muuhun kuin satamaliikenteen 
tarpeisiin, kannetaan nosturin käytöstä korvaukssna 1 250. mk 
tunnilta tai sen osalta. 
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T a k s a C 

TRUKIT JA VAUNUNSIIRTOTRAKTORIT. 

Maksu tunnilta tai sen osalta 
varsinaisena työaikana 

Truki t •.•.•..•.....•••.•.••••.•••••.• 700 mk 
Vaununsiirtotraktorit •••••••••••••••• 500 n 

Milloin trukkeja vuokrataan muuhun kuin satamaliikenteen 
tarpeisiin, kannetaan niiden käytöstä korvauksena 900 mk tun
nilta tai sen osalta. 

Yle i s i ä m ä ä r ä y k s i ä. 

1. Ylityöajalta, myös silloin, kun laitteita vuokrataan 
muuhun kuin satamaliikenteen tarpeisiin, veloitetaan lisämak
suna henkilöstölle maksettava ylityökorvaus. 

2. Odotusajalta eli siltä ajalta, joka kuluu tilatun ajan 
alkamisesta laitteen käyttämisen alkamiseen, raukeamiseen tai 
peruuttamiseen, maksu varsinaisena työaikana on lai turi- ja 
autonostureista 700 mk sekä trukeista ja traktoreista 500 mk 
tunnilta tai sen osalta. Ylityöajalta veloitetaan lisäksi ku
ten 1. kohdassa on määrätty. 

Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958. Sata!l1p'
lautakunnan 20/1 1958 vahvistamia maksuja sovelletaan 1/2 1958 
lähtien. 



364 

106. Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin 
työmaksut. 

Satamalauta.kwman vahvistamat ~oulukuW1 2 PIDä 1957. 
(Vrt. kunn. as'.-kok. 1956:114) 

Satamalautakunta päätti mainittuna päivänä vahvistaa Hel
singin yleisen talletusmakas1inin työmaksut seur~aviks1: 

1. Tavarain vastaanotosta tai luovuttamisesta 
työmaksu on tonnilta tai tunnilta 280 mk 
Vähin maksu on 140 n 

2. Jos vastaanottoon, sisältyy rautatievaunujen 
purkaus tai luovuttamiseen niiden kuormaus • 

. työmaksu on tonnilta tai tunnilta 325 n 

3. Tavarain vastaanoton tai luovuttamisen yh
teydessä suoritetusta punnituksesta veloi-
tetaan lisämaksuna tonnilta 60 n 

Muusta punnituksesta veloitetaan 1. fohdan 
mukaiset työmaksut. 

·4. Ylityöajalta veloitetaan työmakeut työaika
lain mukaisin korotuksin. 

Näitä maksuja on sovellettava 15.12.1957 alkaen. 
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107. Taksa, jonka mukaan aluksille annetusta vedestä 
kannetaan maksua. 

Satama1autakunn&n vahvistama joulukuun 2 Plni 1951. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1953:18) 

Satamalautakunta päätti mainittuna päivänä vahvistaa tak
san, jonka mukaan aluksille annetusta vedestä kannetaan mak
sua, 1.1.1958 lukien seuraavaksi: 

Satamavesiposteista satamalaitoksen Ietkuilla annettuna 
120 mk/m j , 

" aluksen omilla " 90 mk/m3 

sekä käytettäessä vesiproomua ja sataman hinaa- 3 
jaa vedenotossa peritään vedestä 120 mk/m 
ja lisämaksua kuljetuksesta ja pumppuamisesta hinaustaksan 
alimman taksan mukaisesti. 
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108. Satamalaitoksen alusten käyttötaksan korottaminen. 

Satamalautakunnan päätös joulukuun 2 Plltä 1951. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:29) 

Satamalautakunta päätti mainittuna päivänä hyVäksyä seuraa
van taksan satamalaitoksen aluksille 1.1.1958 lukien: 

0-1000 nettorek 
1000-2000 
2000-3000 
3000-4000 
4000-5000 
5000-6000 
6000-7000 
7000-8000 
8000-9000 
9000-10000 
yli 10000 

I 

tonnin suur. aluksilta 7 000 mk i t~ilta 
n 8 000 "1 
" 9 000 n 
n 

" n 

" 
" n 
n 

II 

10 000 " 
11 000 n 
12 000 n' 

13 000 n 
14 000 n 
10; 000 " 
16 000 n 

20 000" 1/ 

Tämä taksa on voimassa .sekä kesällä että talvella ja laske
taan aika kesällä aluksen lähtöhetkestä asemapaikaltaan saapu
mishetkeen samalle paikalle sekä talvella" jäänsärkijän hinaus
tehtävän alkamisesta sen päättymiseen. 



109. Kaupunginhallituksen asettamien komiteoiden ja 
toimikuntien sihteereille suoritettavien palk

kioiden määräämisperusteet. 

367 

Kaupunginhallituksen yleisjaoston päätös joulukuun 4 Plltä 1951. 

F.~upunginhallituksen yleisjaosto päätti mainittuna päivänä, 
että 1.1.1958 jälkeen asetettavien komiteoiden ja toimikuntien 
sihteerien on sihteerin palkkion määräämistä varten pidettävä 
virka-ajan ja kokousten ulkopuolella suorittamastaan työ~tä 
tuntikirja:a, josta tulee käydä selville kunkin päivän osalta 
erikseen paitsi työhön käytetty tuntimäärä myöskin työn alka
mis- ja päättymisaika. Tuntikirja on esitettävä neljännesvuo
sittain komitean tai toimikunnan puheenjohtajalle ja liitettä
vä yleisjaostolle aikanaan esitettävään palkkiolaskuun. 

Samalla yleisjaosto päätti sihteerinpalkkioiden määräämistä 
varten hyväksyä itselleen ohjeeksi periaatteen, jonka mukaan, 
harkittaessa palkkion suuruutta, se vahVistetaan, ellei eri
tyisistä syistä katsota aiheelliseksi menetellä toisin, sih
teerinä toimivan viranhaltijan yksinkertaisen tuntipalkan mu
kaan vähentämällä siitä 20 %. Kuitenkin suoritetaan sihteeri
nä toimi valle viranhaltijalle hänen tuntipalkkans"a mukaan las
kettava palkkiO, milloin työn suorittaminen on poikkeukselli
sesti ollut tavallista vaikeampaa tai asianomaisen virka-ase
maan verrattuna erittäin vaativaa. 
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110. Laki moottoriajoneuvoverosta ann~tun 
lain muuttamisesta. 

Annettu ~oulukuun 5 Plni 1951. (~he~sote) 
(SUomen &s.-kok. 386/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1947:136) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvo
verosta 30 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (98z!47) 1, 2 
ja 4 §, 6 §, sellaisena kuin se osittain muutettuna on 29 päi
vänä joulukuuta 1956 annetussa laissa (673/56), 12 §& sellai
sena kuin se on viimeksi mainitussa·laissa, sekä 14 ~ näin kuu
luviksi: 

1 §. Mqottoriajoneuvon käyttämisestä on valtiolle suoritet
tava veroa tämän lain säännösten mukaisesti. Mitä tässä on sa
nottu moottoriajoneuvosta, kORkee myös tällaisee~ ajoneuvoon 
liitettyä perävaunua, jollei siitä ole erikseen toisin säädet
ty. 

2 §. Verosta ovat vapaat: 
1) moottoriajoneuvot, jotka omistaa ja joita käyttää valtio 

tai valtion laitos; 
2) moottoriajoneuvot, jotka eivät ole tieliikennelain 

(143/57) nojalla säädetyn rekisteröimisvelvollisuuden alaisia; 
3) traktorit ja moottorityökoneet; 
4) palo- ja sairasautot sekä auton alustalIe rakennetut työ-

koneet; . 
5) moottoripyörät, joiden omapaino on enintään 50 kiloa, ja 

invalidipyörät; 
6) moottoriajoneuvot, .joita käytetään koenumerokilvin näi

den tilapäiseen käyttöön liittyvin rajoituksin; sekä 
7) vastavuoroisuuden ehdolla moottoriajoneuvot, joita käyt

tää vieraan valtion täällä oleva lähetystö tai k'onsulinviras
to, jonka päällikkönä on lähetetty konsuli, tahi niihin verrat
tava ulkomainen edustusto taikka niihin kuuluva henkilö, joka 
ei ole Suomen kansalainen. 

Moottoriajoneuvot, joiden polttoaineena käytetään yksinomaan 
tai pääasiallisesti puuta, puuhiil tä tai muita kotimaisia poli;
toaineita tahi kotimaassa valmistettua nestekaaaua taikka joi
den v.oimanlähde muutein on kekonaan tai pääosaltaan k.otimaista 
alkuperää, .ovat vapaat 6 §:n 3 ja 5 m.omentin mukaan lasketta-
vasta lisäver.osta. . 
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4 §. 
Lääninhallitus voi hakemuksesta vapauttaa verosta tai sen 

puolesta määrästä poliisiviranomaisen hallitseman moottoriajo
neuvon, jota käytetään pääasiallisesti virantoimituksessa se
kä puolesta verosta linja-auton, joka on liikenteessä ainoas
taan kaupunki- tai kauppala-alueella, ei kuitenkaan 6 §:n 3 ja 
5 momentin mukaan ~askettavasta lisäverosta. 

6 §. _______ _ 

12 §. 
14 §. 

Tämä laki tulee voimaan 9. päivänä joulukuuta 1957, ja sil
lä kumotaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1947 
annetun lain (98a!47) 10 § ja 15 §:n 2 momentti. Ennen tämän 
lain voimaantuloa vuodelta 1957 suoritettua moottoriajoneuvo
veroa ei palauteta, vaikka ajoneuvo olisi tämän lain mukaan 
verosta vapaa. 
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111. Laki kunnallishallituksesta.kaupungiss~ annetun 
asetuksen muuttamisesta. 

Annettu joulukuun' p,nä 1951. 
(SUomen Ba.-kok. 388/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1947:22) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnallishallituk
aeata kaupungissa 8 päivänä joulukuuta 1873 annetUn asetuksen 
55 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 30 päivänä Joulukuuta 
1947 annetussa laissa (980/47), näin kuuluvaksi: : 

55 §. Verotettavaa tuloa taksoitettaessa on nohdatettava 
seuraavia säännöksiä: ' 

1) Tulona pidetään sitä säästöä, joka syntyy, kun verovel
vollisen kiinteän tahi irtaimen pääoman, Viran, liikkeen tai 
työtoimen taikka hänen nauttimansa eläkkeen, eläkerahan, armo
vuoden tai muun sellaisen etuuden rahaksi arvioidusta tuotos
ta sekä siitä määrästä, minkä verran hänen omaisuutensa muu
toin on lisääntynyt lahjan, perinnön, testamentin:, sääntöperin
nön ynnä muun sellaisen kautta, luetaan pois tarpeelliset vuo
tuiset kunnossapito- ja käyttökustannukset, työpaikat, kohtuul
liset arvonvähennykset, maasta, paitsi valtion omistamasta, 
suoritetut vuokramaksut, kiinnittämättömäin velka~n korot sekä 
kiinnitettyjen velkain koroista, jos niiden määrä on alle sa
dantuhannen markan, enintään viisikymmentätuhatta markkaa, 
muussa tapauksessa puolet, kuitenkin enintään kaksisataatuhatta 
markkaa. Verosta vapaa on kuitenkin, mitä on saatu naimaosana, 
huomenlahjana tai etuosana jakamattomasta pesästä tai myötäjäi
sinä, niin myös lahja, perintö, testamentti tahi sääntöper.intö, 
joka on tullut puolisolle tahi suoraan ylenevää tai alenevaa 
polvea olevalle perilliselle. Tuloksi on myös luettava rahaksi 
arvioituna se etu, joka verovelvollisella on ollut omaan tai 
perheensä tarpeeseen käytetystä omasta tai vapaasta asunnosta, 
niin myös se työ, minkä verovelvollisen kotona olevat lapset 
tahi muut perheenjäsenet, hänen vaimoansa lukuun ottamatta, 
ovat tehneet verovelvollisen talouden hyväksi, ellei heitä 
erikseen veroteta, kuitenkin huomioon. ottaen kunkin perheenjä
senen kohdalta ne vähennykset, jotka tämän pykälän kolmannessa 
ja neljännessä kohdassa mainitaan. Niin ikään on tuloksi luet
tava, mitä verovelvollinen on osinkona saanut osakeyhtiöstä 
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tai osuuskunnasta, vaikka sille osakeyhtiölle tai osuuBkunnal
le olisikin pantu kunnallisveroa, sekä satunnaiset voitot, nii
hin luettuna sellaisen kiinteän tai irtaimen omaisuuden satun
naisesta luovutuksesta saatu VOitto, jonka luovuttaja on S8.a
nut ostamalla tai vaihtamalla tahi muulla niihin verrattavalla 
saannolla vastiketta vastaan, jos se on ollut luovuttajan oma
na, kiinteä kymmentä ja irtain viitta vuotta lyhyemmän ajan, 
muusta samanlaisesta luovutuksesta syntynyt tappio kuitenkin 
voitosta vähennettynä. Tuloista ei saa lukea pois verovelvol
lisen ja hänen perheensä elantokustannukSia, joihin myös lue
taan asunnon vuokra sekä verovelvollisen itseään varten pitä
män palvelusväen palkkaus ja elatus ynnä mitä muuta on niihin 
verrattavaa. Älköön luettako poiS Sitäkään, mitä verovelvolli
nen on sijoittanut uudisrakennuksiin ja uudisviljelyksiin tai' 
liikkeensä laajentamiseksi koneisiin ,ynnä muuhun sellaiseen. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1958 tulo
jen perusteella toimitettavassa kunnallisverotuksessa. 
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112. Laki kunnallisista kodinboitajista annetun 
lain muuttamisesta. 

Annettu ~oulukuuD 5 puJä 1957. 
-<auomen &a.-kok. 399/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. °1950:80) 

Eduskunnan päätökssn mukaisesti muutetaan kunnallisista ko
dinhoitajista 2 päivänä kesäkuuta 1950 annetun lain (272/50) 
10 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

10 §. Valtio osallistuu tässä laiss.~ tarkoitettujen kunnal
listen kodinhoitajien koulutuskustannUksiin valticneuvoston 
vahvistamien perusteiden mukaan sekä palkkaukseen kolmella 
neljäsosalla siitä määrästä, jonka kodinhoitaja 7 §:n 1 momen
tin mukaan vähintään saa kunnalta peruspalkkana. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta ;1958. 



1130 Laki sairaalalain voimaantulon osittaisesta 
lykkäämisestäo 

Annettu ;joulukuun 10 PIDä 1957. 
(Suomen aS.-kok. 400/57) 

(Vrt. kunn. as.-koko 1956:13 ja 184) 

37, 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään, että 20 päivänä 
tammikuuta 1956 annetun sairaalalain (49/56) voimaantulo lykä
tään 1 päivään .tammikuuta 1960, mikäli se koskee lain 22 ja 24 
§:ssä tarkoitettua alue- ja paikallissairaaloiden perustamis
kustannuksiin annettavaa valtionapua, ja että sairaalalain 38 
§:n 3 momentissa tarkoitettu valtionapu on maksettava aikaisin
taan 1 päivänä tammikuuta 1960. 
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11"4. Eräiden veroviraston vanhojen asiakirjojen 
hävi ttäminen. 

Kaupunginvaltuuston päätös joulukuun 11 p.lti 1951. 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä: 

1) että tutkijalautakunnalle taksoituksesta tehtyjä muistu
tuksia koskevat asiakirjat on, ellei toisin ole määrätty, säi
lytettävä vähintään sama aika kuin vastaavan vuoden tuloilmoi
tuksia, kuitenkin siten, että vuoden 1936 asiakirjoja sekä vuo
den 1930 asiakirjoja niiltä osin kuin ne ovat vielä tallella, 
ei saada hävittää, 

2) että niitä kaupunginhallituksen asiakirjoja, jotka koske
vat ·anomuksia saada huojennusta kunnallisveron suorittamisessa 
tai verotuksen oikaisua, on säilytettävä vähintään 10 vuotta 
sekä 

3) että kunna11isveron ennakon alentamista koskevat anomuk
set on säilytettävä vähintään· 5 vuotta. 
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115. Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta. 

Annettu joulukuun 12 pulå 1957. 
(Suomen aS.-kok. 406/57) 

(Vrt.kunn. as.-kok. 1954:40) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisistä teistä 
21 päivänä toukokuuta 195~ annetun lain (243/54) 109 §:n 1 mo
mentti ja 112 §:n 2 momentti näin kuuluviksi: 

109 §.Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulosta lukien sil
loin maanteinä kunnossa pidettäviin teihin, niihin luettuina 
myös 3 päivänä toukokuuta 1927 annetun tielain (165/27) 91 §:n 
1 momentissa tarkoitetut, ennen 1 päivää tammikuuta 1958 kau
punkien ja kauppalain kunnossa pidettäviksi siirretyt maantei
den jatkot, kuitenkin niin, että maanteiden jatkojen kunnossa 
pitämisestä ja sen korvaamisesta on edelleen noudatettava sa
notun momentin säännöksiä, kunnes valtio yleisistä teistä an
netun lain voimaanpanosta .annetun iain mukaan· ottaa nämä tiet 
hoitoonsa. Tänä välikautena älk6ön asetettako maanteiden jat
kojen kunnossa pitämiselle ankarampia vaatimuksia kuin yleensä 
tähän asti. Maanteitä ja niiden jatkoja varten 3 §:n 2 momen
tissa mainittuihin tarkoituksiin käytetyt alueet luetaan tämän 
lain voimaantulosta alkaen teiden liitännäisalueeksi. 

112 1.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Päätös kunnan- ja kylätien rakentamisesta tai parantamises

ta raukeaa, jollei tiet yöhön ole ryhdytty ennen 1 päivää tam
mikuuta 1960. Milloin tiet yöhön on ryhdytty, on ai·kaisempaa 
lakia noudatettava, mikäli tämän lain voimaanpanosta annetun 
lain 3 §:stä ei muuta johdu. 
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116. Työväenopistojen luento- ja tuntipalkkiot. 

Kaupunginhallituksen päätös joulukuun 19 PII tä 1957. 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:151) 

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä vahvistaa työ
väenopistoissa maksettavat palkkiot 1.9.1957 luk~en seuraavik
si: 

Opintopiir1tunt1 ••••.•...••.•..•.•••• 
Korjaust'UDti •••••••••••.••••• " •••••••• 
Luentopiiritunti •••••••.••••••••••••• 
Laulukuoron ja orkesterin ohjaus, 2 t. 
Luentoo-, lauluilta ••••••••••••••••••• 
Puheet, alustukset ja esitelmät: 

alaraja ...........................• 

Lu~;~~a~:rik~i~i~;~t~r 45· ~~:; ...... . 
alaraja •.....•..................•.•• 
yläraja .......... " ................•• 

Elo- ja varOjokuvien näyttö, 1 t. • •••• 
Ilmoittautumisten vastaanottajat, jär

jestysmies ja muut tilapäiset avus-
tajat, 4 t. 0 ••••••••••••••• , ••••••• 

650 mk 
450 II 

1 600 II 

2 200 II 

950 " 

3 700 II 

4 050 " 

4 600 II 

5 200 II 

350 n 

750 n 
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117. ABetus työnantajan 1apsi1isä- ja kansaneläkemaksusta 
annetun lain täytäntöönpanosta. 

Annettu jOulukuun ZO plDå 1951. 
(Saamen aS.-kOk. 424/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:66) 

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 8 päivänä hei
näkuuta 1957 työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta an
netun lain (243/57) 11 §:n nojalla: 

1 §. Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksua maksetta
essa on palkansaajan verokirjaan merkittävä, mikäli jäljempä
nä 2 §:ssä ei toisin määrätä, seuraavat tiedot: 

1) palkkamäärä, josta työnantajan lapsilisä- ja kansanelä
kemaksu on maksettava; 

2) työnantaj~ lapsilisä- ja kansaneläkemaksun määrä; sekä 
3) aika, jolta palkka on maksettu, tai suoritetUn palkka

määrän peruste tai laatu. 
Työnantajan, joka ei ole ennakkoperintälain (696/46) mukaan 

oikeutettu toimittamaan palkanpidätystä veromerkkejä käyttä
mättä, on 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi verokir
jaan merkittävä myös osoitteensa. 

Ennakkoperintälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun pal
kanpidätystodistukseen on edellä 1 ja 2 momentissa mainittujen 
tietojen lisäksi merkittävä palkansaajan täydellinen nimi sekä 
arvo tai ammatti. 

2 §. Työnantajalla on, mikäli pidätys tapahtuu veromerkke
jä käyttämättä, oikeus verovuoden viimeisen suorituksen yhtey
dessä tai, jos palkansaaja eroaa virka- tai työpaikastaan ve
rovuoden aikana, ennen verokirjan tai pidätystodistuksen hä
nelle luovuttamista yhdellä kertaa siihen merkitä suoritettu
jen rapsilisä- ja kansaneläkemaksujen määrä ja aika, jolta 
palkat on maksettu. 

3 §. Milloin työnantaja on auorittanut lapsilisä- ja kan
saneläkemaksua liikaa, on hänellä oikeus.korjata tekemänsä 
virhe myöhemmin tapahtuvan lapsilisä- ja kansaneläkemaksun 
suorittamisen yhteydessä, kuitenkin niin, että virhe saadaan 
oikaista vain saman kalenterivuoden palkkaan kohdistuvan lap
silisä- ja kansaneläkemaksun maksamisen yhteydessä. 
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4 §. Työnantajan, jolla on oikeus toimi'ttaa palkanpidätys 
veromerkkejä käyttämättä, tulee maksaa työnantajan lapsilisä
ja kansaneläkemaksut valtion postisiirtotilille ~illä tavoin 
kuin palkasta pidätettyjen määrien maksamisesta on erikseen 
määrätty. ' 

Vero lautakunnalle annettavaan tilitykseen on merkittävä ka
lenterivuonna suoritettujen palkkojen ja niistä toimitettujen 
pidätysten yhteismäärän lisäksi työnantajan lapsilisä- ja kan
saneläkemaksujen määrä. 

Lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen määrä voidaan l momentis
sa mainituissa tapauksissa laskea työnantajan kalenterikuukau
den aikana suorittamien palkkojen yhteismäärän perusteella. 
Tällöin on kalenterivuoden aikana suoritettujen erien yhteis
määrän ja palkansaajien verokirjoihin merkittyjen lapsilisä
ja kansaneläkemaksujen yhteismäärän välinen mahdollinen ero 
otettava huomioon valtion postisiirtotilille kalenterivuodel
ta suoritettavassa viimeisessä maksuerässä. 

5 §. Siihen luetteloon, kirjaan tai kortistoon, jota työn
antaja ennakkoperintälain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 
annetun valtioneuvoston päätöksen (802/46) l7 §:n mukaan pitää 
kullekin palkansaa,jalle eri aikoina suoritetuista palkoista ja 
niistä tehdyistä pidätyksistä, on merkittävä lisäksi työnanta
jan lapsilisä- ja kansaneläkemaksu. 

6 §. Ohjeet työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksun 
suorittamisesta antaa valtiovarainministeriö. 

7 §. Siihen luetteloon tai kortistoon, jota verolautakun
nan on pidettävä niistä työnantajista, joille verolautakunta 
on myöntänyt oikeuden toimittaa palkanpidätyksen veromerkkejä 
käyttämättä, on merkittävä kulloinkin suoritetut ja tilitetyt 
työnantajan,lapsilisä- ja kansaneläkemaksut. 

8 §. Hakiessaan lääninhallitukselta takaisin'liikaa suo
rittamaansa lapsilisä- 'ja kansaneläkemakaua, työnantajan on, 
jos verokirja tai palkanpidätystodistus on jo annettu verolau
takunnalle, hakemukoeensa liitettävä verolauta~an puheen
johtajan todistus, josta selviää työnantajan.ja työntekijäin 
nimi, palkansaajalIe suoritetun palkan määrä, työaika ja työn
antajan suorittaman lapsilisä- ja kansaneläkemak$un määrä. 
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118. Äsetus kansakoululaitoksen kustannuksista kesäkuun 
8 päivänä 1926 annetun lain täytäntöönpanosta annetun 

asetuksen muuttamisesta. 

Annettu joulukuun 20 PlnIi 1951. 
(Suomen aa.-kok. 434/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1932:5) 

Opetusministerin esittelystä muutetaan kansakoululaitoksen 
kustannuksista kesäkuun 8 päivänä 1926 annetun lain täytäntöön
panosta 6 päivänä helmikuuta 1932 annetun asetuksen (43/32) 
13 § In 1 momentti näin kuuluvaksi: . 

13 §. Se avustus, minkä kunta kansakoululaitoksen kustannus
lain' 15 ja 17 §:n mukaan on oikeutettu saamaan kansakoululai
toksensa ylläpitämiseksi, on kunnan tilattava kouluhallituksel
ta seuraavan kalenterivuoden elokuun loppuun mennessä uhalla, 
että kunta, mikäli se ei voi näyttää laillista estettä, on me
nettänyt, oikeutensa.avustuksen saamiseen. Tilaukseen on liitet
tävä ne tiliottee,t, todisteet ja muut selvitykset, jotka koulu
hallitus katsoo tarpeellisiksi. 

Tätä asetusta sovelletaan ensi kerran tilattaessa avustusta 
kansakoululaitoksen ylläpitomenoihin vuodelta 1956, kuitenkin 
siten, että tilaus on tehtävä vuoden 1957 loppuun mennessä. 
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119. Kuntien ryhmitys tukiosan kustannusosuuden 
maksamiseksi kansaneläkelaitokselle. 

Valtioneuvoston päätös joulukuun 30 Plnå 1957. 
(Saomen as,-kok, 441/57) 

(Vrt, kunn. as,-kok, 1956:172) 

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä 8 päivänä 
kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 62 §:n 3 momen
tin nojalla päättänyt jakaa kunnat viiteen ryhmään, joissa kun
nan osuus kansaneläkelaitoksen suorittamasta tukiosasta sano
tun pykälän 1 momentin mukaan on ensimmäisessä kymmenen sadal
ta, toisessa viisitoista sadalta, kolmannessa kaksikymmentä sa
dalta, neljännessä kaksikymmentäviisi sadalta ja viidennessä 
kolmekymmentä sadalta liitteenä olevasta kuntien: luettelosta 
ilmenevällä tavalla. 

Tämä päätös tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1958 ja sillä 
kumotaan valtioneuvoston 20 päivänä joulukuuta 1956 antama pää
tös kuntien ryhmityksestä tuki osan kustannusosuuden maksamises
ta kansaneläkelaitokselle (637/56), Tämä päätös "on voimassa 
vuoden 1960 loppuun saakka, jollei valtioneuvosto sitä ennen 
toisin päätä. 

Helsingin kaupunki kuuluu viidenteen ryhmään. 



120. Laki buoneenvuokrien säännöstelystä. 

Amlettu joulukuun 30 peili 1951. 
(SUomen as.-kok. 452/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:148) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäivä
järjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 

1 §. Valtioneuvostolla on valta väestön toimeentulon tai 
maan talouselämän turvaamiseksi säännöstellä rakennusten ja nii
den osien vuokria sekä niihin rinnastettavia tai liittyviä mak
suja ja korvauksia ja antaa määräyksiä irtisanomisoikeudesta ja 
muista huoneenvuokrasuhdetta koskevista seikoista sekä rakennus
ten ja niiden osien käytöstä tai luovuttamisesta toisen käyt
töön paikkakunnilla, joilla vallitseva asuntopula sitä välttä
mättä vaatii. 

2 §. Edellä 1 §:ssä tarkoitetusta säännöstelystä ovat kui
tenkin vapaat sellaiset uudet rakennukset ja vanhojen'rakennus
ten uudet huoneistot, jotka ovat valmistuneet tammikuun 1 päi
vän 1949 jälkeen, sekä sellaiset kesä- tai muut lomanviettoasun
not, jotka tammikuun 1 päivänä 1950 eivät ole olleet vuokralai
sen hallinnassa tai sen jälkeen ovat vapautuneet tai vapautuvat, 
niin myös sellaiset vanhojen rakennusten huoneistot, jotka tam
mikuun 1 päivänä 1958 eivät ole olleet vuokralaisen hallinnassa 
tai sen jälkeen vapautuvat, sekä sellaiset vanhat rakennukset, 
jotka maistraatti tai järjestysoikeus on lainvoimaisella pää
töksellä määrännyt hengenvaarallisina purettaviksi tai joiden 
purkamiseen on annettu asianmukainen lupa. 

Liikehuoneistot ovat niinikään vapaat säännöstelystä, mutta 
on valtioneuvostolla oikeus, mikäli erityisen painavat syyt jol~ 
lakin paikkakunnalla vaativat, määrätä liikehuoneistot sillä 
paikkakunnalla huoneenvuokrasäännöstelyn piiriin kuuluviksi. 

3 §. Mikäli tämän lain nojalla annettujen säännösten perus
teella vuokranantajan oikeus asuinhuoneistoa koskevan vuokraso
pimuksen irtisanomiseen tehdään viranomaisen suostumuksesta 
riippuvaksi, ei 'vuokranantajalta saa kieltää irtisanomisoikeut
ta: 

1) jos ~okranantaja, joka on neljä vuotta omistanut talon 
tahi määrätyn asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat 'osakeyh
tiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeet, haluaa saada ta,lostaan 
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huoneiston tai osakehuoneistonsa asunnoksi itselleen tai per
heelliselle lapselleen ja jos lisäksi hän tai hänen lapsensa 
on välttämättömästi asunnon tarpeessa tahi painavat syyt muu
toin puoltavat irtisanomista; 

2) jos vuokranantaja, joka omistaa talon tai s:ellaiset osak
keet, kuin 1 kohdassa tarkoitetaan, halutessaan a:suntoa itsel
leen tai lapselleen tahi hyväksyttävästä syystä muulle henkilöl
le, luovuttaa vuokralaisensa käyttöön toisen huoneiston eivät-
kä kohtuus syyt vaadi vaihdon epäämistä; , 

3) jos talo, missä huoneisto on, aiotaan kokon:aan tai osaksi 
uudestaan rakentaa tahi' asuinhuoneisto jakaa'pienempiin osiin 
ja pätevät syyt puoltavat uudestaan rakentamista tai jakamista; 

.4) jos omakotitalon tai muun siihen verrattavan rakennuksen 
omistaja todella tarvitsee rakennuksen joko kokonaan tai osak-
si omaan käyttöönsä; I 

5) jos tilanomistaja tilan maatalouden harjoittamista varten 
välttämättä tarvitsee käyttöönsä tällaista tarkoitusta varten 
tilalla olevan ja siihen soveltuvan rakennuksen tai sellaisen 
rakennuksen osan; , 

6) jos painavat syyt .puoltavat alivuokrasuhteen .irtisanomis-
ta; . 

7) jos työsopimus, jonka mukaan työpalkkaan sisältyy vapaa 
asunto taikka jo~a johdosta työntekijällä on oikeus vuokralla 
hallita työnantajan huoneistoa, lakkaa; eikä 

8) muutOinkaan, jos erittäin painavat syyt puoltavat irtisa
nomisen hyväksymistä. 

Milloin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on 
ilmeistä,' että vuokranantaja tai hänen lapsensa ei tarvitse ko
ko kysymyksessä olevaa huoneistoa, voidaan oikeus irtisanomi-· 
seen hyväksyä sallimalla vuokranantajan tai hänen lapsensa saa
da hallintaansa vain osa huoneistoa, muun osan jä~dessä siinä 
asuneiden, tämän jälkeen alivuokralaisiksi katsottavien henki
löiden tai osan näistä hallintaan. 

Jos asuinhuoneistoa koskevaan irtisanomiseen suostutaan, on 
vuokralainen niissä tapauksissa, joita 1 momentin 1, 4 sekä 8 
kohdassa tarkOitetaan, velvoitettava muuttamaan h*oneistosta 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden päättymi
sestä, jonka aikana asia on ratkaistu ensimmäisessä asteessa. 

4 §. Lupaa sellaisen rakennuksen, jossa on asuinhuoneisto
ja, tai sen osan purkamiseen älköön kiellettäkö, jos sen tilal
le suunniteltuun uudisrakennukseen, jonka osalta esitetään pii
rustukset ja rakentamiseen tarvittavasta rahoituksesta luotet
tava selvitys, tulee huomattavasti lisää uutta as~intilaa tahi 
pätevät syyt muutoin puoltavat uudestaan rakentamista ja jos 
kummassakin tapauksessa purettavan rakennuksen asuinhuoneiston 
vuokralaiselle tarjotaan hänen asunnontarvettaan vastaava asun
to~ 

5 §. Vuokranantajalla ja vuokralaisella on oi*eus sopia 
vuokramaksun suuruudesta. Jolleivät asianosaiset voi siitä so
pia, on kummallakin heistä oikeus saattaa vuokramåksun suuruus 
vuokralautakunnan ratkaistavaksi. 

Vahvistaessaan vuokramaksun on vuokralautakunnan otettava 
huomioon sosiaaliministeriön erikseen vahvistama Vuokrakustan-
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nusten nousu, paikkakunnan vapaa vuokrataso, huoneiston sijain
ti ja mUut sen vuokra-arvoon vaikuttavat tekijät. 

Jollei vuokramaksusta sovita tai sitä ole edellä sanotulla 
tavalla vahvistettu, on vuokralaisen supritettava viimeksi voi
massa ollut huoneenvuokrasäännöstelymääräysten mukainen vuokra 
korotettuna sosiaaliministeriön vahvistamalla korotusmäärällä. 

Sosiaaliministeriön on vahvistettava asuinhuoneistojen vuok
ramaksujen korotusmäärät sellaisiksi, että vuokratulot säännön
mukaisissa tapauksissa vastaavat korkoja sekä tavanomaisia kiin
teistön hoidosta ja rakennusten kohtuullisesta kunnossa pysymi
sestä johtuvia menoja, joihin luetaan myös verot ja rakennusten 
arvonvähennykset. Arvonvähennyksenä saadaan ottaa huomioon kivi
taloissa 1.0 % ja puutaloissa 2.0 % rakennusten teknillisestä 
arvosta. . 
. Sosiaaliministeriön tehtävänä on sitä varten tekemiensä. las~ 

kelmien perusteella ainakin kerran vuodessa vahvistaa ne määrät, 
joilla vuokrakustannusten on katsottava edelliseen vuoteen ja 
vuoteen 1939 verrattuina nousseen. 

6 §. Valtioneuvoston asiana on, mikäli jäljempänä olevista 
säännöksistä ei muuta johdu, antaa määräykset menettelystä ja 
muutoksenhakuoikeudesta tämän lain nojalla annettujen määräys
ten täytäntöönpanossa sekä Siitä, mitkä viranomaiset huolehti
vat täytäntöönpanosta, ja velvoittaa kunnat asettamaan sitä var
ten lautakuntia ja toimihenkilöitä sekä määrätä näiden tehtävis
tä ja toiminnasta. 

Valtioneuvosto voi myös antaa määräyksiä tarkastusten toimit
tamisesta ja ilmoittamisvelvollisuudesta, milloin se on tarpeen 
tässä laissa edellytettyjä toimenpiteitä tai tämän lain nojalla 
annettujen määräysten täytäntöönpanoa ja valvontaa varten. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja määräyksiä annettaessa ja 
niissä olevia valtuuksia käytettäessä on otettava huomioon: 

1) että valtioneuvoston tämän lain alaan kuuluvissa asioissa 
ratkaisuvaltaa käyttämään asettamissa elimissä tulee puheenjoh
tajien lisäksi valittavista jäsenistä yhtä monen edustaa vuok
ralais- ja vuokranantajapiirejä; 

2) että kaikissa elimissä yhdellä jäsenistä, mikäli mahdollis
ta, sekä vali tu·sasteena toimivassa elimessä puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohtajalla tulee olla tuomarinvirkaan vaadittava kel
poisuus; sekä 

3) että valitusasteena toimivan elimen puheenjohtajan ja va
rapuheenjohtajan määrää korkein oikeus. 

7 §. Valtioneuvoston hyväksymällä, vuokralais- tai vuokran
antajapiirejä edustavalla rekisteröidyllä yhdistyksellä on oi
keus asianosaisen suostumuksella saattaa edellä 6 §:ssä tarkoi
tetun elimen huoneenvuokrasäännöstelyä koskevassa asiassa anta
ma ratkaiSU, josta ei muutoin saada valittaa, korkeimman oikeu
den tutkittavaksi, jos yhdistys katsoo, et~ä ratkaisu pe~stuu 
virheelliseen lain soveltamiseen. Tällainen valitus on tehtävä 
kuudenkymmenen päivän kuluessa Siitä, kun valituksenalainen pää
tös on julistettu tai, milloin päätöstä ei julisteta, kun asian
osainen on saanut siitä tiedon. 

Tutkiessaan valituksen korkein oikeus voi palauttaa asian 
uudelleen käsiteltäväksi tai oikaista valituksenalaisen ratkai
sun tahi asiakirjoihin liitettävällä päätöksellä hylätä valituk 
sen. 
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Asian saattaminen korkeimman oikeuden tutkittavaksi ei estä 
valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa, ellei korkein oi
keus toisin määrää. 

Edellä olevat säännökset eivät aiheuta muutosta siihen, mi
tä menetetyn ajan takaisin saamisesta ja lainvoiman saaneen tuo
mion purkamisesta on voimassa. 

Tarkemmat määräykset menettelystä tässä pykälässä tarkoite
tuissa asioissa antaa valtioneuvosto. 

8 §. Kun tämän lain nojalla on julkaistu sellaisia säännök
siä, joiden antamiseen hallitusmuodon mukaan eduskunnan myötä
vaikutus on tarpeen, on niistä viivytyksettä ilmoitettava edus
kunnan puhemiehelle, jonka on saatettava ne eduskunnan tietoon 
heti tahi, jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin se on 
kokoontunut, ja ne on kumottava, jos eduskunta niin päättää. 

9 §. Valtioneuvoston ja sosiaaliministeriön tämän lain tai 
siihen perustuvten määräysten nojalla antamaan päätÖkseen ei 
saa hakea muutosta. 

10 §. Sitoumus, sopimus tai muu välipuhe, joka tehdään vas
toin tämän lain nojalla annettuja määräykSiä taikka jonka tar
koituksena on näiden määräysten kiertäminen, olkoon mitätön. 

11 §. Tämän lain nojalla annettujen määräys"i:;fln rikkomisesta 
rangaistaan säännöstelyrikosten rankaisemisesta 30 päivänä jOu
lukuuta 1943 annetun lain (1064/43) mukaan. 

12 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958 ja 
on voimassa vuoden 1958 loppuun, jolloin myös sen nojalla anne
tut määräykset lakkaavat olemasta voimassa. Kuitenkin voidaan 
asuinhuoneistoa koskeva vuokrasuhde, jonka osalta säännöstely 
lakkaa muusta syystä kuin 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun purka
mismääräyksen tai -luvan johdosta, vuoden kuluessa sen jälkeen 
irtisanoa päättyväksi vain kolmen kuukauden kuluttua sen kuu
kauden päättymisestä, jonka aikana irtisanominen on toimitettu, 
jolleivät asianosaiset tämän lain voimaantulon jälkeen ole muus-
ta irtisanomisajasta sopineet. . , 

Huoneenvuokrasäännöstelvä koskevat, vielä voimassa olevat 
säännökset ja inääräykset, mikäli ovat ristiriittassa tämän lain 
kanssa, kumoutuvat lain voimaan tullessa, mutta ovat muutoin 
noudatettavina, kunnes niitä asianmukaisessa järjestyksessä muu
tetaan tai ne kumotaan, kuitenkin enintään vuoden 1958 loppuun. 



121. Huoneenvuokrasäännöste1y. 

Valtioneuvoston päätös joUlukuun 30 pl1tä 1951. 

(Suomen aS.-kok. 453/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1955:149 ja 1956:121) 
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Valtioneuvosto on huoneenvuokrien säännöstelystä 30 päivänä 
joulukuuta 1957 annetun lain (452/57) nojalla sosiaaliministe-
riön esittelystä päättänyt: . 

1 L u k u. 

Säännöstelyn alaiset vuokrasuhteet. 

1 §. Asuinhuoneistoja koskevat vuokrasuhteet ja asuinhuo
neistojen käyttö ovat sellaisen säännöstelyn alaisia kuin jäl
jempänä säädetään. 

Valtioneuvosto määrää erikseen ne paikkakunnat, joilla asuin
huoneistot ovat säännöstelyn alaisia. 

2 §. Asuinhuoneistona pidetään huoneistoa, jota yksinomaan 
tai pääasiallisesti käytetään asuntona. 

Huone tai huoneet, joihin ulkoa tai portaikosta on oma si
säänkäytävä, muodostavat erillisen huoneiston, jos sitä tai nit
tä on sellaisena pidetty tai asianhaarain mukaan on sellaisena 
pidettävä. . 

3 §. Huoneenvuokrasäännöstelystä ovat vapaat sellaiset uu
det rakennukset ja vanhojen rakennusten uudet huoneistot, jotka 
ovat valmistuneet tammikuun 1 päivän 1949 jälkeen sekä sellai
set kesä- tai muut lomanviettoasunnot, jotka tammikuun 1 päivä
nä 1950 eivät ole olleet vuokralaisen hallinnassa taikka sen 
jälkeen ovat vapautuneet tai vapautuvat, niin myös sellaiset 

-vanhojen rakennusten huoneistot, jotka tammikuun 1 päivänä 1958 
eivät ole olleet vuokralaisen hallinnassa tai sen jälkeen vapa
utuvat. 

Rakennusta pidetään tämän päätöksen tarkoittamana vanhana ra
kennuksena, jos sen rakentamiseen kuuluvat pääasialliset työt 
on suoritettu ennen tammikuun 1 päivää 1949 ja suurin osa raken
nuksesta on otettu tai olisi voitu ottaa sitä ennen tarkoituk
seensa käytettäväksi. Huoneistoa, joka on aikaansaatu. jakamalla 
sellaiseen rakennukseen kuuluva huoneisto pienempiin osiin, äl
köön pidettäkö uutena huoneistona. 
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Kesä- tai muulla lomanviettoasunnolla tarkoitetaan sellaista 
asuinhuoneistoa, jota huoneiston omistaja tai haltija ei käytä 
vakinaisena asuntona, vaan joka on varattu hänen tai hänen per
heensä käytettäväksi loma-aikojen viettämistä tai muuta vastaa
vanlaista tilapäistä oleskelua varten. 

Vanha rakennus, jonka maistraatti tai järjestysoikeus on lain
voimaisella päätöksellä määrännyt hengenvaaralliaena purettavak
si, tai jonka purkamiseen huoneenvuokralautakunta on lainvoimai
sella päätöksellään antanut luvan, on vapaa huoneenvuokrasään
nöste.lystä. 

4 §. Huoneenvuokrasäännöstelyn alaisia eivät ole vanhoissa
kaan rakennuksissa sellaiset hotellien, matkustajakotien ja yö
majojen kalustetut huoneet, joista vuokramaksu luetaan päivältä 
tai viikolta kerrallaan. 

Jos sopimuksella, jolla rakennus tai sen osa on annettu vuok
ralle, on samalla luovutettu jokin maa-alue sen yhteydessä vil
jeltäväksi, ei vuokrasuhde ole säännöstelyn alainen viljelys
maan osalta. 

5 §. Säännöstelynalaista asuinhuoneistoa älköön huoneenvuok
ralautakunnan luvatta muutettako muunlaiseksi huoneistoksi ei
kä myöskään kesä- tai muuksi lomanviettoasunnoksi. Ilman lauta
kunnan lupaa älköön sellaista asuinhuoneistoa tai sen osaa myös
kään yhdistettäkö toiseen huoneistoon. 

Rakennusta, jossa on yksi tai useampia asuinhuoneistoja, tai 
sen osaa, älköön purettako ilman huoneenvuokrala~takunnan lupaa. 
Sellaista lupaa älköön kiellettäkö jos rakennuksen tilalle suun
niteltuunuudisrakennukseen, jonka osalta esitetään piirustuk
set ja rakentamiseen tarvittavasta rahoituksesta luotettava s~l
vitys, tuh·e huomattavasti lisää uutta asuintilaa tahi pätevät 
syyt muutoin puoltavat uudestaan rakentamista ja jos kummassa
kin tapauksessa purettavan rakennuksen asuinhuoneiston vuokra
laiselle tarjotaan hänen asunnon tarvettaan vastaava asunto. 

6 1. Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna selvityksenä 
rakentamiseen tarvittavasta rahoituksesta pidettäköön myös asun
totuotantotoimikunnan antamaa todistusta. 

Asunnon tar·joaminen purettavan rakennuksen asuinhuoneiston 
vuokralaiselle on tehtävä kirjatussa kirjeessä tai muutoin to
disteellisesti; ja on siinä mainittava tarjotun huoneiston huo
neluku, pinta-ala, todennäköinen vuokra tai, milloin kysymykses
sä on OSakehuoneisto, siihen oikeuttavien ösakkeitten todennä
köinen hinta. 

Jollei vuokralainen ole 14 päivän kuluessa tiedon saannista 
hyväksynyt tarjousta eikä voi esittää pätevää syytä.kieltäyty
miselleen, katsotaan hänen luopuneen tarjotusta huoneistosta. 

7 §. Vuokralaisen on suori tettava ko~auksena asuinhuoneis
ton käyttämisestä viimeksi voimassa ollut huoneenvuokrasäännös
telymääräysten mukainen vuokra korotettuna sosiaaliministeriön 
vahvistamalla korotusmäärällä, ellei vuokramaksu määräydy 8 tai 
10 §:n säännösten mukaisesti. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vuokra on suoritettava kuu
kausittain etukäteen. 
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8 §. Vuokralaisella ja vuokranantajalla on valta sopia sen 
vuokramaksun suuruudesta, joka vuokralaisen on suoritettava. 

Elleivät esianosaiset ole sopineet ,vuokramaksusta, on kummal
lakin oikeus saattaa vuokramakswl suuruus huoneenvuokralautakun
nan ratkaistavaksi. 

9 §. Vuokramaksun lisäksi on vuokralaisen suoritettava kor
vausta lämmityksestä ja lämpimän veden jakelusta sekä kylmästä 
vedestä siten kuin siitä erikseen säädetään, ellei vuokramak
susta tehty sopimus koske näitäkin korvauksia. 

10 §. Vahvistaessaan vuokramaksun on huoneenvuokralautakun
nan otettava huomioon sosiaaliministeriön erikseen vahvistama 
vuokrakustannusten nousu, pa~kkakunnan vapaa vuokrataso, huo
neiston sijainti ja muut sen vuokra-arvoon vaikuttavat tekijät. 

11 §. Jos viimeksi voimassa ollutta huoneenvuokrasäännö'ste
lymääräysten mukaista vuokramaksua ei tiedetä ja sitä koskeva 
kysymys 'saatetaan huoneenvuokralautakunnan ratkaistavaksi, on 
huoneenvuokralautakunnan päätöksessään vahvistettava sen määrä 
soveltuvin kohdin noudattamalla, mitä huoneenvuokrasäännöste
lystä 30 ~äivänä joulukuuta 1955 annetussa valtioneuvoston pää
töksessä (553/55) on määrätty. 

12 §. Vuokralaisen on suoritettava huoneenvuokralautakunnan 
10 §:n nojalla määräämä vuokramaksu sen kuukauden alusta, jona 
asia on pantu vireille huoneenvuokralautakunnassa. 

13 §. Sosiaaliministeriö asettaa'avukseen huoneenvuokrien 
säännöstelystä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun lain (452/57) 
5 §:n 5 momentissa mainittua tarkoitusta varten enintään viisi
jäsenis,en toimikunnan, jossa puheenjohtajan lisäksi on yhtä 
monta edustajaa vuokranantaja- ja vuokralaispiireistä. 

14, §. Jos asuinhuoneist,on VUOkralainen, joka tilapäisesti 
muuttaa pois paikkakunnalta, sopii huoneiston tai sen osan an
tamisesta väliaikaisesti vuokralle ehdolla, että se luovutetaan 
hänelle takaisin, kun hän sitä tarvitsee omaan käyttöönsä, on 
tämä sopimus, ollakseen pätevä, tehtävä kirjallisesti ja ilmoi
tettava huoneenvuokralautakunnanhyväksyttäväksi, ennenkuin 
vuokralainen ottaa huoneiston haltuunsa. Lautakunnalla on, jos 
talon tai huoneiston omistaja on antanut sopimukseen kirjalli
sen suostumuksensa, valta hyväksyä se kutsumatta asiallisia ja 
talon tai huoneiston omistajaa kuultavaksi. Muussa tapauksessa 
lautakunnan on, ennenkuin Ae ratkaisee aSian, kutsuttava asian
osaiset ja omistaja kuultavaksi. 

Jos huoneisto tai sen osa, joka 1 momentissa mainituin ta
voin annetaan väliaikaisesti vuokralle, on kalustettu, on lau
takunnan sen vuokramaksua vahvistaessaan noudatettava 20 §:ssä 
annettuja määräyksiä. , 

Huoneenvuokralautakunta älköön kieltäytykö antamasta SUo.stu
mustaan hyväksytyn väliaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiseen, 
jos vuokranantaja sopimuksen voimassa ollessa tarvitsee vuokra-
tun asuinhuoneiston tai sen osan omaan käyttöönsä. -

15 §. Säännöstelynalaista asuinhuoneistoa koskevaa vuokraso
pimusta ei voida vuokranantajan puolelta irtisanoa ilman huo-
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neenvuokralautakunnan suostumusta. Jos vuokrasopimus on tehty 
ehdolla, että se ilman irtisanomista päättyy määr~aikana, on 
sopimus, milloin vuokralainen haluaa sen jatkuvan eikä lauta
kunta vuokranantajan hakemuksesta toisin päätä, katsottava uu
distetuksi ennen sovituksi vuokrakaudeksi, ei kuitenkaan kerral
laan kuutta kuukautta pitemmäksi ajaksi. 

16 §. Huoneenvuokralautakunta älköön kieltäyt~kö antamasta 
suostumusta asuinhuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen irtisano
miseen tai määräaikaisen vuokrasopimuksen pitentämättä jättämi
seen: 

1) jos vuokranantaja, joka on neljä vuotta omistanut talon 
tahi määrätyn asuinhuoneiston hallintaan oikeutt~vat osakeyh
tiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeet, haluaa saada talostaan 
huoneiston tai osakehuoneistonsa asunnoksi itsel~een tai per
heellisl?lle lapselleen ja jos lisä.ksi hän tai hänen lapsensa 
on välttämättömästi asunnon tarpeessa tahi painavat syyt muutoin 
puoltavat irtisanomista; 

2) jos vuokranantaja, joka omistaa talon tai ~ellaiset osak
keet, kuin 1 kohdassa tarkoitetaan, halutessaan asuntoa itsel
leen tai lapselleen tahi hyväksyttävästä syystä muulle henkilöl
le, luovuttaa vuokralaisensa käyttöön toisen huoneiston eivät
kä kohtuussyyt vaadi vaihdon epäämistä; 

3) jos talo, missä huoneisto on, "aiotaan koko~aan tai osaksi 
uudestaan rakentaa tahi asuinhuoneisto jakaa pienempiin osiin 
ja pätevät syyt puoltavat uudestaan rakentamista tai jakamista; 

4) jos omakotitalon tai muun siihen verrattavan rakennuksen 
omistaja todella tarvitsee rakennuksen joko koko~aan tai osak
si omaan käyttöönsä; 

5) jos tilanomistaja tilan maatalouden harjoittamista varten 
välttämättä tarvitsee käyttöönsä tällaista tarkoitusta varten 
tilalla olevan ja siihen sovel~Åvan rakennuksen tai sellaisen 
rakennuksen osan; 

6) jos työsopimus, jonka mukaan työpaIkkaan sisältyy vapaa 
asunto taikka jonka johdosta työntekijällä on oikeus vuokralla 
hallita työnantajan huoneistoa, lakkaa; eikä ' 

7) muutOinkaan, jos erittäin painavat syyt puoltavat irtisa
nomisen hyväksYmistä tai vuokrasuhteen jatkamatta jättämistä. 

Välttämättömästi asunnon tarpeessa ei ole sellainen henkilö, 
joka on menettänyt asuntonsa ilmeisesti omasta syystään.' 

Omakotitalona pidetään sellaista pienehköä rakennusta, johon 
kuuluvat huoneet, ullakolla ehkä olevat mukaanluettuina, perus
tyypiltään on tarkoitettu yhdeksi huoneistoksi. 

17 §. Milloin 16 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa on ilmeistä, että vuokranantaja tai hänen lapsensa 
ei tarvitse koko kysymyksessä olev~a huoneistoa, huoneenvuokra
lautakunnalla on oikeus hyväk"syä irtisanominen tai vuokrasuh
teen jatkamatta jättäminen sallimalla vuokranantajan tai hänen 
lapsensa saada hallintaansa vain osa huoneistoa. Jos huoneistos
sa on asunut myös ali vuokralaisia , on lautakunnan s amalIa mää
rättävä, keiden heistä päävuokralaisen lisäksi sallitaan jäädä 
huoneistoon asumaan. Lautakunnan on sen ohella määrättävä huo
neiston yhteisten etujen käyttämisestä. Huoneistossa pää- tai 
alivuokralaisena asuneet, joiden sallitaan jääda huoneistoon 
asumaan, katsotaan sen jälkeen vuokranantajan"t~i hänen lapsen
sa alivuokralaisiksi. 
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Milloin 16 §:n 1 momentin 1 j~ 7 kohdassa säädettyjä edelly
tyksiä vuokrasuhteen irtisanomiseen tai jatkamatta jättämiseen 
ei ole olemassa, voi lautakunta velvoittaa vuokralaisen luovut
tamaan osan tämän hallitsemasta huoneistosta hakijan tai hänen 
lapsensa käytettäväksi sinä aikana, kun hän tai hänen lapsensa 
sitä tarvitsee. 

Jos osa asuinhuoneistosta määrätään luovutettavaksi 2 momen
tin nojalla vuokranantajan tai hänen lapsensa käytettäväksi, 
tahi 16 §:n 1 momentin 4 tai 5 kohdan nojalla vuokranantajalIe, 
tulee lautakunnan, mikäli vuokranmaksusta ei sovita, päätökses
sään samalla vahvis~aa vuokramaksu sille osalle huoneistoa, jO
ka edelleen jää vuokralaisen käytettäväksi, huomioon ottaen so
Eivassa suhteessa yhteisistä eduista aiheutuvat kustannukset. 
Alköön kumpaakaan asianosaista tämän jälkeen kuitenkaan katsot
tako ali vuokralaiseksi. 

Mitä 3 momentissa säädetään, olkoon, mikäli toisin ei ole 
SOvittu, vastaavasti noudatettavana myös, milloin vuokralainen 
vapaaehtoisesti luovuttaa osan huoneistosta vuokranantajan tai 
hänen lapsensa käytettäväksi. 

18 §. Jos huoneenvuokralautakunta niissä tapaukSissa, joita 
16 §:n 1 momentin 1, 4 ja 7 kohdassa tarkoitetaan, suostuu ir
tisanomiseen, lautakunnan on velvoitettava vuokralainen muutta
maan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden päät
tymisestä, jonka aikana asia on ratkaistu huoneenvuokralauta
kunnassa, sekä vaihtamaan huoneistoa 16 §:n 1 momentin 2 koh
dassa tarkoitetuissa tapauksissa huoneenvuokralautakunnan so
pivaksi harkitsemaan päivään mennessä, ei kuitenkaan myöhemmin 
kuin kolmen kuukauden kuluessa. 

Antaessaan suostumuksen vuokrasuhteen irtisanomiseen niissä 
tapauksissa, joita 16 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkOitetaan, 
lautakunnan on velvoitettava työntekijä muuttamaan huoneistos
ta neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun työsuhde on päätty
nyt. 

Jos lautakunta niissä tapaukSissa, joita 16 §:n 1 momentin 
3 ja 5 kohdassa tarkOitetaan, ·antaa suostumuksensa vuokrasuh
teen irtisanomiseen tai jatkamatta jättämiseen. on vuokraso
pimus katsottava i~tisanotuksi sinä päivänä, jona vuokralainen 
on saanut kutsun lautakunnan istuntoon; ja lautakunnan tulee 
samalla velvoittaa vuokralainen muuttamaan huoneistosta määrä
päivänä, jolloin on otettava huomioon 12 päivänä toukokuuta 
1925 annetun huoneenvuokralain (166/25) määräykset muuttoajas
ta. 

Jos lautakunta 17 §:n 1 ja 2 momentin nojalla antaa suostu
muksensa vuokrasuhteen irtisanomiseen tai jatkamatta jättämi
seen siten, että vuokranantaja tai hänen lapsensa saa hallin
taansa vain osan huoneistoa, lautakunnan tulee velvoittaa vuok
ralainen sopivaksi katsottavasta määräpäivästä alkaen luovut
tamaan päätÖksessä määrätyn osan huoneistosta vuokranantajan 
tai hänen lapsensa hallintaan sekä samalla määrätä ne alivuok-· 
ralaiset, joiden ei sallita jäädä huoneistoon asumaan varattu
aan näille sitä ennen tilaisuuden tulla kuulluiksi, viimeistään 
sanottuna päivänä muuttamaan huoneistosta. 

19 0. Alivuokrasuhteena pidetään tämän päätöksen mukaan huo~ 
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neenvuokrasuhdetta, joka koskee asunnoksi luovutettua huoneis
ton osaa ja jossa vuokranantajana on samassa huoneistossa asu
va henkilö. 

Alivuokrasuhteet, jotka ovat syntyneet 1 päiväh heinäkuuta 
1955 jälkeen, ovat vapaat huoneenvuokrasäännöstelystä, lukuun 
ottamatta 17 §:ssä tarkoitettuja alivuokrasuhteita. 

20 §. Alivuokralaiselle luovuttamastaan yhdestä tai useam
masta huoneesta tai muusta huoneiston osasta sekä' siihen lii t
tyvästä huoneiston yhteisten etujen käyttöoikeudesta on huoneis
ton haltijalla oikeus ottaa vuokraa enintään neljäkymmentä sa
dal ta yli sen· vuokramaksun, minkä hän itse le.ttiapinta-alan mu
kaan laskettuna tästä huoneiston osasta suorittaa taikka olisi 
velvollinen tämän päätöksen mukaan enintään suorittamaan. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua huoneiston osaa koskeva vuok
ramaksu on sovittu 1 momentin säännöksistä poikkeavaksi, on 
huoneenvuokralautakunnalla valta, mikäli asianosaiset eivät sen 
oikaisusta sovi, jommankumman asianosaisen vaatimuksesta vah
vistaa vuokramaksun suuruus. MilJ-oin päävuokralaipen tai talon 
omistaja huolehtii alivuokralaisen hallitseman aS,uinhuoneiston 
osan lämmityksestä tai milloin vuokralle annettu huoneiston osa 
on kalustettu tai muuta erityistä syytä on, voi lautakunta vah
vistaa vuokramaksun suuremmaksikin kuin 1 momentissa on määrät
ty. 

Huoneenvuokralautakunnan lainvoiman saaneella Ipäätöksellä 
tai vuokrantarkastuslautakunnan päätöksellä vahvistettu vuok
ramaksu on suoritettava sen kuukauden alusta, joka lähinnä seu
raa vuokramaksun vahvistamista koskevan asian vi~eillepanoa. 
Jos vuokralainen on sitä ennen suorittanut vuokramaksuna enem
män kuin vahvistetun vuokramaksun, on hänelle palautettava, mi
tä hän kolmen kuukauden ajalta ennen uuden vuokramaksun voimaan
tuloa sekä sen jälkeen on liikaa suorittanut. Vahvistaessaan 
alivuokralaisen vuokramaksun lautakunnan on päätÖksessään ilmoi
tettava, onko ali vuokralaisella oikeus saada takaisin osa suo
rittamastaan vuokramaksusta. 

21 §. Säännöstelynalaista alivuokrasopimusta ei voida vuok
ranantajan puolelta irtisanoa ilman huoneenvuokralautakunnan 
suostumusta. Jos alivuokrasopimus on tehty ehdolla, että se il
man irtisanomista päättyy määräaikana, noudatett~koon, mitä 
15 §:ssä on määrätty. I 

Huoneenvuokralautakunta antakoon suostumuksensa alivuokrasuh
teen irtisanomiseen tai määräaikaisen alivuokrasopimuksen piten
tämättä jättämiseen: 

1) jos vuokranantaja (päävuo~ainen) avioliiton solmimisen 
tai perheensä lisääntymisen takia tai sen vuokSi, että hänen 
lapsensa solmii. avioliiton ja tulee puolisoineen asumaan yhdes
sä .hänen.kanssaan, tarvitsee omaan käyttöönsä enemmän asuinti
laa; 

2) jos perheestä erossa ollut perheenjäsen palaa perheen yh
teyteen ja vuokranantaja sen johdosta tarvitsee käyttöönsä enem
män asuin tilaa; 

3) jos alivuokralaisen havaitaan sairastavan sellaista tau
tia, että hänen oleskelvnsa samassa huoneistossa 'toisten kans
sa on vaaraksi näiden terveydelle; 
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4) jos sellainen edellytys, jonka perust~ella vuokranantaja 
12 päivänä toukokuuta 1925 annet~~ huoneenvuokralain (166/25) 
20 ja 21 §:n säännösten nojalla on oikeutettu purkamaan sopi
muksen, on olemassa; tai 

5) muulloinkin, jos painavat syyt puoltavat alivuokrasuhteen 
irtisanomista tai jatkamatta jättämistä. 

-Lautakunnan päätÖkseen, jolla se antaa 2 momentissa tarkoi
tetun suostumuksen, sovellettakoon 18 §:n 3 momentin määräykSiä. 

Päävuokralaisen vuokrasuhteen lakatessa päättyy myös ali
vuokralaisen vuokrasuhde ilman eri irtisanomista samana ajan
kohtana. Sama olkoon laki, kun muu huoneiston haltija muuttaa 
pois huoneistosta. 

22 §. Vuokranantajan hakemuksesta voi huoneenvuokralautakun
ta määrätä säännöstelynalaisen asuinhuoneiston vuokrasuhteen 
määräpäivästä lakkaamaan: 

1) jos huoneiston vuokralainen ei ole asunut hallitsemassaan 
huoneistossa kolmen viimeksi kUluneen kuukauden aikana eikä tä
mä ole aiheutunut pätevästä syystä; tai 

2) jos aviopuolisoilla, muulla perheellä tai yksityisellä 
henkilöllä on vuokralla hallitsemansa asuinhuoneiston lisäksi 
toinenkin asuinhuoneisto samalla paikkakunnalla. 

Huoneiston haltija, jonka vuokrasuhde määrätään lakkaamaan, 
on velvollinen vastaamaan vuokrasopimuksensa mukaisista velvoi
tuksista 1 momentissa tarkoitettuun määräpäivään. 

Asuntoa, -joka on tarkoitettu kesä- tai muuksi lomanvietto
asunnoksi, älköön luettako 1 momentissa tarkoitetuksi eri asuin
huoneistoksi. 

Määrätessään vuokrasuhteen lakkaamaan velvoittakoon huoneen
vuokralautakunta huoneistossa asuvat tai sitä hallitsevat vii
pymättä siitä muuttamaan omalla kustannuksellaan tapahtuvan 
häädön uhalla. 

23 §. Huoneenvuokralautakunta voi antaa vuokralaisille, jot
ka haluavat vaihtaa säännöstelynalaisia asuinhuoneistoja kes
kenään, siihen luvan, jos vaihdon tueksi on esitetty päteviä 
syitä ja lisäksi vuokranantaja tai vuokranantajat ovat puoles
taan siihen suostuneet. 

2 L u k u. 

S~änn6stelyn totmteltmet Ja nttden tehtäu~t. 

24 §. Vuokrasäännöstelystä johtuvien asiain.käsittelyä var
ten on 1 §:ssä tarkoitettuihin kuntiin asetettava huoneenvuok
ralautakunta tai tarpeen mukaan useampia huoneenvuokralautakun
tia. 

Milloin kunnassa on useampia lautakuntia, vahvistaa sosiaa
liministeriö tarvittaessa niiden esit~ksestä sen elimen ~okoon
panon, jonka tulee huolehtia lautakuntien yhteisten asiain.hoi
dosta ja päättää asiain jaosta eri lautakuntien kesken. 

Lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet valitsee kunnallisval
tuusto. Kunnallishallituksella on oikeus valita lautakuntaan 
väliaikainen puheenjohtaja ja jäsenet sekä heidän varamiehensä, 
ja jatkuu näiden toimikausi, kunnes valtuusto on vaalin toimit
tanut. 
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Lautakunnan palkkiot sekä muut lautakunnan toiminnasta ai
heutuvat kustannukset suorittaa kunta. 

25 f. Huoneenvuokralautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kak
si muuta jäsentä,' jotka valitaan enintään vuodeksi kerrallaan. 
Lautakunnan jäsenistä tulee yhden edustaa vuokralais- ja yhden 
vuokranantajapiirejä, ja yhdellä jäsenistä, lähinnä puheenjoh
tajalla, tulee, mikäli mahdollista, olla tuomarinvirkaan vaa
dittava kelpoisuus. Jokaiselle jäsenelle valitaan vähintään yk
si varamies. Puheenjohtajalle ja jäsenille on tehtävästään suo
ritettava kohtuullinen palkkio. Nimismiestä älköön vastoin tah
toaan valittako puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai jä-
seneksi. . 

Lautakunnalla tulee tarpeen mukaan olla sihteeri, tarkasta
ja ja muita toimihenkilöitä, jotka lautakunta ottaa, kun kunnal
lisvaltuusto on sitä varten osoittanut määrärahan,. Sihteerin tu
lee olla perehtynyt pöytäkirjan pitoon. Lääninhallituksella on 
valta tarvittaessa velvoittaa kunta asettamaan lautakunnan avuk
si tarpeellisiksi katsottavat toimihenkilöt. 
Lautakunnan tulee vuosittain sosiaaliministeriölle ilmoittaa, 
kuka toimii lautakunnan puheenjohtajana ja hänen varamiehenään 
sekä lautakunnan sihteerinä. 

Lautakunnan pöytäkirjasta annettavista otteista peritään 
kunnallisvaltuuston vahvistaman perusteen mukainen kunnalle tu
leva lunastus. 

26 0. Jos 1 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston päätös kof9kee 
vain osaa kunnan alueesta, on valtioneuvoston siinä määrättävä 
alueen rajat. Kunnallisvaltuuston tulee asettaa aluetta varten 
huoneenvuokralautakunta tai tarvittaessa useampia huoneenvuok-
ralautakuntia. ! 

27 O. Huoneenvuokralautakunnan tehtävänä on: 
1) valvoa, että tätä päijtöstä ja huoneenvuokralautakunnan 

sen nojalla antamia määräyksiä noudatetaan, sekä :ryhtyä tarpeen 
vaatiessa asianmukaisiin toimenpiteisiin rikkomusten syyttee
seen saattamiseksi ja väärinkäytösten oikaisemise,ksi; 

2) sosiaaliministeriölle toimittaa sen pyytäm:l!ä tietoja ja 
selostuksia huoneenvuokraoloista paikkakunnalla sekä lautakun
nan toiminnasta; 

3) epäselvissä tapauksissa ratkaista, onko rakennusta pidet
tävä tämän päätÖksen mukaan vanhana vai uutena r~kennuksena, 
onko huoneisto katsottava säännöstelyn alaiseksi vai ei sekä 
onko huoneisto ,luettava asuinhuoneistoksi; sekä 

4) muutoin täyttää tässä päätÖksessä ja sen nojalla lauta
kunnalle määrätyt tehtävät. 

28 §. Ve,hvistamistaan vuokramaksuista tulee :I.autakunnan pi
tää kiinteistöittäin järjestettyä luetteloa, jossa on mainitta
va vuokratun rakennuksen tai huoneiston tarkka osoite ja suu
ruus, vuokranantajan nimi sekä', jos lautakunta on käsitellyt 
huoneiston vuokramaksun suuruutta, päätÖksen antamispäivä, vah
vistetun vuokramaksun suuruus ynnä päät'ökseen tyytymättömyyttä 
ilmoittaneen asianosaisen nimi. Saatuaan jäljennökssn vuokran
tarkastuslautakunnan päätöksestä huoneenvuokralautakunnan on 
merkittävä vastaavat tiedot siitä luetteloonsa. I 
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29 §. Muutosta huoneenvuokralautakunnan päätökseen haetaan 
valituksella Helsingin vuokrantarkastuslautakunnalta. 

Vuokrantarkastuslautakunnassa voi, milloin valtioneuvosto 
~atsoo tarpeelliseksi, olla useampia osastoja. Asiain jaosta 
eri osastojen kesken määrää lautakunnan puheenjohtajan toimes
sa vanhin pu.heenj ohtaja. 

Vuokrantarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjoh
tajan määrää oikeusministeriön eSittelystä korkein oikeus. Muut 
jäsenet määrää valtioneuvosto. 

Puheenjohtajan ja jäsenten palkkio.t sekä muut vuokrantarkas
tuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan 
valtion varoista. 

30 §. Vuokrantarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 
neljä muuta jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä. Lautakun
nan jäsenistä tulee kahden edustaa vuokralais- ja kahden vuok
ranantajapiirejä. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tu
lee olla tuomarinvirkaan vaadittava kelpoisuus. 

Milloin vuokrantarkastuslautakunnassa on useampia osastoja, 
noudatettakoon niiden kunkin kokoonpanossa, mitä 1 momentissa 
on vuokrantarkastuslaut~nasta määrätty. Lautakuntaan on täl
löin määrättävä tarpeellinen määrä lisäjäseniä. Jäsenten ja va
rajäsenten jaosta osastoihin päättää kalenterivuodeksi kerral
laan lautakunnan puheenjohtajan toimessa vanhin puheenjohtaja. 

Vuokrantarkastuslautakunta ottaa itselleen sihteerin ja, saa
tuaan siihen sosiaaliministeriön suostumuksen, muun ehkä tar
vitsemansa henkilökunnan. Sihteerin vaalista on sosiaaliminis
teriölle tehtävä ilmoitus. 

Lautakunta tai sen osasto kokoontuu puheenjohtajansa kutsus
ta. Pöytäkirjan ja lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa 
puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 

Lautakunnan toimituskirjoista ei peritä maksua. 
31 §. Huoneenvuokralautakunnan ja vuokrantarkastuslautakun.

nan jäsenet toimivat tuomarinvastuulla. Heidän kelpoisuudestaan 
ja esteellisyydestään on voimassa, mitä välimiesmenettelystä 
4 päivänä helmikuuta 1928 annetUn-lain (46/28) 5 ja 6 §:ssä on 
säädetty. 

Jos jäsenten kesken ilmaantuu eri mieliä aSiasta, on äänes
tyksen tulosta määrättäessä noudatettava, mitä oikeudenkäymis
kaaren 23 luvun 3 ja 4 §:ssä on säädetty. 

Huoneenvuokralautakunta ja vuokrantarkastuslautakunta tai 
sen osastot ovat vain täysilukuisina päätösvaltaisia. 

32 1. Huoneenvuokralautakunnan ja vuokrantarkastuslautakun
nan käsittelemistä asioista on pidettävä luetteloa. Huoneenvuok
ralautakunnan käsittelemistä asioista on luettelossa mainittava 
vuokranantajan ja vuokralaisen nimet, vuokratun huoneiston tai 
rakennuksen osoite ja suuruus sekä lautakunnan toimenpiteet 
asiassa; ja siihen on tehtävä merkintä tyytymättömyyden ilmoit
tamisesta. 

33 1. Tämän päätÖksen noudattamista valvoo sosiaaliministe
riö, jonka asiana myös on tarpeellisia tietoja, neuvoja ja oh
jeita antaen huolehtia Siitä, että huoneenvuokralautakuntien 
ja vuokrantarkastuslautakunnan toiminnassa säilyy tarpeellinen 
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yhdenmukaisuus, n11n myös lautakunnilta hankkimiensa selvitys
ten nojalla sekä tarpeen mukaan tarkastuksia toimittamalla seu
rata lautakuntien toimintaa ja yleensä huoneenvuokraolojen ke
hitystä eri paikkakunnilla. 

Sosiaaliministeriönvaltuuttamalle henkilölle on pyynnöstä 
esitettävä huoneenvuokralautakunnan ja vuokrantarkastuslauta
kunnan pöytäkirjat sekä niiden toimintaa koskevat asiakirjat. 
Hänen tulee asiano~aisilta saada myöskin kaikki muut tarpeelli
siksi katsomansa, huoneenvuokralautakunnan ja vuokrantarkastus
lautakunnan toimintaa koskevat tiedot. 

34 §. Kuntaan, jossa huoneenvuokralautakunnan tehtävien laa
juus ja asuntotilanne sitä vaativat, sosiaaliministeriö voi 
as~ttaa huoneenvuokralautakunnan toiminnanjohtajan. 

Toimjnnanjohtajavoidaan määrätä tointa haett~vaksi jUlista
matta joko toistaiseksi tai määräajaksi. Hänen palkkionsa makse
taan valtion varoista. 

35 §. Toiminnanjohtajan tehtävänä on: I 
1) suunnitella ja johtaa voimassa olevien mää~äysten nojal

la tOimenpiteitä asuntopulan lieventämiseksi kunnassa; 
2) käyttää, milloin kunnassa. on useampia huon~envuokralauta

kuntia, niiden yhteiselle elimelle 24 §:n 2 momentinmukaan 
kuuluvaa valtaa määrätä asiain jaosta eri lautakuntien kesken; 

3) valvoa, että asiat lautakunnassa tulevat joustavasti ja 
viivytyksettä käsitellyiksi; sekä 

4) tehdä asianomaisille viranomaisille lautakunnan ja sen 
virkailijain toiminnassa havaitsemiensa epäkohtien ja puutteel
lisuuksien johdosta esityksiä niiden korjaamisek~i ja parannuk
sien aikaansaamiseksi. 

3 L u k u. 

Säännöstelyä koskeuten astatn kästttely. 

36 §. Se, joka haluaa saada tässä pää~öksessä mainitun asian 
huoneenvuokralautakunnan käSiteltäväksi, ilmoittakoon siitä 
suullisesti vastaanottoaikana tai kirjallisesti lautakunnan pu
heenjohtajalle tai sihteerille. Kirjallinen ilmoitus on laadit
tava sosiaaliministeriön vahvistamalle lomakkeelle, joita on 
pidettävä asianosaisten saatavina lautakunnan kansliassa. Asia 
katsotaan vireille pannuksi Silloin, kun ilmoitus on tehty. 

Lautakunnalle ilmoitettll asia on otettava käsiteltäväksi 
lautakunnan istunnossa neljäntoista päivän kulue~sa Siitä, kun 
ilmoitus on tehty. Lautakunnan puheenjohtajan tai sihteerin tu
lee toimituttaa kutsu ilmoituksen tekij.älle ja h~en vastapuo
lelleen lautakunnan istuntoon vähintään viisi päivää ennen is
tuntoa. Samaa määräaikaa noudattaen on kutsu lautakunnan istun
toen toimitettava asianosaisille SillOin, kun latitakunta ilman 
asianomaisen ilmoitusta omasta aloitteestaan ottaa asian käsi-
teltäväkseen. I 

Jos asianosaista on kutsun antamista varten koto ansa etsit
ty, häntä tahi hänen asiamiestänsä tapaamatta, ja jos ei myös
kään hänen kotlväeltänsä tahi naapurel1tansa, taikka Sieltä, 
missä hänellä on virka tai elinkeino, ole voitu saada varmaa 
osoitusta, missä hän tahi hänen asiamiehensä tässä maassa oles-
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kelee, voidaan kutsu toimittaa hänelle tiedQksi kiinnittämällä 
se hänen asuntonsa ovelle "tai talon ilmoitustaululle tahi sel
laisen puuttuessa muuhun näkyvään paikkaan talossa. 

Huoneenvuokralautakunnassa voi asianosaista ilman eri val
tuutusta edustaa hänen puolisonsa tai tä~si-ikäinen lapsensa. 

Sen estämättä, ett~ asian osainen kutsun saatuaan jää istun
toon saapumatta, tulee lautakunnan käsitellä sille ilmoitettu 
asia ja, jollei muuta estettä ole, ratkaista se, päätÖksellä. 

37 §. Huoneenvuokralautakunta vOi, milloin 'syytä on, itse 
tai jollakin jäsenellään taikka muulla määräämällään henkilöl
lä toimittaa huoneiston katselmuksen. Katselmuksen toimittamis
ta varten tulee poliisiviranomaisen tarvittaessa antaa virka
apua. 

Vuokranantajat ja vuokralaiset ovat velvolliset, lautakunnan 
vaatiessa, antamaan sille tietoja vtlokrasäännöstelyn alaist.en 
huoneistojen vuokrista eri aikoina sekä lautakunnan vaatimia 
muita kiinteistöjä tai huoneist'oakoskevia tietoja. 

38 §. Milloin asian käsittely huoneenvuokralautakunnassa 
siirretään, on asia, jollei erityisiä syitä pitempään lykkäyk
seen 91e, otettava edelleen käsiteltäväksi neljäntoista päivän 
kuluessa pidettävässä istunnossa. 

39 §. Kun asianosaisille tai, jos asiassa on vain yksi asian
osainen, tälle on varattu tilaisuus esittää lausuntonsa ja kun 
huoneenvuokralautakunta on saanut tarpeelliseksi katsomansa sel
vityksen sekä tarvittaessa toimittanut 37 §:n 1 momentissa mai
nitun katselmuksen, tulee lautakunnan viipymättä julistaa pää
tös asiassa. 

Jolleivät asianosaiset heti ilmoita tyytyvänsä lautakunnan 
päätökseen, tulee puheenjohtajan antaa valitusosoitus. 

40 §. Huoneenvuokralautakunta kokoontuu puheenjohtajan kut
susta. 

Lautakunnan istunnossa pidetään pöytäkirjaa, jossa on mainit
tava saapuvilla olleet 'jäsenet sekä kussakin käsitellyssä asias
sa asianosaisten esittämät vaatimukset, ehkä kuultujen henkilöi
den kertomukset ja lautakunnan päätös. 

Pöytäkirjaan on myös otettava katselmuspöytäkirja, jos kat
selmus on pidetty, sekä tarpeellisin osin muut asiakirjat. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja. 
Pöytäkirjan tulee olla valmiina neljäntoista päivän kuluessa 

istuntopäivän jälkeen. Siitä on annettava pyydettäessä otteita. 
Kuitenkin on, milloin asian käsittely on siirretty, pöytäkirja 
valmistettava niin joutuisasti, että siitä voidaan asianosaisel
le pyynnöstä antaa ote hyvissä ajoin ennen asian seuraavaa kä
sittelyä. 

41 §. Huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajan tai sihteerin 
tulee olla yleisön tavattavissa vähintään kahtena päivän~ vii
kossa aikana ja paikassa, joista on ilmoitettava niin kuin kun
nallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on säädetty. Niin 
ikään tulee lautakunrian puheenjqhtajan tai sihteerin, milloin 
lautakunta on käsittelemässään asiassa tehnyt lopullisen pää
tÖksen, olla tavattavissa niinä päivinä, jolloin 42 §:ssä sano
tut määräajat päättyvät. 

Milloin muu kuin 42 §:ssä tarkoitettu määräaika päättyy sel-
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laisena palvana, jolloin lautakunnan puheenjohtaja tai sihtee
ri 1 momentin mukaan ei ole yleisön tavattavissa, saadaan toi
menpide suorittaa vielä lähinnä seuraavana 1 momentissa mainit
tuna päivänä. 

42 §. Asianosainen, joka ei tyydy huoneenvuokralautakunnan 
päätökseen, ilmoittakoon tyytymättömyytensä lautakunnan puheen
johtajalle tai sihteerille seitsemän päivän kuluessa päätöksen 
julistamispäivästä lukien ja antakoon viimeistään ensimmäisenä
kolmatta päivänä ennen kello kahtatoista vuokrantarkastuslauta
kunnalle osoitetun valituskirjansa liitteineen kaikki ~aksin 
kappalein huoneenvuokralautakunnalle. Milloin huoneenvuokralau
takunta on tämän päätöksen nojalla voinut ratkaista asian toi
mittamatta asianosaiselle kutsua, luetaan sanotut määräajat 
siitä, kun poissa ollut asianosainen on saanut tiedon lauta~
nan päätöksestä. Valituskirjan perilletoimittamisessa saadaan 
käyttää myös postin välitystä. , 

Huoneenvuokralautakunnan päätökseen, jolla on annettu suos
tumus lautakunnan hyväksymän väliaikaisen vuokrasopimuksen ir
tisanomiseen, ei ole oikeutta hakea muutosta. Oikeudesta valit
taa korkeimpaan oikeuteen säädetään 48 ja 49 §:sSä. 

43 §. Huoneenvuokralautakunta vaatikoon valituksen johdosta 
toiselta asianosaiselta, jos sellainen on, selityksen, joka on 
annettava neljäntoista päivän kuluessa, sekä lähettäköön sen 
jälkeen viipymättä valituskirjan liitteineen, vastapuolen ehkä 
antaman selityksen sekä asiaa lautakunnassa käsiteltäessä ker
tyneet asiakirjat alktiperäisinä tai jäljennöksinä, niin myös 
lautakunnan valituksen johdosta antaman lausunnon vuokrantar
kastuslautakunnalle. 

Selitys voidaan toiselta asianosaiselta, jota ei tavata, vaa
tia kiinnittämällä sitä koskeva tiedoitus hänen asuntonsa ovel
le tai talon ilmoitustaululle tahi sellaisen puuttuessa muuhun 
näkyvään paikkaan talossa. Selityksen voi asianosaisen puoles
ta antaa 36 §:n 4'momentissa tarkoitettu omainen. 

44 §. Vuokrantarkastuslautakurlnan tulee sille saapuneiden 
asiakirjojen perusteella ja hankittuaan asiassa ehkä tarpeel
lisen lisäselvityksen joutuisasti käsitellä asia ja antaa' sii
tä päätös. Lautakunnan päätÖkseen asianosainen ei saa hakea 
muutosta. Oikeudesta valittaa korkeimpaan oikeuteen eräissä ta
pauksissa säädetään 48 ja 49 §:ssä. 

45 §. Jos vuokralainen tai vuokranantaj/3. sell~isessa asias
sa, joka on ratkaistu vuokrantarkastuslautakunnap, tai huoneen
yuokralautakunnan lainvoimaisella päätÖksellä, väittää, että 
jossakin päätökseen vaikuttaneessa olosuhteessa ,on tapahtunut 
muutos tahi että poikkeuksellinen muu syy, vaatii, asian uudel
leen harkitsemista, sekä sellaisella perusteella ilmoittaa asi~ 
an uudel,leen huoneenvuokralautakunnan käsi tel täväksi, ottakoon 
lautakunta hänen hakemuksensa tutkittavaksensa. Mikäli tällöin 
näytetään, että olosuhteet ovat asiassa aikaisemmin annetun 
päätÖksen jälkeen olennaisesti muuttuneet, tai t'odetaan sano
tunlainen poikkeuksellinen syy, ratkaiskoon lautakunta asian 
uudelleen aikaisemman pijätöksen esteenä olematta. 
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46 §. Huoneenvuokralautakunta ja vuokrantarkastuslautakunta 
voivat vaadittaessa velvoittaa asianosaisen suorittamaan koh
tuullisen korvauksen niistä kuluista, jotka vastapuolelle ovat 
asian käsittelystä aiheutuneet. 

47 §. Vuokrantarkastuslautakunnan tai huoneenvuokralautakun
nan lainvoimainen päätös, jonka toimeenpanemisesta ei edellä 
ole muuta säädetty, pannaan täytäntöön niinkuin oikeuden lain
voimainen tuomio. 

Päätös, jolla lautakunta 16 §:n lmomentin 6 kohdassa maini
tusta syystä on velvoittanut työntekijän muuttamaan huoneistos
ta, saadaan panna täytäntöön valituksesta hUOlimatta, mikäli ha
kija asettaa pantin tai takauksen vahingonkorvauksesta, johon 
hänet ehkä velvoitetaan, jos päätös muuttuu. 

48 0. Vuokralaisten Keskusliitto r.y:llä, Suomen Kiinteistö
liitto r.y:llä, Suomen Pienkiinteist.öliitto r.y:llä ja Suomen 
Asunto-osakeyhtiöt ja Asunto-osakkaat - Finlands Bostadsaktie
bolag och Bostadsaktieägare r.y:llä on oikeus asianosaisen suos
tumuksella saattaa huoneenvuokralautakunn~ ratkaiSU, josta ei 
muutoin saada valittaa, tai vuokrantarkastuslautakunnan päätös 
korkeimman oikeuden tutkittavaksi, jos yhdistys katsoo, että 
ratkaisu tai päätös perustuu virheelliseen lain soveltamiseen. 

Valituskirja on annettava korkeimman oikeuden kirjaajankont
toriin viimeis·tään ennen kello kahtatoista kuudentenakymmenen
tenä päivänä siitä lukien, kun valituksen alainen päätös on ju
listettu, tai, milloin päätöstä ei julisteta, kun asi~osainen 
on saanut siitä tiedon. Valituskirjaan on liitettävä valituksen
alainen päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistet
tuna jäljennöksenä. 

49 0. Jollei korkein oikeus katso, että valitus on ilman 
enempiä toimenpiteitä jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai hy
lättävä, hankkikoon toisen asianosaisen selityksen virkateit
se. 

Tutkiessaan valituksen korkein oikeus voi palauttaa asian 
uudelleen käSiteltäväksi tai "oikaista valituksen alaisen rat
kaisun tahi asiakirjoihin liitettävällä päätöksellä hylätä va
lituksen. 

Korkeimmalle oikeudelle tehty valitus ei estä valituksen 
alaisen päätÖksen täytäntöönpanoa, ellei korkein oikeus toisin 
määrää. 

4 "Luku. 

Erinäisiä määräyks~ä. 

50 O. Talojen ja huoneistojen omistajat ja haltijat älköö.t 
estäkö huoneenvuokralautakuntaa, sen jäsentä taikka sen määrää
mää muuta henkilöä toimittamasta huoneiston katselmusta. He 
ovat myös velvolliset antamaan näille huoneistoja ja niiden 
asukkaita koskevia tietoja. 

51 f. Tämän päätöksen mä~räykset eivät aiheuta muutosta 12 
päivänä toukokuuta 1925 annetun huoneenvuokralain (166/25) sään
nöksiin vuokranantajan ja vUokralaisen oikeudesta purkaa sekä 
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vuokralaisen oikeudesta irtisanoa huoneistoa koskeva vuokraso
pimus eikä myöskään alivuokralaisen oikeudesta purkaa ja irti
sanoa vuokrasopimuksensa. 

52 §. Viranomaiset antakoot,huoneenvuokralautakunnalle ja 
vuokrantarkastuslautakunnalle tarpeellista virka-apua. 

53 §. Huoneenvuokrauksessa, huoneiston vaihdossa, asunnon
välityksessä ja muussa tämän päätöksen alaan kuuluvassa asias
sa älköön pyydettäkö, vaadittako tai otettako älköönkä myöskään 
tarjottako tai suoritettako välityspalkkiota, hyvitystä tahi 
muuta siihen verrattavaa taloudellista hyötyä. 

Sellaisissakaan tapauksissa, joissa vuokramaksusta SOvitaan, 
älköön otettako tai suoritettako olosuhteisiin nähden ilmeises
ti'kohtuutonta maksua tai muuta taloudellista etua. 

Muukin sitoumus, sopimus tai välipuhe, joka tehdään vastoin 
tämän päätöksen määräykSiä tahi jonka tarkoituksena on niiden 
kiertämirien, olkoon mitätön. 

54 §. Tämän päätöksen' määräysten rikkomisesta 'rangaistaan 
säännöstelyrikosten rankaisemisesta 30 päivänä joulukuuta 1943 
annetun lain (1064/43) mukaan. 

55 §. Sosiaaliministeriö antaa tarvittaessa t~rkempia mää
räyksiä tämän päätöksen soveltamisesta. 

Poiketen Siitä, mitä huoneenvuokrasäännöstelystä muutoin on 
VOimassa, valtioneuvosto voi antaa eri määräyksiä sellaisen ra
kennuksen osalta, jonka ulkomaan valtio omistaa ja johon sen 
lähetystö sijoitetaan. 

56 §. Val tion'euvoston ja, sosiaaliministeriön huoneenvuokra
säännöstelyä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. 

57 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958 
ja on voimassa sen vuoden loppuun. Sillä kumotaan huoneenvuok
rasäännöstelystä 30 päivänä joulukuuta 1955 annettu valtioneu
voston päätös (553/55) myöhemmin tehtyine muutoksineen, huo
mioonottaen kuitenkin, mitä edellä 11 §:ssä on määrätty. 

Alivuokrasuhteet, jotka ovat syntyneet ennen 1 päivää heinä -
kuuta 1955 eivätkä ole 17 §:ssä tarkoitettuja, ovat 1 päivästä 
heinäkuuta 1958 lukien vapaat huoneenvuokrasäännöstelystä sii
nä tapauksessa, että alivuokrasuhde koskee yksinäistä henkilöä. 

Tätä päätöstä on noudatettava sellaisessakin aSiassa, joka 
on saatettu huoneenvuokralautakunnan ratkaistavaksi, mutta jo
ta se ei ole ratkaissut ennen' tämän päätöksen voimaan tuloa. 

Jos huonelilnvuokralautakunnan osoituksen saanutta henkilöä, 
joka ennen vuoden 1957 loppua on asianmukaisesti ,ilmoittanut 
ottavansa huoneiston vastaan, estetään saamasta ,huoneistoa hal
linta~sa, antakoon poliisi viranomainen hänelle ,hänen pyynnöstään 
virka-apua. 

Jolleivät huoneenvuokralautakunnan osoittama Vuokralainen 
ja vuokranantaja sovi vuokraehdoista, tai jos syntyy riita sii
tä, mitä etuja osoituksen kautta syntynyt vuokraus käsittää, 
on huoneenvuokralautakunnan ne määrättävä. 
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122. HuoneenvuokrasääDnöste1ystä annetun valtioneuvoston 
päätöksen soveltaminen. 

Valtioneuvoston päätös 30ulukuun 30 Plltä 1957. 
(Suomen Bs.-kok. 4'4/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:139) 

Huoneenvuokrien säännöstelystä 30 päivänä joulukuuta 1957 
annetun lain (452/57) ja huoneenvuokrasäännöstelystä samana 
päivänä antamansa päätöksen (453/57) nojalla valtioneuvosto on 
sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt, että huoneenvuokra
säännöstely on voimassa seuraavilla paikkakunnilla: 

·Helsingin, Jyväskylän, Kemin, Kotkan ja Kuopion kaupungeis
sa, Lahden kaupungissa, lukuun ottamatta Orimattilan, Nastolan 
ja Hollolan kunnista Lahden kaupunkiin vuoden 1956 alusta 1ii
tettyjä alueita, Porin kaupungissa, lukuun ottamatta Mäntyluo
don ja Reposaaren kaupunginosia, sekä Tampereen ja Turun kau
pungeissa ynnä Karhulan kauppalassa ja Helsingin maalaiskunnas
sa. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958, ja sil
lä kumotaan huoneenvuokrasä~nnöstelystä annetun valtioneuvoston 
päätÖksen soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1956 annettu 
valtioneuvoston päätös (585/56). 

Kuitenkin voidaan paikkakunnilla, joilla säännöstely on ol
lut voimassa, mutta tämän päätöksen voimaan tullessa lakkaa, 
asuinhuoneistoa koskeva vuokrasuhde, jossa vuokrakausi ~n enin
tään kuukauden pituinen, vuoden kuluessa tämän päätöksen v.oi
maantulosta irtisanoa vain päättyväksi kolmen kuukauden kulut
tua sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana irtisanominen. on 
tOimitettu, jolleivät asianosaiset tämän päätÖksen voimaantu
lon jälkeen ole muusta irtisanomisajasta sopineet. 
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123. Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden 
säännöstely Helsingin kaupungissa. 

Valtioneuvoston päät8s joulukuun 30 pllti 1951. 
(Suomen as.-kok. 455/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:136) 

Huoneenvuokrien säännöstelystä 30 päivänä joulukuuta 1957 
annetun lain (452/57) 2 §:n 2 momentin nojalla valtioneuvosto 
on sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt: 

1 0. Milloin vuokranantaja on irtisanonut Helsingin kaupun
gissa sijaitsevaa liikehuoneistoa koskevan vuokrasuhteen, vuok
ralaisella.on oikeus saattaa kysymys vuokrasuhteen jatkumises
ta alempana mainittavan liikehuoneistojen vuokralautakunnan rat
kaistavaksi. 

Jolleivät asianosaiset sovi 1 momentissa tarkoitetusta huo
neistosta suoritettavan vuokramaksun suuruudesta, on kummalla
kin heistä oikeus saattaa kysymys vuokramaksun määrästä sano
tun lautakunnan vahvistettavaksi. 

2 0. Liikehuoneistojen vuokralautakuntaan kuuluu puheenjoh
taja ja neljä muuta jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä, 
jotka kaikki sosiaaliministeriö· määrää. Lautakunnan jäsenistä 
kaksi määrätään Suomen Kiinteistöliitto r.y:n ja kaksi Liike
huoneistojen vuokralaisten Keskusliitto - Affär~lokalshyresgäB
ternas Centralförbund r.y:n ehdottamista henkilöistä. Pu:heen
johtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla tuomarinvirkaan 
vaadittava kelpoisuus. 

Liikehuoneistojen vuokralautakunta on päätösvaltainen vain 
täysilukuisena. Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia ään
ten enemmistöllä. 

3 §. Kun asia on ilmoitettu liikehuoneistojen vuokralauta
kunnan ratkaistavaksi, varatkoon se kummallekin asianosaiselle 
tilaisuuden· eSittää, mitä asiansa puolesta katsovat tarpeelli
seksi. 

4 §. Kun kysymys liikehuoneistc;m VUokrlil-Suhteen jatkumises
ta on saatettu liikehuoneistojen vuokralautakunnan ratkaistavak
si, on lautakunnalla valta erittäin påinaVien syiden vaatiessa 
kieltää irtisanominen määräajaksi. Vuokrasuhde päättyy määrä
ajan umpeen kuluttua .• ellei sitä ennen tehdystä hakemuksesta 
vuokrasuhdetta määrätä edelleen määräajan jatkumaan. 
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Vahvistaessaan vuokramaksun määrän lautakunnan tulee ottaa 
huomioon liikehuoneiston sijainti ja muut sen arvoon liikehuo
neistona vaikuttavat seikat. 

5 §. Liikehuoneistojen vuokralautakunnan päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

Oikeudesta valittaa korkeimpaan oikeuteen säädetään huoneen
vuokrien säännöstelystä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun lain 
(452/57) 7 §:ssä. Valitusoikeus on edellä 2 §:ssä mainituilla . 
yhdistyksillä. 

6 §. Liikehuoneistojen vuokralautakunnan puheenjohtajan ja 
jäsenten palkkiot sekä muut lautakunnan toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset suoritetaan valtion varoista. 

7 §. Sosiaaliministeriö antaa tarvittaessa tarkempia mää
räyksiä tämän päätöksen soveltamisesta. 

8 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958 
ja on voimassa vuoden loppuun·. 

Päätös ei koske edellä. mainitun huoneenvuokrien säännöste
lystä annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöste
lystä vapaita rakennuksia ja huoneistoja. 
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1~4. Asuinbuoneistojen lämmityskustannusten suorittami
sesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttaminen. 

Valtioneuvoston päätös joulukuun 30 ptltl 1957. 
(Suomen aS.-kok. 456/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:146) 

Valtioneuvosto on huoneenvuokrien säännöstelys,tä 30 päivänä 
joulukuuta 1957 annetun lain (452/57) nojalla sosiaaliministe
riön esittelystä päättänyt muuttaa asuinhuoneisto1jen lämmi tys
kustannusten suorittamisesta 5 päivänä joulukuuta' 1956 antaman
sa päätöksen (598/56) 6 §:n seuraavasti: 

6 §. Lämmityskauden lämmityskustannuksiksi luettakoon kus
tannukset polttoaineen hankinnasta, kuljetuksesta ja varastoi
misesta, mikäli ne eivät ylitä paikkakunnan käypi,ä hintoja, ja 
vallitsevan korkokannan mukainen korko, jonka talon omistaja 
näyttää suori ttaneensa pol tt'oaineen hankintaan käyttämästään 
lainasta, sekä se korvaus, jonka talonomistaja näyttää suorit
taneensa talon lämmöntarkkailusta siitä huolehtivalle 'yhdistyk
selle, niin myös sosiaaliminsteriön vahvistaman perusteen mu
kaan laskettu korvaus' siitä kylmästä vedestä, joka on talossa 
käytetty lämpimän veden jakeluun. Jos polttoaineen kattilahuo
neeseen Siirtämisestä tai sen polttokuntoon saattamisesta tahi 
talon lämmittämisestä poikkeuksellisesti puilla tai polttotur
peella aiheutuu todisteellisia lisäkustannuksia,luettakoon 
myös nämä, mikäli ne ovat kohtuullisia, lämmityskustannuksiin 
samoin kuin veden lämmityksestä talonmiehelle tai lämmittäjäl
le mahdollisesti suoritettava kohtuullinen korvaus. Lämmitys
kustannuksiksi katsottakoon taloissa; joissa polttoaineena käy
tetään Öljyä, myös sen sähkön hinta, joka näytetään käytetyn 
lämmittämiseen. 

Jo's lämmittämiseen tarvittava lämpö energia hankitaan taloon 
korvausta vastaan muualta, voivat talon omistaja ja vähintään 
kolme neljännest~ talon säännöstelynalaisten asuinhuoneistojen 
vuokralaisista kirjallisesti sopia Siitä, missä määrin talolta 
peritty korvaus on luettava lämmityskustannuksiksi. Jollei so
pimusta tehdä, luettakoon lämmityskauden lämmityskUstannuksik
si se osa korvauksesta, joka vastaa 1 momentissa mainittuja 
kustannuksia siinä tarkoitetuin määrin. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958. 



125. Äsuinbuoneistojen vuokrakustannusten nousu. 

Sos1aaliminister18n päät6s joulukuun 30 Plltl 1957. 

(Suomen as.-kok. 451/51) 
(Vrt. kunn. as.-kok. i956:153) 
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Sosiaaliministeriö on huoneenvuokrien säännöstelystä 30 päi
vänäjoulukuuta 1957 annetun lain (452/57) 5 §:n nojalla päät
tänyt: 

1 §. Niiksi määriksi, joilla vuokrakustannusten on asuin
huoneistojen vuokrakustannusten noususta 15 päivänä joulukuuta 
1956 annetussa sosiaaliministeriön päätöksessä (603/56) edelly
tettyyn tasoon verrattuna katsottava nousseen ja joilla vuonna 
1957 voimassa ollutta säännöstelymääräysten mukaista vuokramak
sua, johon ei sisälly korvausta lämmityskustannuksista, saadaan 
muissa· kuin 30 päivänä joulukuuta 1957 huon~envuokrien säännös
telystä annetun lain (452/57) 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa., 1 päivästä tammikuuta 19.58 korottaa, vah
Vistetaan 

jos asuinhuoneisto on valmistunut 
ennen 1 päivää kesäkuuta 1939 ••.•.••••.•• 10 % 
jälkeen 1 päivän kesäkuuta 1939, mutta 

ennen vuoden 1941 loppua ••••••••••••••• 10 % 
vuosina 1942, 1943 ja 1944 •••••.•.••.•.•• 6 ~ 
vuosina 1945, 1946, 1947 ja 1948 ••••••.. , 4 ~ 
2 §. Edellä 1 §:ssä mainitut prosenttimäärät vastaavat 
1 päivänä kesäkuuta 1939 voimassa olleelle 

vuokramaksulle tai myöhemmin vahvistetul-
le perusvuokralle ••••••••.••••••••••••• 816 % korotusta 

jälkeen 1 päivän kesäkuuta 1939, mutta 
ennen vuoden 1941 loppua valmistuneen 
huoneiston perusvuokralle •......•..•..• 571 % " 

vuosina 1942, 1943 ja 1944 valmistuneen 
huoneiston perusvuokralle ........... , ..• 383 % .. 

vuonna 1945 valmistuneen huoneiston pe-
ru.avuokralle •...•.............••......• 207 % II 

vuonna 1946 valmistuneen huoneiston pe-
ruavuokralle .......................•.•• 110 " n 
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vuonna 1947 valmistuneen huoneiston pe-
rusvuokralle ••••.•••••.••••••••••.••••• 71 % korotusta 

vuonna 1948 valmistuneen huoneiston pe-
rusvuokralle •....................... 0 •• 26 " II 

jolloin vuokramaksussa ja perusvuokrassa ei oteta lukuun lämmi
tyskustannusten korvausta. 

3 §. Vuonna 1957 voimassa olleena Säännöstel~äräysten mu
kaisena vuokramaksuna, jota saadaan korottaa 1 §:h mukaisella 
määrällä, pidetään asuinhuoneiston 1 päivänä kesäkuuta 1939 voi
massa olleen vuokrasopimuksen mukaista vuokramaksua tai huoneis
tolle myöhemmin vahvistettua perusvuokraa, lukuun· ottamatta läm
mityskustannusten korvausta, mutta korotettuna asuinhuoneisto
jen vuokrakustannusten noususta 15 päivänä joulukuuta 1956 an
netun sosiaaliministeriön päätöksen (603/56) 2 §:~Sä vahviste
tulla korotusmäärällä. 

4 §. Milloin vaurioituneessa ja 1 päivän kesäkuuta 1939 jäl
keen oleellisesti korjatussa rakennuksessa olevan asuinhuoneis
ton perusvuokra on jaettu kahteen osaan, joista toinen vastaa 
rakennuksen vaurioitumatonta ja toinen korjattua osaa, molemmat 
ilman lämmityskustannukSia, saadaan kumpaakin perusvuokran osaa 
korottaa, niinkuin edellä on määrätty. 

5 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958. 
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126. Lämpimän veden jakelusta suoritettavat korvaukset. 

Sosia&l1ministeri8n päätös ~oulukuun 30 Pl1tä 1957. 

(Suomen as.~kok. 458/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:154) 

Sosiaaliministeriö on asuinhuoneistojen lämmityskustannusten 
suorittamisesta 5 p'äivänä joulukuuta 1956 annetun valtioneuvos
ton päätöksen (598756) 3 ja 6 §:n nojalla, sellaisena kuin vii
meksimainittu säännös on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1957 
(456/57), päättänyt: 

1 0. Asuinhuoneistojen lämmityskustannusten suorittamises
ta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n 1 momentissa tarkoi
tettuna korvauksena lämpimän veden jakelusta aiheutuneista"läm
mityskustannuksista, johon sisältyy myöskin korvaus lämpimänä 
vetenä jaetueta kylmästä vedestä, suoritetaan talon omistajal
le, jos huoneistossa on lämminvesimittari, joka osoittaa kulu
tetun vesimäärän, käytetystä lämpimästä vedestä 31 penniä lit
ralta. 

2 §. Jollei huoneistossa ole lämminvesimittaria, suorite
taan 1 §:ssä mainittuna korvauksena jokaiselta viikolta, jonka 
aikana lämmintä vettä on jaettu kahtena tai useampana "päivänä, 
kutakin huoneistosBa talonkirjan mukaan asuvaa henkilöä kohden 
seuraavasti: 

Huoneistossa HUoneistossa 
Vettä ~aettu kyl~e ja suihku· ~a Huoneistossa vain 
viikon aikana 1ämminvesibana lämminvesibana lämminvesihana 

Kahtena päivänä 50:- 33:- 28:-
Kolmena Q 72:- 50:- 43:-
Neljänä n 86:- 58:- 50:-
Viitenä R 95:- 66,- 55:-
Kuutena ~ 100:- 691- 58:-
Seitsemänä n 106:- 72:- 61:-

Kultakin talonkirjan mukaan huoneistossa asuvalta lapselta, 
joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, suoritetaan korvauksena vain 
puolet 1 momentissa mainitusta määrästä. 

3 0. Sellaisena korvauksena lämpimän veden jakeluUn käyte
tystä kylmästä vedestä, josta mainitaan asuinhuoneistojen l~i~ 
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tyskustannusten suorittamisesta annetun valtioneuvoston päätök
sen 6 §:SSä, luettakoon lämmityskustannuksiin kut~kin huoneistos
sa talonkirjan mukaan asuvaa henkilöä kohden, jos ,huoneistossa on 
kylpyamme ja lämminveSihana, Viikolta, jonka kuluessa lämmintä 
vettä on jaettu 

kahtena päivänä · ................... 4 mk 70 p~ 
kolmena " · ... .. ' .............. 6 " 80 " 
neljänä " · ................... 8 " 20 II' 

viitenä " •.................. • 10 " 10 " 
kuutena " • •............... .•• 12 " 60 " 
seitsemänä " • ••••...••.••.•••••• 14 " 50 " 
Jos huoneistossa on vain suihku ja lämminvesih~na, on korva

us puolet ja, jos huoneistossa on vain lämminvesi~ana, kolmas
osa mainitusta määrästä. 

4 §. Tätä päätöstä, joka tulee voimaan 1 päivästä tammikuu
ta 1958, sovelletaan myös niihin korvauksiin kulumassa olevalta 
lämmi tyskaudel ta, joita ei ole en'nen tämän päätöksen voimaan 
tuloa määrätty maksettaviksi. 



127. Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä 
vero18keihin. 

Annettu joulukuun 30 Plnå 1951. 

(Suomen as.-kok. 459/57) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:179) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. Vuosien 1957 ja 1958 tulojen ja omaisuuden perusteel
la toimitettavissa tulo- ja omaisuusverotuksissa sekä sanottu
jen vuosien tulojen perusteella toimitettavissa kunnallisvero
tuksissa on sen estämättä, mitä voimassa olevassa verolainsää
dännössä on säädetty, noudatettava tämän lain säännöksiä. 

2 §. Veronalaisena tulona ei ole pidettävä: 
1) vuonna 1957 nostettua korvausosakkeiden hallintoyhteisös

tä 5 päivänä toukokuuta 1945 annetussa laissa (392/45) tarkoi
tetun yhteisön osuustodistusten, välirauhansopimuksen mukaan 
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle palautetun omaisuu-
den korvaamisesta 18 päivänä lokakuuta 1945 annetun lain . 
(1021/45) mukaisten valtion velkasitoumusten eikä 5 päivänä tou
kokuuta 1945 annetun maanhankintalain (396/45) ja siihen liitty
vän lainsäädännön mukaisten valtion velkasitoumusten korkoa vuo
silta 1945-1955 ~ikä vuonna 1958 nostettua mainittujen osuusto
distusten ja velkasitoumusten korkoa vuosilta 1945-1956; 

2) toisen korvaus lain (390/45) nojalla annetuista korvausob
ligatioista ja kcrvausosakkeiden hallintoyhteisön osuustodis
tuksista valtiolta tai hallintoyhteisöltä saatua indeksikoro
tusta taikka pääomanlisäystä tai muuta siihen verrattavaa hyvi
tystä; 

3) maataloustuotannon sekä jälleenrakennuksien tuhokemiseksi 
annettuja valtionavustuksia; 

f) stipendiä tai muuta apurahaa, joka on saatu opintoja tai 
tutkimuksia varten, niihin luettuna Suomen Akatemiasta Ja val
tion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi 3päi
vänä lokakuuta 1947 annetun lain (732147J mukaiset apurahat, 
tahi tieteellisen tai taiteellisen toiminnan tunnustukseksi an
nettua palkkiota tai valtion samanluontoista taikka muusta an
siokkaasta toiminnasta antamaa eläkettä; 

5) maksua, jonka sähkölaitos- tai puhelinlaitosliikettä sää
detyn toimiluvan nojalla harjoittava tahi vesi- tai viemärijoh
toliikkeen omistava yhteisö kantaa liittymisestä liikkeen joh-
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toverkostoon, kuitenkin enintään sellaiseen määrä~n saakka, et
tä eri vuosina kertyneiden tällaisten maksujen yhteismäärä se
kä yhteisön osakkaiden tai jäsenten liikkeeseen sijoittama pää
oma yhteenlaskettuina eivät ylitä liikkeen verovuoden päättyes
sä käytössä olevan käyttöomaisuuden hankinta-arvoa; eikä 

6) palkkaa tai palkkiota, jonka Yhdistyneet Kansakunnat tai 
jokin sen erikoisjärjestö maksaa aSiantuntijatehtävästä muual
la kuin Suomessa. 

3 §. Porkkalan alueella olevan maatalouskiinteistön veron
alaista puhdasta tuottoa määrättäessä älköön otettako huomioon 
sitä osaa viljelmän viljellyn maan ja luonnonniitjn pinta-alas
ta, jolta satoa ei ole verovuonna korjattu. 

4 §. Verbvelvollisella on oikeus tuloistaan vähentää viisi
toista prosenttia sen palkkatulon kokonaismääräst~, mikä on 
saatu palveluksesta ulkomaan satamien tai Suomen ja ulkomaan 
satamien välillä liikennöivässä aluksessa, ei kuitenkaan enem
pää kuin viisikymmentätuhatta markkaa. 

5 §. Veronalaisena omaisuutena ei ole pidettäyä: 
1) oikeutta 10 päivänä helmikuuta 1947 tehdyll~ rauhansopi

muksella luovutetulle alueelle taikka 8 päivänä k~säkuuta 1956 
annetussa Porkkalan palautuslaissa (341/56) tarkoitetulle Pork
kalan alueelle jääneestä omaisuudesta saatavaan korvaukseen;, 
eikä 

2) maanhankintalain (396/45) 98 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuun hallintasopimukseen perustuvaa oikeutta. 

6 §. Edellä 2 §:n 5 kohdassa mainittu yhteisö on oikeutet
tu tulo- ja omaisuusverotuksessa veronalaisesta Omaisuudestaan 
vähentämään sanotussa kohdassa tarkoitettujen eri vuosina ker
tyneiden maksujen yhteismäärän. 

7 §. Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainmin}steriö. 
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128. Laki eräiden talletusten, obligatioiden ja osuusto
distusten omistajille sekä eräiden velkasitoumusten 
saajille myönnettävästä veronhuojennuksesta annetun 

lain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissä joulukuun 30 PiDä 1957. 

(Suomen Bs.-kok. 460/51) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:185) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden talletus
ten, obligatioiden ~a osuustodistusten omistajille sekä eräi
den velkasitoumusten saajille myönnettävästä veronhucjennukses
ta 30 päivänä joulukuuta 1954 annetun lain 1 §:n 1, 2, 5 ja 6 
momentti, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1956 
annetussa laissa (659/56), näin kuuluviksi: 

1 §. Val tioll'e, kunnalle tai seurakunnalle vuosien 1956-
1960 tulojen perusteella toimi tettavissa verotuksissa, ei luon
nollisen henkilön tai jakamattoman kuolinpesän veronalaiseksi 
tuloksi katsota korkoa, joka on saatu kotimaiseen pankkiin, 
säästöpankkiin, osuuskassaan, postisäästöpankkiin tai osuus~n
nan säästökassaan karttuvalle talletustilille, säästötilille 
tai talletustodistuksella vähintään kuudeksi kuukaudeksi sijoi
tetusta sellaisesta talletuksesta, jota ei ole indeksiin sidot
tu tai joka on tehty vuoden 1957 tai 1958 aikana ja sidottu in
deksiin enintään indeksin nousun puoleen määrään. Älköön täl
laisia talletuksia sanotuilta vuosilta omaisuuden perusteella 
toimitettavissa verotuksissa myöskään luettako luonnollisen 
henkilön tai jak~attoman kuolinpesän veronalaiseksi omaisuu
deksi. 

Valtiolle, kunnalle tai seurakunnalle vuosien 1956-1960 tu
lojen ja omaisuuden perusteella toimitettavissa verotuksissa 
ei veronalaiseksi tuloksi katsota korkoa, joka on saatu valtion 
ennen 1 päivää tammikuuta 1957 liikkeeseen laskemasta Suomen 
markan määräisestä obligatiosta, eikä tällaista obligetiota 
maini tuissa verotuksissa pidetä veronalaisena omaisuutena. iVIi
tä edellä tässä momentissa on säädetty, sovellettakoon myös 
valtion vuoden 1957 tai 1958 aikana liikkeeseen la.skemaan Suo
men markan määräiseen obligatioon, jonka, jos se on sidottu 
indeksiin tai ulkomaan rahan arvoon, sanottu sidonnaisuus on 
rajoitettu indeksin tai ulkomaan rahan arvon nousun puoleen tai 
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sitä vähempään maaraan, sekä valtion 31 pa1van joulukuuta 1958 
jälkeen liikkeeseen laskemaan Suomen markan määräiseen obliga
tioon, jota ei ole sidottu indeksiin eikä ulkoma~ rahan arvoon. 
Korkoa, joka on saatu muun kuin valtion 31 päivä~ joulukuuta 
1954 jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta, 19~7 tai 31 päi
vän joulukuuta 1958 jälkeen liikkeeseen laskemasta sellaisesta 
Suomen markan määräisestä' obligatiosta, jota ei ole indeksiin 
sidottu, älköön edellä tässä momentissa mainitUissa, tulojen 
perusteella vuosilta 1956-1960 toimitettavissa verotuksissa ka1r
sottako luonnollisen henkilön tai jakamattoman kuolinpesän ve
ronalaiseksi tuloksi älköönkä tällaista obligatiota sanotuilta 
vuosiltå omaisuuden perusteella toimitettavissa verotuksissa 
luonnollisen henkilön tai jakamattoman kuolinpes~n veronalai
seksi omaisuudeksi. Edellä mainituissa verotuksissa ei veron
alaisena tulona pidetä korkoa, joka on saatu muun kuin valtion 
vuoden 1957 tai 1958 aikana liikkeeseen laskemasta Suomen mar
kan määräisestä obligatioste, jonka, jos se on sidottu indeksiin 
tai ulkomaan rahan arvoon, sanottu sidonnaisuus on rajoitettu 
indeksin tai ulkomaan rahan arvon nousun puoleen tai sitä vähem
pään määrään, eikä veronalaisena omaisuutena tällaista obligati
ota. 

Mitä 2 momentissa on säädetty valtion liikkeeseen laskemas
ta obligatiosta ja sen korosta, ei koske rahalaitoksen omista
mia muulloin kuin vuosina 1957 ja 1958 liikkeeseen laskettuja 
obligatioita eikä näistä obligatioista saatuja korkotuloja. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tulojen perusteella 
toimitettavissa verotuksissa älköön veronalaiseksi tuloksi kat
sottako sellaista indeksin tai ulkomaan rahan arVon nousuun pe
rustuvaa hyvitystä, joka on saatu 1 momentissa tarkoitetusta 
talletuksesta tai 2 momentis,sa tarkoitetun vuoden 1957 tai 1958 
aikana liikkeeseen lasketun obligation koron mak~amisen tai lu
nastuksen yhteydessä. 



129. Laki sairaalalain voimaantulon osittai~ 
sesta siirtämisestä. 

Annettu joulukuun 30 PIDä 1957. 

(Suomen as.-kok. 472/57) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1956 :13) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
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Tammikuun 20 päivänä 1956 annetun sairaalalain (49/56) voi
maantulo siirretään 1 päivään heinäkuuta 1958, mikäli se kos
kee lain 22 ja 24 §:ssä tarkoitettujen sairaaloiden toimintaan 
annettavaa valtionapua. Sairaalalain voimaantulon osittaises
ta lykkäämisestä, mikäli se koskee kysymyksessä olevien sairaa
loiden perustamiskustannuksiin annettavaa valtionapua, on erik
seen säädetty. 
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130. Asetus yleisistä teistä. 

Annettu joulukuun 30 Plni 1951. 
(Suomen Bs.-kok. 482/51) 

(Vrt. kunn. as.-kok. 1954:40) 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimialaan kuu
luvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin:esittelystä sää
detään ;yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain 
(243/54) 117 §:n 1 momentin nojalla: 

1 L u k u. 

Yleisiä määräyksiä. 

1 §. Kulkule_i tosten ja yleisten töiden ministeriö määrää 
liikenteelliseltä merkitykseltään tärkeät maantiet valtateiksi 
tai kantateiksi. 

Valtateiksi voidaan määrätä sellaiset maanti~t, jotka palve
levat tärkeiden asutus- ja liikennekeskuksien välistä kaukolii
kennettä ja toimivat liikenteen pääasiallisina kokoojateinä, 
muodostaen maantie verkon rungon. 

Kantateiksi voidaan määrätä sellaiset maantiet, jotka täyden
tävät valtatieverkkoa ja joilla on tärkeä merkitys liikenteen 
kokoojateinä. 

Valtatiet ja kantatiet on osoitettava erityisillä tiemerkeil
lä. 

2 §. Ajotietä, jolla on sallittu vain auto- j~ moottoripyö
räliikenne, moottoripolkupyöriä lukuun ottamatt~, nimitetään 
moottoritieksi. 

Polku on lähinnä jalkaisin, rat~ain tai polkupyörällä tapah
tuvaa liikennettä varten tarkoitettu tie. 

Erityisellä talvitiellä tarkoitetaan tietä, jota myöten tar
peellinen liikenneyhteys järjestetään talvisin lähinnä vesistö
jen ja vesiperäisten maiden yli sellaisten paikkojen välille, 
missä muuna vuodenaikana ei ole tieyhteyttä tai missä se on suh
teettoman pitkä tai vaikeakulkuinen tahi vaikeasti pidettävis
sä vapaana lumi- ja jääesteistä. 

3 §. Tiehen välittömästi liittyvällä vähäisellä varastoalu-
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eella tarkoitetaan vain sellaista aluetta, jota käytetään tien
pi toaineiden tai, tietarkoituksiin tarvittavien välineiden säi
lyttämiseen taikka varastoimiseen. 

4 §. Tie- ja vesirakennushallituksen tulee pitää luetteloa 
yleisistä teistä. Luetteloon on merkittävä erikseen maantiet 
ja paikallistiet ja, kunkin tien osalta, milloin se on luovu
tettu yleiseen liikenteeseen. Luettelosta tulee myös käydä il
mi, onko tie valtatie, kantatie, vain tietynlaista liikennettä 
varten tarkoitettu ajotie, polku tai erityinen talvitie. Luet
teloon on erityisten talviteiden kohdalle merkittävä ne tiet, 
joita yleisistä teistä annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaan 
erityisen talvitien järjestämisen takia ei tarvita yleiseen lii
kenteeseen. Luettelossa, joka voidaan laatia tieosittain, on 
lisäksi mainittava tienpitäjä, tien tai tieosan pituus ja, mi
käli tie ei ole vain yhden kunnan alueslla, sen pituus eri kun
nissa. 

Tie- ja vesirakennushallituksessa on myös pidettävä luette
loa tien liitännäisalueista ja tienpitoa varten perustetuista 
oikeuksista ottaa tienpitoainetta ja käyttää yksityistä tietä. 

2 L u k u. 

Tt en tekeminen. 

A. Alustava ktistttely. 

5 §. Aloite uuden yleisen tien rakentamisesta on tehtävä 
tie- ja vesirakennushallitukselle. Aloitekirjelmään on liitet
tävä vähintään mittakaavaan 1:400 000 laadittu kartta, jolle 
ehdotettu tie ja sen ympäristössä oleva tieverkko on havainnol
lisesti merkitty. 

6 §. Tie- ja vesirakennushallituksen tulee aloitteen joh
dosta hankkia lausunto lääninhallitukselta, jonka asiana on 
aloitteesta kuulla asianomaista kuntaa, ellei kunta ole aloit
teen tekijänä, sekä tarvittaessa hankkia lausuntoja muiltakin 
viranomaisilta ja järjestöiltä taikka kutsua niitä, joita asia 
koskee, neuvottelemaan siitä. 

7 §. Jos kunta yleisistä teistä annetun lain 95 §:n 1 momen
tin nojalla on päättänyt ottaa osaksi tai kokonaan vastatakseen 
tienpidon kustannuksista tietyn maantien osalta tai sitoutua 
vastaamaan paikallistien tienpidosta aiheutuvista kustannuksis
ta -suuremmassa määrin, kuin se lain mukaan on velvollinen, on 
siitä ilmoitettava kunnan antamassa lausunnossa tai, jos kunta 
on aloitteen tekijänä, aloitekirjelmässä. 

8 §. Saatuaan lääninhalli tuksen ja kunnan lausunnon sekä 
6 §:n mukaisesti mahdollisesti hankitun muun selvityksen tie
ja vesirakennushallitus voi määrätä laadittavaksi tiesuunnitel
man aloitteen tarkoittaman tien rakentamista varten. 

Milloin tie- ja vesirakennushallitus katsoo, ettei aloitteen 
tarkoittamalla tiellä tulisi olemaan yleisistä teistä annetun 
lain 7 tai 8 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai ettei.tiehank
keen toteuttamiseen ajankohtaan nähden tai muuto"in ilmeisesti 
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ole taloudellisia mahdollisuuksia, tie- ja vesirakennushallitus 
voi määrätä, että aloitetta koskeva tutkimus siirretään myöhäi
sempään ajankohtaan, tai päättää, että aloitteen annetaan raue
ta. Milloin sekä kunta että lääninhallitus ovat puoltaneet pai
kallistien rakentamista koskevan aloitteen toteuttamista ,. tie
ja vesirakennushalli tukse~ tulee alistaa aloi ttee,n raukeamista 
koskeva päätöksensä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe
riön ratkaistavaksi. 

Milloin tie- ja vesirakennushallitus, katsoessaan 2 momentin 
säännösten mukaisesti olevan syytä antaa maantien rakentamista 
koskevan aloitteen raueta, kuitenkin pitää mahdollisena, että 
aloitteen tarkoittaman tien rakentamiselle paikallistieksi tu
lisi olemaan yleisistä teistä annetun lain 8 §:ssä säädetyt edel
lytykset, tie- ja vesirakennushallitus voi palauttaa aloitteen 
ja siihen liittyvän selvityksen lääninhallitukselle edelleen kä
siteltäväksi paikallistien rakentamista koskevana kysymyksenä. 

9 §. Tien parantamista koskeva aloite on tehtävä tie- ja ve~ 
sirakennushallitukselle, jonka asiana on päättää !aloitteen joh
dosta suoritettavista tutkimuksista ja, milloin tiesuunnitelma 
on tarpeen, sen laatimisesta. 

Milloin aloite koskee paikallistietä taikka sellaista maFUl
tietä, jonka tienpitäjänä on kaupunki.tai kauppala, on kuntaa 
kuultava. 

Tie- ja vesirakennushallitus vOi, milloin aloi.tteel ta ilmei
sesti puuttuvat toteuttamismahdollisuudet, menettelemättä niin
kuin 2 momentissa on säädetty, määrätä, että aloitteen johdosta 
ei ryhdytä .enempiin toimenpiteisiin. 

10 §. Edellä olevien säännösten estämättä tie- ja vesiraken
nushallitus voi omasta aloitteestaan määrätä tiesuunnitelman 
laadi ttavaksi. 

B. Tiesuunnitelma. 

11 §. Tiesuunni telmaa varten tarpeelli"set tutkl.mukset suori
tetaan ja tiesuunnitelma laaditaan tie- ja vesirakennushallituk
sen tOimesta, mikäli 25-32 §:stä ei muuta johdu. 

Tiesuunnitelmaan liitettävässä kustannusarviossa on erikseen 
mainittava tiet yöstä ja yleisistä teistä annetun lain 9 'luvussa 
säädetyistä korvauksista johtuviksi arvioidut kustannukset. 

12 §. Tien suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä on tarpeen 
mukaan neuvoteltava lääninhallituksen sekä rakennus-, maanmit
taus-, metsä- ja maataloushallinnon viranomaisten, ja muiden sel
laisten viranomaisten kanssa, joiden toimialaa tien tekeminen 
koskee. 

13· t. Tiesuunnan lopullisen tutkimuksen aloittamisesta on il-' 
moitettava tielautakunnan puheenjohtajalle, sekä kuuluttamalla 
tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla asiano~aisille maan
omistajille ja mui-lle, joiden etua tai oikeutta tien tekeminen 
saattaa kOSkea, ja näillä on oikeus olla tutkimuksessa saapuvil
la sekä lausua mielensä asiasta. 

14 §. Tiesuunnitelmasta on hankittava asianomaisten läänin
hallitusten ja kuntien lausunnot sekä varattava niille, joiden 
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oikeutta tai etua suunnitelma koskee, tilaisuus muistutusten 
tekemiseen suunnitelman johdosta. 

Kunnan on ennen lausunnon antamista 1 momentissa säädetyssä 
tarkoituksessa pidettävä suunnitelma yleisesti nähtävänä neljän
toista päivän aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on lää
ninhallitukselle osoitettuina toimitettava kunnallishallituk
selle seitsemän päivän kuluessa suunnitelman nähtävänäolon päät
tymisestä lukien. Suunnitelman. nähtäväksi asettamisesta sekä 
muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan toimesta ja 
kustannuksella kuulutettava samassa järjestyksessä kuin kunnal
liset ilmoitukset asianomaisessa kunnassa saatetaan tiedoksi. 

Kunnan on toimitettava lausuntonsa tie suunnitelmasta ja si
tä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskir
jelmät lääninhallitukselle, joka toimittaa ne omine lausuntoi-· 
neen edelleen tie- ja vesirakennushallitukselle. 

15 §.Jos tie- ja vesirakennushalli~ls havaitsee, että kun
nassa yleisesti nähtävänä olleesta tiesuunnitelmasta on tarpeen 
tehdä vaihtoehtoinen tai muutettu suunnitelma, joka tien suun
taukseen nähden tai paikallistien ollessa kysymyksessä muutoin
kin olennaisessa kohdin poikkeaa aikaisemmasta suunnitelmasta, 
on vaihtoehtoisen tai muutetun suunnitelman osalta noudatetta
va, mitä edellä 14 § :ssä on san·ottu. 

16 §. Jos tiesuunnitelma koskee lyhyehkön tien rakentamista 
tai muutoin sellaista tien tekemistä, joka ei sanottavasti muu
ta paikallisia liikenneoloja, tie- ja vesirakennushallitus voi 
olosuhteiden mukaan määrätä noudatettavaksi yksinkertaisempaa 
menettelyä kuin edellä 13 ja 14 §:ssä on sanottu. Kuitenkin on, 
jollei tiesuunnitelmaa 14 §:n mukaisesti panna kunnassa ylei
sesti nähtäväkSi, kiinteistön omistajalle tai haltijalle muul
la tavoin varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen ja, jos 
suunn.itelma koskee p.aikallistietä, kuntaa kuultava. 

17 §"Uuden tien rakentamista koskevan tiesuunnitelman vah
vistaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö tie- ja ve
sirakennushallituksen esityksestä. Tie- ja vesirakennushalli
tuksen on sitä varten toimitettava suunnitelma ja asian käsit-· 
telyssä hankittu selvitys ministeriölle. 

Tiesuunnitelman, joka koskee tien parantamista, vahvistaa 
tie- ja vesirakennusnallitus. Jos kuitenkin lääninhallitus tai, 
kun kysymys on paikallistiestä, lääninhallitus tai asianomai
nen kunta olennaisessa kohdin on eri mieltä tiesuunnitelmasta 
tie- ja vesirakennushallituksen kanssa, taikka jos tie sitä pa~ 
rannettaessa muutetaan kulkemaan uutta suuntaa Siten, että van
hatie pääosaltaan on tarpeen säilyttää yleisenä tienä, on suun
nitelma alistettava ministeriön vahvistettavaksi. Erityisistä 
syistä voi tie- ja vesirakennushallitus muissakin tapauksissa 
alistaa parannussuunnitelman ministeriön vahvistettavaksi. 

18 §. Tiesuunnitelman vahvistamiseen liittyvät aSiaki~jat 
toimitetaan tie- ja vesirakennushallitukselle, jonka tulee ·pää
töksestä antaa tieto lääninhallitukselle, asianomaisille kun
nille sekä, ·jos asian laatu tämän vaatii, muillekin viranomai
sille. Tarpeen mukaan tulee tie- ja vesirakennushallituksen 
tiedonantoonsa liittää jäljennös tiesuunnitelmasta. 

Tiesuunnitelman asiakirjat säilytetään tie- ja vesirakennus-
hallituksessa. . 



410 

19 §. Jos vahvistettua tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, 
on vastaavasti noudatettava, mitä uudesta tiesuunnitelmasta 
edellä on säädetty. Kuitenkin voi tie- ja vesirajl:ennushal1 ttus 
tehdä vahvistettuun tiesuunnitelmaan sellaisia tiehankkeeseen 
nähden pienehköjä muutoksia, jotka suunnitelman toteuttamisen 
yhteydessä harkitaan tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. 

C. Tt6ptititö's. 

20 §. Tien tekemisestä päättää, mikäli 25-32 §:stä ei muuta 
johdu, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. Milloin 
tie- ja vesirakennushallituksen käytettäväksi tulo- ja menoar
viossa on tällaiseen tarkoitukseen osoitettu varoja, päättää 
tien tekemisestä sanottu viranomainen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tiepäätöstä älköön niissä 
tapauksissa, joissa tiesuunnitelman laatiminen on tarpeen, teh
täkö ennenkuin suunnitelman vahvistamista koskeva päätös on 
saanut lain vOiman, paitsi jos työ on kiireelltsesti aloitetta
va ,ja, milloin suunnitelman vahvistaa kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeriö, valtioneuvosto yleisistä teistä annetun 
lain 107 §:n 3 momentin mukaisesti on määrännyt ~uunnitelman 
täytäntöönpantavaksi. 

Tieviranomaiselle annetut maanomistajien tai kunnan sitou
mukset osallistumisesta tienpidon kustannuksiin on liitettävä 
tiepäätöks"en antamista koskevaan tie- ja vesirakennushallituk
sen esitykseen. Tien tekemisestä johtuvien kustannusten, korvaus
perusteiden selvittämisestä eräissä tapauksissa ennenkuin tie-
päätös tehdään, säädetään 49 §:sSä. ' 

21 §. Tiepäätös on annettava tiedoksi tie- ja vesirakennus
hallitukselle, jollei päätös ole sen tekemä, sekä, milloin pää
tös koskee paikallistietä" myös asianomaiselle kUnnalle. Jos 
tiepäätöksestä on valitettu, on valitusviranomaisen annettava 
tieto päätöksestään sille viranomaiselle, jonka päätöksestä on 
valitettu. ' 

22 §. Kun uusi tie rakennetaan tai tietä 'siten parannetaan, 
että sitä varten tarvitaan lisäaluetta, on tiet yön alkaessa, 
tien suunta sekä lisä- ja liitännäisalueen sijainti merkittävä 
maastoon työn alaiseksi otettavalla alueella. 

Siitä, millä tiellä tai tieosalla ja milloin 'työ on alkanut, 
on viimeistään 30 päivän kuluessa julkisesti kuulutettava 
71 §:ssä säädetyllä tavalla tai annettava maanom~stajalle to
disteellinen tieto. 

23 t. Tieviranomainen 'voi yleisellä tiellä suo,ri tettavan 
tiet yön vuoksi kieltää liikenteen tai sitä rajoittaa, jos tämä 
osoittautuu tarpeelliseksi ja liikenne voidaan sopivasti jär-
jestää toiselle tielle. " 

Niin ikään voi tieviranomainen määrääminsä ehdloin sallia 
tien käyttämisen liikenteeseen ennen tiet yön 'päättymistä, mikä
li se voi tapahtua sanottavasti tietyötä'vaikeuttamatta ja tie
tä vahingoittamatta. 

24 §. Kun rakennus- ta+ parannusty6n alaisena'ollut tie tai 
sen sellainen osa, joka tarkoituksenmukaisesti voidaan luovut
taa yleiseen liikenteeseen, on valmistunut, on tie- ja vesirBken_ 
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nushallinnon piiri-insinöörin, jos tienpitäjänä on ollut tie
ja vesirakennushallitus, taikka muussa tapauksessa sen, jonka 
toimesta rakennus työ on tehty, ilmoitettava asiasta tie- ja ve
airakennushallitukselle. Tämän on, toimitettuaan tarvittaessa 
tarkastuksen, määrättävä, mistä päivästä tie on luovutettava 
yleiseen liikenteeseen ja tehtävä tästä aiheutuvat muutokset 
yleisten teiden luetteloon. Jollei tien kunnossapito kuulu tie
ja vesirakennushallitukselle, on tämän ilmoitettava luovuttami
sesta sille, joka tienpitäjänä tulee huolehtimaan tien kunnos
sapidosta. 

D. Tien tekemist~ kaupungin Ja kauppalan sek~ ~autatien. len~ 
tokent~n Ja kanavan alueelle koskevia e~ityi8m~~~~yk8t~. 

25 §. Jos kysymys on sellaisen tien rakentamisesta tai pa
rantamisesta, joka on kokonaan tai osaksi kaupungin tai kaup
palan alueella, kaupunki tai kauppala voi sovittuaan asiasta 
tie- ja vesirakennushallituksen kanssa kustannuksellaan laadi
tuttaa ehdotuksen tiesuunnitelmaksi, joka on toimjtettava tie
ja vesirakennushallttukselle. Sittenkun tie- ja vesirakennus
hallitus on tarkastanut ehdotuksen ja tehnyt siihen ehkä tar
peelliseksi katsomansa muutokset, on suunnitelma edelleen käsi
teltävä siten kuin tässä luvussa tie suunnitelmasta on säädetty. 

26 §. Valtion rautatien rakennustyöstä välittömästi johtuva 
rautatien ja yleisen tien risteyskohdan järjestely, yleisen 
tien siirtäminen ja rautatien liikennepaikan liittäminen sen 
läheisyydessä olevaan yleiseen tieverkkoon on rautatien raken
nustyön yhteydessä suunniteltava ja suoritettava rautatielai
toksen toimesta ja sille osoitetuilla varoilla. 

Jos valtioneuvosto on vahvistanut rakennettavan rautatien 
suunnan ja rautatien rakentamispäätökseen sisältyy pakkolunas
tuslupa 1 momentissa tarkoitettutin uuden tien rakentamiseen 
tai tien parantamiseen, rautatiehallitus vahVistaa, sovittuaan 
asiasta tie- ja vesirakennushallituksen kanssa, mainittua ti-e
työtä koskevan tiesuunnitelman sen estämättä, mitä tässä luvus
sa on tiesuunnitelmasta säädetty, kuitenkin siten, että, mil
loin tiesuunnitelma koskee paikallistietä, asianomaista kuntaa 
on kuultava. 

Jos rautatiehallitus ja tie- ja vesirakennushallitus ovat 
eri mieltä tie suunnitelmasta , se on rautatiehallituksen toimes
ta alistettava kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
vahvistettavaksi. -

. Edellä tarkoitetun tien tekemisestä päättää rautatiehalli- -
tus. 

27 §. Rautatiehallituksen esityksestä tie- ja vesirakennus
hallitus voi, milloin tämä katsotaan tarkOituksenmukaisekSi, 
ottaa 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun tien suunnitelman laati
misen ja tien tekemisen tai osan näistä tehtävistä s~orittaak
seen rautatien rakentamiseen osoitetuilla varoilla. Mainitut 
tehtävät on suoritettava, mikäli mahdollista, sen mukaan kuin 
rautatien rakennustyö edistyy. 

Erimielisyyden sattuessa menetellään kuten 26 §:n 3 momen-
tissa on säädetty. -
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28 0. Jos rautatien rakennustyön katsotaan aiheuttavan lii
kenneolosuhteissa sellaisia muutoksia, että on tar~een täyden
tää yleistä tieverkkoa muulla tavoin kuin mitä '2ti, 9:n 1 momen
tissa edellytetään, rautatiehallituksen on toimitettava sen 
käytettävissä oleva selvitys tie- ja vesirakennu~hallitukselle 
tieverkon täydentämisen tutkimista ja suunnittelua varten. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tehtävät on suoritettava 
noudattamalla, mitä 11-19 §:ssä on säädetty, kuitenkin niin, 
että rautatiehallitusta on kuultava ennen tiesuunnitelman vah
vistamista ja että alustavat arviot tieverkon täydentämisen 
kustannuksista on, mikäli mahdollista, laadittava niin hyvissä 
ajoin, että ne ovat tiedossa rautatien rakennustyön rahoittami
sesta päätettäessä. 

29 0. Jos yleisen tien tekemiseen sisältyy tien rakentaminen 
tai parantaminen rautatien kohdalla muissa kuin 26 §:n 1 momen
tissa mainituissa tapauksissa, työ suoritetaan tältäkin osin 
tien tekemiseen osoitetuilla varoilla ja, ellei tie- ja vesira
kennushalli tuksen ja rautatiehall1 tuksen välillä toisin sovi'ta, 
rautatielaitoksen toimesta. 

30 §. Milloin kysymyksessä on yleisen tien ja rautatien ta
soristeyksen muuttaminen eritasoiseksi erillisen~ rakennus työ
nä siihen erikseen osoitetuilla varoilla, rautatielaitoksen 
tai tie- ja vesirakennushallituksen tulee yhteietoiminnassa 
suunnitella ja tarkoitukseen erikseen osoitetuilla·varoilla 
suorittaa työ sen mukaan kuin asiasta sovitaan. 

Suunnitelman vahvistamisesta on VOimassa, mitä tässä luvus
sa on tiesuunnitelmasta säädetty. 

31 0. Mitä 26-30 §:ssä on säädetty tien tekemisestä eräis-' 
sä tapauksissa, on soveltuvin.osin noudatettav8, 'milloin kysy
myksessä on valtion lentokenttä tai kanava taikka yksityinen 
rautatie, mikäli näistä ei ole laissa toisin säädetty •. 

32 0. Milloin muu kuin yleisistä teist~ annetUn lain edel
lyttämä tienpitäjä haluaa suorittaa yleisen tien tekemisen, 
voidaan siihen erityisistä syistä suostua. 

Hakemus on tehtävä tie- ja vesirakennushallitukselle ja 
asian ratkaisee, jos tarkoitukseen ei tarvita valtion varoja, 
se viranomainen, joka 17 §:n mukaan vahvistaa tiesuunnitelman 
työtä varten, sekä muutoin se viranomainen, joka 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan ante.a tiepäätöksen. , 

Tehtävän suorittamista koskevassa päätÖksessä on määrättä
vä, mihin mennessä työ on 10ppuunsaatettava, sekä työn valvon-, 
nassa, tehdyn tien vastaanottamisessa ja muutoin. työn suorit
tamisessa noudatettavat, tarpeellisiksi katsottayat ehdot. Li
säksi,on määrättävä, korvataanko, missä laajuudessa ja missä 
järjestyksessä tientekokustannukset hakijalle. 

'Muutoin on 1 momentissa tarkoitetussa tien tekemisessä nou
datettava, mitä tämän luvun 5-24 §:ssä on säädetty. 



3 L u k u. 

Liit~nn~tsalueiden Ja er~iden otkeuksten 
perustallltnen ilman ttesuuri~,ttellllaa.' 
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33 0. Tien liitännäisalueen perustamista 'koskevassa, läänin
hallitukselle tehtävässä hakemuksessa on selvitettävä se tar
kOitus, mitä varten liitännäisalue on tarpee~. Hakemukseen on 
liitettävä kaksin kappalein kartta liitännäisalueeksi tarvitta~ 
vasta alueesta ja siinä on ilmoitettava alueen omistajat sekä 
onko ja kenellä nautinta- tai rasiteoikeus tahi muu si'ihen ver
rattava erityinen ,oikeus alueeseen. Jos hakemus koskee tienpi
toa varten tarpeellista erityistä rakennusaluetta, on, mikäli 
alueen luovutuksesta ei ole sovittu, lisäksi esitettävä selvi
i;ystä Siitä, onko ja millä ehdoil'la paikkakunnalla vapaaehtoi
sella sopimuksella saataviss'a sellaisia alueita, jotka sovel
tuvat kysymyksessä olevaan tarko,i tukseen. 

Lääninhallituksen on hakemuksen johdosta kuultava niitä, 
joiden oikeutta hakemus koskee ja, jollei hakemus ole tie- ja 
vesirakennushallituksen tekemä, sanottua viranomaista 'sekä, 
jos liitännäisalue tulisi kuulumaan paikallistiehen, myös asian-
omaista kuntaa. ' 

34 §. Mitä 33 §:ssä on sanottu, on soveltuvin kohdin nouda
tettava, ~ tienpitäjälle on tarpeen saada oikeus tiet yltä 

,alueelta ottaa tienpitoainetta rajoitettuun määrään tai oikeus 
tienpitoa varten tarvittavaan yksityiseen tiehen eikä oikeudes
ta'ole määrätty tiesuunnitelmassa. 

Päätöksessään, joka koskee 1 momentissa mainittua oikeutta 
tienpitoaineen ottamiseen, lääninhallitus voi määrätä, että 
tienpi'toaineen ottamispaikasta on rajoitettu osa varattava 
tienpitäjän'yksinomaisesti käytettäväksi, kunnes vahvistettu 
määrä ttenpi toainet'ta on otettu. Tällainen alue on tienpitäjän 
toimesta tarpeen mukaan erotettava aitaamalla tai muulla sel-, 
västi havaittavalla tavalla. ' 

KUn lääninhallitus on perustanut oikeuden käyttää yksityis
tä tietä, on siitä ilmoitettava maanmittauskonttorille merkin~ 
nän tekemistä varten maarekisteriin. 

4 L u k u. 

Patkalltstien muuttamtnen maanttekst Ja maantten muuttamt
nen paikallistiekat sek~ yletsen tten lakkauttaminen. 

35 §. Kysymyksen paikallistien muuttamisesta maan'tieksi 
tai maantien muuttamisesta paikallistieksi sekä yleisen tien 
lakkauttamisesta voi tie- ja vesirakennushallitus tai asiano
mainen kunta panna vireille. Kunnan on toimitettava aloitteen
sa tie- ja vesirakennushalli tukselle. Tie-, ja vesirakennushal
lituksen,tulee ennen esityksen tekemistä hankkia asiasta lau
sunto lääninhallitukselta, jonka on kuultava asianomaista 'kun
taa, jollei tämä ole aloitetta tehnyt tai siihen yhtynyt. 

36 0. Paikallistien muuttamisesta maantieksi ja maantien 
muuttamisesta pakallistieksi sekä tien lakkauttamisesta ylei-
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sistä teistä annetun lain 33 §:n 1 momentin edellyttämässä ta
pauksessa päättää kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. 
Tie muuttuu päätöksessä edellytetyksi maantieksi tai paikallis
tieksi taikka lakkaa olemasta yleinen tie päätöksessä .määrätyn 
kalenteri vuoden alusta lukien, jollei päätöksestä muuta johdu. 
Päätöksestä, joka koskee yleisen tien lakkauttamista, tulee 
käydä ilmi, määrätäänkö lakkautettavan tien aluetta käytettäväk
si muuhun tietarkoitukseen. 

Edellä 1 momentissa mainitusta päätöksestä on erikseen an
nettava tieto maanmittauskonttorille siitä aiheutuvien merkin
töjen tekemistä varten maarekisteriin sekä 18 §:ssli mainituil
le viranomaisille. 

Sen lisäksi, mitä yleisistä teistä annetun lain! 106 §:ssä 
on tien lakkauttamispäätöksen antamisesta julkipan10n jälkeen 
säädetty, on lakkauttamispäätös siltä osin, kuin tien aluetta 
ei ole määrätty käytettäväksi muuhun tietarkoitukseen, tie- ja 
vesirakennushallituksen toimesta julkisesti kuuluttamalla saa-

. tettava asianomaisten tiedoksi oikeudesta entiseen tiealuee
saen 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (245/,54) 1 §:n 
1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa. 

5 L u k u. 

Iksityisen tten muuttaminen yleisekst Ja 
latualatturtn lttttdmtnen yleiseen tiehen. 

37 1. Al~ite yksityisen tien muutt~isesta paikallistieksi 
tai maantieksi on tehtävä tie- ja vesirakennushall~tukselle ja 
on siihen liitettävä sellainen kartta kuin 5 §:ssä, on sanottu, 
luettelo yksityisen tien osakkaista sekä tiealueen: ja tietä 
varten tarvittavien tienpitoaineen ottopaikkojen omistaj is·ta 
ja haltijoista, ilmoitus yksityisen tien tienpitoa varten mah
dollisesti valitusta toimielimestä ja saatavissa oleva selvi
tys tien perustamisesta sekä tietä ja tiealuetta koskevista 
muista seikoista. 

38 f. Käsiteltäessä kysymystä yksityisen tien muuttamises
ta yleiseksi on, ottamalla lisäksi huomioon jäljempänä olevat 
määrälkset, soveltuvin osin noudatettava, mitä 6 ja 7 §:ssä se
kä 8 ~:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.uuden tien rakentamis-
ta koskevan aloitteen käsittelemisestä. . 

Jos tie- ja vesirakennushallitus katsoo, että' yksityistä 
tietä, ennenkuin se voidaan luovuttaa yleiseksi tieksi, on sii
nä määrin parannettava, että työ on verrattava uuden tien ra
kentamiseen, on aloitetta sitä edelleen käsiteltäessä pidettä
vä uuden tien rakentamista koskevana aloitteena. 

Milloin tie- ja vesirakennushallitus katsoo, että yleisistä 
teistä annetun lain säätämät edellytykset ykeityisen tien muut
tamiseksi yleiseksi ovat olemassa, on, sitte~ tarvittaessa 
on hankittu selvitys tien kunnosta ja kuntoonpanon aiheuttamis
ta kustannuksista, toimitettava tien katselmus maan sulana ol
lessa. Katselmuksen toimittaa tie- ja.vesirakennushallinnon 
piiri-insinööri tai hänen määräämänsä henkilö, ja 9n siihen 
kutsu~tava 37 §:ssä mainitut henkilöt sekä asianomaisen tielau
takunnan edustaja. Katselmuksessa on muun muassa t~htävä ehdo-
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tus tien kuntoonpanokustannusten suorittamisesta sekä merkit
tävä katselmuspöytäkirjaan ilmoitus Siitä, s~ostuvatko asian
omaiset ehdotetulla tai muulla tavalla osallistumaan sanottui
hin kustannuksiin ja mikäli ei ole kysymyksessä yleisistä teis
tä annetun lain 114 ~:SSä tarkoitettu tie, hankittava selvitys -
Siitä, suostuvatko ne, joilla on oikeus yksityisen tien aluee
seen tai muu sanotun lain 110 §:ssä mainittu oikeus, korvauk
setta luopumaan oikeudestaan. 

39 0. Tie- ja vesirakennushallituksen tulee toimittaa 
37 § :ssä mainitut asiakirjat ja hankkimansa selvitykset om::_ne 
lausuntoineen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöll_e. 

Yksityisen tien muuttamisesta yleiseksi päättää kulkulaitos
ten ja yleisten töiden ministeriö, ja on päätöksessä määrättä
vä, muuttuuko tie maantieksi vai paikallistieksi sekä tien kun
toonpanoa koskevista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista kus
tannuksista. 

Yksityinen tie muuttuu yleiseksi päätÖksessä määrättävänä' 
ajankohtana. Jos tien yleiseksi muuttamisen ehdoksi asetetaan, 
että sen kuntoonpaneminen on kokonaan tai osaksi suoritettava 
luovuttajan tOimesta, muuttuu tie yleiseksi sitä seuraavan kuu
kauden alusta, jona kuntoonpano on_tie- ja vesirakennushallin
non piiri-insinöörin tai- hänen määräämänsä henkilön toimitutta
massa katselmuksessa todettu hyväksyttävällä tavalla suorite
tuksi. Katselmukseen, joka on pidettävä maan sulana ollessa, 
on kutsuttava tien luovuttajan ja tielautakunnan edustajat. 

Tienpitoviranomaisen on, sittenkun yksityinen tie on muuttu
nut yleisekSi, tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin tietoi-
mituksen pitämiseksi. -

40 0. Aloite laivalaiturin liittämisestä yleiseen tiehen on 
tehtävä tie- ja vesirakennushallitukselle. 

Aloitteen käsittelyssä ja sen ratkaisemisessa on s6veltuvin 
osin noudatettava, mitä 37-39 §:ssä on säädetty yksityisen tien 
muuttamisesta yleiseksi. 

6 L u k u. 

Yksityisten teiden J~~J8st81y. 

41 0. Milloin tiesuunnitelmaa-laadittaessa havaitaan tarpeel
liseksi, että rakennettavaan tai parannettavaan tiehen liitty
vistä tai liitettävistä yksit~isistä teistä on annettava ylei
sistä teistä annetun lain 50 ~:ssä mainittuja yksityisten tei
den järjestelyä koskevia määräykSiä, on sanotun pykälän 3 momen
tiGsa tarkoitettu suunnitelma järjestelyn toimittamista varten 
laadittava tiesuunnitelman yhteydessä ja soveltuvin osin nouda
tettava, mitä tämän asetuksen 11-16 §Issä on tiesuunnitelmasta 
däht~. .-

Läänirthalli tuksen tulee antaesss.an lausun"t;.onsa 1 momentissa
tarkoitetuista suunnitelmista erityisesti kii~ttää huomiota 
Siihen, että se myöhemmin tulee antamaan päätÖksen yksityisten 
teiden järjestelystä. Tämä päätös on annettava viipymättä sen 
jälkeen, kun vahvistettu ~iesuunnitelma on saanut lain voiman. 

Jos olosuhteet lääninhallituksen lausunnon antamisen jälkeen 



422 

ovat siten m~ttuneet tai asiassa muutoin on' ilmennyt sellaisia 
seikkoja, että vahvistettua tiesuunnitelmaa olisi yksityisten 
teiden järjestelyn vuoksi muutettava, tulee lääninhallituksen 
tehdä tästä esitys tie- ja vesirakennushallitukselle ennen 2 mo
mentissa tarkoitetun päätöksen antamista. 

42 0. Milloin 41 §:ssä tarkoitettu yksityisten teiden järjes
tely tulee kysymykseen sellaisessa tapauksessa, jolloin yleistä 
tietä tai sen osaa varten ei ple laadittu tiesuunnitelmaa, on 
lääninhallitukselle tehtävään hakemukseen liitettävä yleisistä 
teistä annetun lain 50 .§:n 3 momentissa mainittu suunnitelma 
sekä tarpeen mukaan arvio sen toteuttamiskustannuksista. Mikä
li yksityisten teiden yksityiskohtaista järjestelyä ei pidetä 
tarpeellisena, voidaan suunnitelmassa määrätä,vain yksityisten 
teiden liittymiskohdat yleiseen tiehen tai kieltää yksityisen 
tien liittäminen yleiseen tiehen ilman lään1nhall~tuksen lupaa 
taikka antaa muit~ näihin verrattavia määräyksiä pääSyn järjes
tämisestä yleiselle tielle. Jos hakemuksen tekee muu kuin tie
Viranomainen, on lääninhallituksen hankittava sen johdosta .tie
viranomaisen lausunto. 

Ennenkuin lääninhallitus antaa hakemuksen johdosta päätöksen
sä, on asiassa kuultava kysymykseen tulevia kiintei~tön omista
jia ja haltijoita sekä tarpeen mukaan.myös kuntaa. 

43 t. Edellä 41-42 §: ssä tarkoi tetuisi3a tapauksissa tulee 
lääninhalli tuksen päätöksestä~ jollei se yksin'omaan käsitä ylei-. 
sistä teistä annetun lain 50 ~:n 1 momentissa mainittua kieltoa 
liittää yksityistä tietä yleiseen tiehen ilman lääninhallituk
sen lupaa', ·tarpeen mukaan käydä selville järjeste+yn alaisen 
yksityisen tien sijainti, leveys ja, mikäli mshdo+lista, sen. 
rakennustapa ja määräaika, jonka kuluessa se on rakennettava, 
sekä kysymykseen tuleva liittymiskohta yleiseen tiehen, jollei 
sellaista ole jo 41 §:n mukaisestl yleisen tien t~esuunnitel
massa määrätty. 

Päätöksestä on todisteellisesti annet~ava tieto niille kiin
teistön omistajille ja haltijoille, joita asia koskee, sekä 
toimi tettava päät'öksestä jäljennös tienpitoviranomaiselle ja, 
jos asian laatu sitä vaatii, myös muille viranomaisille. 

44 t. Tienpitoviranomainen voi ottaa yleisistä teistä anne
tun lain 35 ja 50 § :ssä tarkoitetun tiet yön suori ttaakseen', mil
loin se harkitsee tämän tarkoituksenmukaisemmaksi kuin'työn jät
tämisen kiinteistönomistajan ·tehtäväksi saman lain 66 §:n mu
kaista korvausta vastaan. 

45 0. Kun lääninhallitus on antanut· päätöksen yksityisten 
teiden järjestelystä· ja saanut tienpitäjän ilmoitukben tiehank
keen toteuttamisesta, on sen tarvittaessa ryhdyttävä toimenpi- . 
teis1in tietoimituksen pitämiseksi yleisistä teistä annetun 
lain 51 §:n mukaisesti. 



7. L u k u. 

Maan klillt6n tie ta,.koitukseen Ja 1 U tlbanlit.
~ueen lakkauttaatnen. 
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46 0. Yleisistä teistä annetun lain 33 §:n 2 momentin perus
teella lakkaavan tien alue tai- sen osa voidaan tiesuunnitelma.
sa määrätä käytettäväksi-muihin tietarkoituksiin. Sellainen 
lakkaavan tien alue tai sen osa, josta edellä' tarkoitettua mää
räystä ei tiesuunnitelmassa ole annettu tai jota määräys ei 
koske, jää tieviranomaisen määräysvaltaan. Hakemuksesta tai 
omasta aloitteestaan tieviranomainen voi päätÖksellään luopua, 
tällaisesta alueesta tai määrätä sen muihin tietarkoituksiin 
käytettäväksi. Milloin tiellä pidetään tietOimitus, alueen 
käyttö tietarkoituksiin ja tieoikeus lakkaa tietoimituksen 
päättyessä, jollei ti-eviranomainen sitä ennen ole antanut tässä 
momentissa mainittua määräystä'alueen käyttämisestä muihin tie
tarkoituksiin. Tällaisen määräyksen antamisesta on ilmoitetta
va tietoimituksessa. 

Kun tienparannustyö on kokonaan tai 24 §Issä tarkoitetulta 
osaltaan valmistunut ja tie luovutettu liikenteeseen, on Siitä, 
miltä osin entisen tiealueen käyttö tietarkoituksiin ja tieoi
keus samalla lakkaa, joko kuulutettava 71 §;ssä sanotulla ta
valla tai todisteellisesti ilmoitettava maalaiskunnassa niille 
maanomistaj1lle, jotka omistavat viereisen alueen, sekä kaupun
gissa ja kauppalassa asianomaiselle kunnalle. Samoin on mene
teltävä silloin, kun 1 momentissa mainittu määräys tai päätös 
maan käytön lakkauttamisesta tietarkoitukseen annetaan tai tie
toimitus pidetään vasta sen jälkeen, kun tie on luovutettu lii
kenteeseen. 

Maan käytön lakkaamisesta on lisäksi ilmoitettava maanmitta
uskonttorille. 

47 -1.- Liitännäisalueen lakkauttamisesta tai käytöstä muihin 
tietarkoituksiin päättää tie- ja vesirakennushallitus. Liitäri
näisalueen lakkauttamista koskevasta päätöksestä tulee tie- ja 
vesirakennushallituksen kuuluttaa tai antaa asianomaisille tie
to Siten, kuin 46 §In 2 momentis~a on säädetty, sekä lisäksi 
ilmoittaa päätöksestään maanmittauskonttorille. 

8 L u k u. 

TtenpttliJIi Ja ttenptdon kustannukset. 

48 t. Yleisistä teistä annetun lain 20 §:n 1 momentissa ja 
21 § Is.sä mainittu tienpitomääräys voidaan antaa kunnalle joko 
sen omasta hakemuksesta tai tie- ja vesirakennushallituksen . 
esityksestä. Viimeksi mainitussa tapauksessa on esitykseen lii
tettävä kunnan antama suostumus tienpitäjäksi ryhtymiseeh. 

Milloin kunta haluaa kokonaan tai osaksi vapautua sille 'an
netusta tienpitomääräyksestä, jättäköön sitä koskevan, kulku
laitosten ja yleisten töiden ministeriölle osoitetun anomuksen 
tie- ja vesirakennushallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
tienpitovelvollisuuden alaisella tiellä voidaan maan aulana ol
lessa pitää katselmus ja asia ratkaista ennen seuraavan kalen
terivuoden alkua. 
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Edellä 2 momentissa mainitun katselmuksen, jossa kunnan edus
tajalle on varattava tilai~uus tulla kuulluksi, pitää tie- ,ja 
vesirakennushallinnon piiri-insinööri tai hänen määräämänsä hen
kilö. Katselmuksessa laadittu pöytäkirja tarpeellisine selvityk'" 
sineen on anomuksen ohella toimitettava kulkulaitosten ja yleis
ten töiden ministeriölle. 

Kunnalle annettu tienpitomääräys'voidaan muulloinkin, kun 
siihen on aihetta, kokonaan tai osaksi peruuttaa ~lkulaito~ten 
ja yleisten töiden ministeriön päätöksellä. Ennen tätä tarkoit
tavan esityksen tekemistä'on tie- ja vesirakennushallituksen 
kuultava kuntaa. 

49 t. Milloin maantie tulee tehtäväksi kaupungin tai eri 
kuntana olevan kauppalan alueelle, tulee tie- ja ve~irakennus
hallituksen, jos kunta on yleisistä teistä annetun lain 20 §:n 
1 momentin tai 21 §In mukaisesti määrätty maantien tekemisen 
osalta tienpitäjäksi tai jos muutoin katsotaan tarkoituksenmu
kaiseksi antaa työ kunnan suor.itettavaksi, neuvotella kunnan 
kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi työn suorittamisesta kunnan 
toimesta ja kunnalle tulevan korvauksen maksamisesta joko tie
ja vesirakennushallituksen ja kunnan hyväksyttävän kustannus
arvion mukaisesti tai Siten, että joidenkin kustannuserien ta
hi koko työn osalta korvaus makseta~ tarpeellisina pidettäVien 
todellisten kustannusten mukaan. ' 

Jos 1 momentissa mainittu sopimus aikaansaadaan, tulee tie
ja vesirakennushallituksen, jollei tiepäätöksen tekeminen kuu
lu Sille, tiepäätöksen antamista koskevan'esityksen yhteydessä 
ilmoittaa siitä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöl
le ja, jollei kuntaa ennestään ole määrätty tienpitäjäksi, sa
malla tehdä tätä tarkoittava esitys. 

Jollei edellä tarkoitettua sopimusta saada aikaan, tulee tie
ja vesirakennushallituksen, millo-in se katsoo', ettei työtä tar
koituksenmukaisuussyistä olisi annettava tienpitäjäksi määrätyn 
kunnan suori tettaVaks'i tehdä kulkulaitosten ja yleisten töid~n 
ministeriölle esitys tienpitoa koskevan määräyksen peruuttami
sesta kysymyksessä olevan tien tekemisen osalta. 

Milloin paikallistie tulee tehtäväks.i ja kunta on 1 momentis
sa mainittujen säännösten mukaisesti määrätty tienpitäjäksi pai
kallistien tekemisen osalta, on sovel tuvin kohdin noudat.ettava, 
mitä 1-3 momentissa on säädetty, huomioon ottaen edellä maini
tussa laissa olevat säännökset paikallistien tek,emisen kustan
nuksista ja kunnalle tulevien korvausten määräämisestä ja mak
samisesta. 

50 1. Milloin kaupunki tai kauppa la on tienpit~jänä velvol
linen huolehtimaan maantien kunnossapidosta, tulee kunnan tie
ja vesirakennushallituksen määräämässä ajassa toi~ittaa tie- ja 
vesirakennushallinnon piiri-insinööl'ille ehdotus ~euraavan vuo
den kunnossapitotöistä ja niiden ~stannuksista. Piiri-insinöö
rin tulee tarpeen mukaan neuvoteltuaan asiasta kunnan asiano-. 
maisten viranomaisten kanssa laatia oma ehdotuksensa ja toimit
taa se menoarvioehdotuksensa ohella t~e- ja vesirakennushalli
tukselle. 

Valtion tulo- ja menoarvion tultua vahvistetuksi tie- ja ve
sirakennushallituksen on yleisistä teiatä annetun lain 83 §In 
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2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan ja menoarviossa 
yleisten teiden kunnossapitoon osoitettUjen määrärahojen rajois
sa vahvistettava se määrä, mikä kunnalle on sen kunnossapidettä
vien maanteiden kunnossapidon korvauksena sinä vuonna suoritet
tava. Samoja perusteita noudattaen voidaan vahvistettua määrää 
asianomaisen vuoden kuluessa korottaa käytettävissä olevien kun
nossapitomäärärahojen rajoissa, milloin tämä poikkeuksellisten 
olosuhteiden tai kunnossapidon kustannuksiin vaikuttavien teki
jöiden muuttumisen takia osoittautuu välttämättömäksi. 

Milloin ~ta on tienpitäjänä velvollinen huolehtimaan pai
kallistien kunnossapidosta, on soveltuvin kohdin noudatettava, 
mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, huomioon ottaen yleisistä 
teistä annetussa laissa olevat säännökset kunnalle tulevien 
korvausten määräämisestä ja maksamisesta. -

51 §. Kunnan ollessa tienpitäjänä otetaan yleisen tien kun~ 
nossapidosta laadittavassa arviossa kustannukset huomioon sa
mojen perusteiden mukaan kuin mitä vastaavanlaisen soratien 
kunnossapidosta valtiolle aiheutuisi kustannuksia vuokrattuja 
tiekoneita käytettäessä tai kunnossapitoon liittyviä töitä yk
sikköhintaurakalla teetettäessä. 

52 §. Yleisistä teistä annetun lain 83 §:n 2 momentissa mai
nittua kuoletusta laskettaessa katsotaan kuoletusajaksi nupu-
ja piennupukivejksien osalta 40 vuotta, sementtibetonipäällys
teen osalta 30 vuotta, korkealuokkaisten asfalttipäällysteiden 
osalta 20 vuotta , sekä keskiluokkaisten asfalttipäällysteiden 
osalta 10 vuotta. Milloin päällysteen kuoletusajan ja laissa 
säädetyn koron mukaan laskettu vuotuismaksu yhdessä muiden var
sinaisten kunnossapitomenojen kanssa nousee suuremmaksi kuin 
vastaavanlaisen tien kunnossapidon soratienä arvioidaan nouse
van, ei tämän enimmäismäärän ylittävää osaa vuotuismaksusta lue
ta korvåukseen oikeuttavaksi kunnosDapidon kustannukseksi. 

Ennenkuin kaupunkr tai kauppala' ryhtyy kustannuksellaan pääl
lystämään kunnossapidettävänään olevaa maantietä, on sen han
kittava päällystämissuunnitelmalle tie- ja vesirakennushallituk-
sen hyväksyminen. -

Ennen yleisistä teistä annetun lain voimaantulemista valmis
tuneiden kestopääLlysteiden osalta kunta ei ole oikeutettu lu
kemaan kuoletusta-ja korkoa korvauksiin oikeuttaviksi kustannuk
siksi. 

Milloin kunnan kielteisestä kannasta huolimatta sille annet
tu tienpitomääräys ennen kuoletusajan päättymistä peruutetaan 
sellaisen maantien osalta, jonka kunta on kustannuksellaan kes
topäällystänyt, maksetaan kunnalle kertakaikkisena korvauksena 
määrä, joka vastaa sitä osaa 1 momentissa mainitusta vuotuis
maksusta, mikä kunnalla olisi oikeus saada, jos sen tienpito
määräys olisi ~atkunut päällysteen kuoletusajan loppuun saakka. 

53 §. Yleisistä teistä annetun lain 85 §:n 2 momentissa tar
koitettujen paikallisteiden kunnossapidon kustannusten määrää
miseksi on tie- ja vesirakennushallinnon piiri-insinöörin toi
mesta seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioehdotusta varten laa
dittava tiemestaripiireittäin työsuunnitelma ja siihen liitty
vä kustannusarvio tarpeellisiksi osoittautuvista yleisten tei
den kunnossapitotöistä. Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi tie-
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mestaripiirin hoidossa olevien maanteiden sekä erikseen kussa
kin siilien kuuluvassa, kunnassa tiemestaripiirin hoidossa ole
vien paikallisteiden suunnitellut kunnossapi totyö,t ja niiden 
arvioidut kustannukset. Työsuunnitelmaa 'laadittaessa on paikal
listeiden kunnossapidosta tarpeen mukaan neuvoteltava kunnan 
tieviranomaisten kanssa. 

Sittenkun valtion tulci- ja menoarvio on vahvistettu ja tie
ja vesirakennushallitus on osoittanut varat valtion hoidossa 
olevien tie- ja vesirakennuspiirin yleisten teiden kunnossapi
toa varten, piiri-insinöörin on laådittujen työsuunnitelmien 
pohjalta ja ottamalla huomioon ne muutokset, jotka saattavat 
käydä tarpeellisiksi muun muassa siitä syystä, ettei varoja ole 
osoitettu työsuunnitelmien edellyttämää määrää, vahvistettava 
tY(;isuunnitelma. Kunnalle on annettava sen alueell;a olevien pai
kallisteiden kunnossapidon osalta tieto vahvistetusta työsuun
nitelmasta ja arvioiduista kustannuksista sekä Siitä, miten mon
ta prosenttia nämä kustannukset ovat tiemestaripiirin kaikkien 
yleisten teiden vahvistetun työsuunnitelman kustannusarviosta. 

54 §. Milloin kunta tienpitäjänä huolehtii maantien tai pai
kallistien tekemisestä, tulee sen, sittenkun tiepäätös on an
nettu ja tie- ja vesirakennushallitus siitä kunnalle ,ilmoitta
nut, laatia ja tie- ja vesirakennushallituksen hyväksyttäväksi 
toimittaa tiet yön suoritusohjelma. Samalla tulee kunnan, s~adak
seen yleisistä teistä annetun lain 94 §:n 3 momentin mukaista 
ennakkokorvausta, antaa tie- ja vesirakennushallftukselle ,sitä 
koskeva hakemus sekä paikallistien tekemisen ollessa kysymykses
sä ilmoi tta,a, minkä määrän kunta on talousarviossaan varannut 
varoja kysymyksessä olevan tien tekemiseen. 

Kunnalle maksetaan paikallistien tekemisestä ennakkokorvaus
ta valtion varoista sitä mukaa, kuin työ tie- ja vesirakennus
hallituksen hyväksymän suoritusohjelman mukaisesiii edistyy. En
nakkokorvausta voidaan maksaa vain valtion vastattavak~i tule
van korvauksen osalta ja saa se kulloinkin olla enintään niin 
suuri osa tämän korvauksen hyväksytystä tai arvioidusta koko~ 
naismäärästä, kuin mitä kunnan talousarviossa tarkoitukseen va
rattu määräraha on kunnan vastattavaksi jäävien kustannusten 
arvioidusta kokonaismäärästä. 

Valtion huolehtiessa tienpitäjänä paikallistien tekemisestä 
tulee tie- ja vesirakennushallituksen hyvissä ajoin ilmoittaa 
kunnalle talousarvioon ottamista varten, miten suuriksi seuraa
vana vuonna tien tekemisestä kunnan maksettavaksi tulevien kor
vausten arvioidaan nousevan. 

Jos paikallistien tekeminen jakaantuu kahden tai useamman 
vuoden osalle, määrätään tienpitäjälle tien tekemisestä tuleva 
korvaus kunakin vuonna suoritetun työn osalta sinä vuonna so
vellettavien, yleisistä teist~ annetun lain 87 §1Rsä mainittu
jen perusteiden mukaisesti. 

55 §. Yleisistä teistä annetun lain 94 §:n 1 momentissa mai~ 
nitut, kuntien suoritettaviksi tulevat korvaukset on vahvistet
tava jäljestäpäin kultakin vuodelta niin pian kuin niiden määrä 
on selvitetty. Jos joitakin niistä kustannuseristä, jotka kor
vausta vahvistettaessa olisi otettava huomioon, ei silloin vie- , 
lä voida suuruudeltaan määrätä, voidaan korvaus niiden osalta 
vahvistaa myöhemmin. 
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Päätöksessä, jolla korvaukset on vahvistettu, on asetettavl 
määräaika, jonka kuluessa korvaukset on lääninkonttorille mak
settava, ja on päätös saatettava kunnan tiedoksi virkateitse. 
Lääninkonttorin asiana on huolehtia siitä, että tässä mainitut 
korvaukset lääninhallitukselle lähetetyh luettelon mukaisesti 
ja, sen mukaan kuin erikseen säädetään, maksun e.hkä viivästyes
sä niille laskettavat korot peritään kunnalta. 

Edellä mainitun lain 94 §:n 2 momentissa tarkoitetut korvauk
set on tie- ja vesirakennushallituksen toimesta kunnille makset
tava niin pian kuin ne on selvitetty ja vahvistettu. Näit~kin 
korvauksia koskeva päätös on saatettava kunnan tiedoksi virka
teitse. 

9 L u k u. 

ErttytBt~ B~~nn6k8t~. 

56 O. Määrättäessä tiealueen ulkOrajaa tai tien vierialueen 
rajaa yleisistä teistä annetun lain 3 ~:n 3 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa, katso~aan ojan ulkoreunan, milloin oja 
ei ole valtioneuvoston antamien, teiden tekemistä ja kunnossa
pitoa koskevien teknillisten ohjeiden mukainen, olevan 81inä, 
mihin se sanottujen ohjeiden mukaisesti tehtynä ulottuisi. 

57 0. Yleisen tien varrella olevan rakennuksen etäisyys ties
tä luetaan vaakasuoraan tietä lähinnä olevan rakenneosan kautta 
kulkevasta pystyviivasta. 

58 0. Ennenkuin yleisistä teistä annetun lain 47 §:ssä tar
koitettu alue otetaan tienpitäjän käyttöön tai järjestetään sa
notun lain 48 §:SSä tarkoitettu tilapäinen kulkutie, on kiin
teistön omistajalle tai haltijalle, mikäli mahdollista, varat
tava til~isuus tulla kuulluksi. 

59 §. Yleisen tien ja valtion rautatien tasoristeys soras
tuksen leveydeltä ja yhteinen silta kunnossapidetään rautatie
.laitoksen· toimesta sen käytettävissä olevilla varoilla. 

Edellä 1 momentissa mainitun yhteisen sillan vartioimisesta 
ja kunnossapidosta suoritetaan siltä osin kuin nämä aiheutuvat 
tieliikenteestä, rautatielaitokselle korvausta tienpitovarois
ta todellisten kustannusten mukaan, jollei toisin ole sovittu 
tai määrätty. 

60 §. Yleis'ellä tiellä rautatien tasoristeyksen kohdalla ole
va veräjä tai puomi on tehtävä tie- ja rautatieliikenteen tur
vallisuuden vaatimuksia vastaavaksi sen mukaan kuin aSianomai
set tie- ja rautatie viranomaiset sopivat. 

61 O. Kunnallishalli tuksen on ilmoi·tettava tie- ja vesira
kennushal'linnon piiri-insinöörille ja lääninhalli tuksellr tie
lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsen
ten nimet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osoitteet. 
Jos kunnanhallitus lääninhallituksen määräyksestä toimii tie
lautakuntana, on siitä ilmoitettava piiri-insinöörille. 

62 0. Mitä tässä asetuksessa on säädetty tielautakunnasta, 
on, milloin on kysymys kaupungista tai kauppalasta, sovelletta
va yleisistä teistä annetun lain 99 §:ssä mainittuun viranomai
seen. 
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63 t. Yleisen tien katsotaan kaupungin ja kauppalan alueel
la päättyvän siinä, missä liikenneväylä on rakennettu tai asema
kaavalainsäädännön mukaan olisi ollut rakennettava ja luovutet
tava yleisesti käytettäväksi katuna tahi missä tori, puisto tai 
muu vastaavanlainen alue alkaa. 

Kun kaupungissa tai kauppala~sa asemakaavan toteuttaminen 
edistyy niin, että yleisen tien päätekohta 1 momentissa olevien 
säännösten mukaan on muutettava, on siitä kaupungin tai kauppa
lan viranomaisen toimesta viipymätt~ ilmoitettava tie- ja vesi
rakennushallinnon piiri-insinöörille. Piiri-insi~öörin tulee 
ilmoituksen saatuaan tai, milloin ilmoituksen tekeminen viiväs
tyy, omasta aloitteestaankin toimittaa yleisen tien uuden pää
tekohdan määräämistä varten tarpeellinen katselmus. 

Kunnan edustajalle on varattava tilaisuus olla katselmukses
sa saapuvilla, ja on katselmuksen toimittajan tehtävä ehdotus 
yleisen tien uudeksi pli,ätekohdaksi. 5i ttenkun tie- ja vesira
kennUShallitus, jolle katselmuksessa pidetty pöytäkirja ja teh
ty ehdotus on lähetettävä, on hankkinut lausunnon kunnallisval
tuustolta ja antanut asiasta oman lausuntonsa, l~äninhallitus 
vahvistaa yleisen tien uuden päätekohdan noudatettavaksi seu
raavan kalenterivuoden alusta lukien. 

64 t. Määrättäessä yleisistä teistä annetun lain 87 §:n pe
rusteella kunnan suoritettavaksi tulevan korvauksen suuruutta, 
otetaan kunnan asukasmäärä huomioon sen suuruisena kuin se hen
kikirjoituksen mukaan oli tammikuun 1 päivänä sinä vuonna, jo-' 
ta korvaus koskee. I 

65 t. J~s,paikallistiellä olevan lauttayhteyden perustamises
ta tai ylläpitämisestä aiheutuu poikkeuksellisen suuria kustan
nuksia, kulkulaitosten ja yleisten t.öiden ministeriö voi tie-
ja vesirakennushallituksen tai asianomaisen kunnan esityksestä 
päättää kannettavaksi lautan käyt"tämisestä lauttamaksun ja mää
rätä sen perusteet ja kantamistavan, ottamalla huomioon, mitä 
yleisistä teistä annetun lain 18 §:ssä säädetään. 

66 t. Milioin tie- ja vesirakennushallitus ka-:l;soo tarkoituk
senmukaiseksi ottaa huolehtiakseen yleiseen tiehen kuuluvan, 
tienkäyttäjien tarpeeseen varatun yleisen kuormausalueen kun
nossapidosta, voi se määrätä perittäväksi alueenlkäyttäjältä 
kunnossapitokustannuksia.vastaavan korvauksen. 

67 t. Milloin yleisistä teistä annetun lain 29 §:n 3 momen
tin nojalla haltuunotettavalta alueelta ennen tietoimituksen 
pi tämistä tulee poil.stettavaksi rakennus, varasto,' la1 ttei ta, 
kasvavaa satoa tai muuta'kasv~llisuutta, eik~ alueen luovutta
misesta ja tien tekemise'stä aiheutuvasta vahingosta ja hai tas
ta suoritettavasta korvauksesta ole sovittu, on, mikäli se kat-' 
sotaan tarpeelliseksi, korvauksen myonemmin tapahtuvaa arvioin
tia varten toimitettava paikalla katselmus tien ~lle jäävän 
maan sekä tiet yön takia poistettavan omaisuuden laadun ja kun-
non toteamiseksi. . 

Katselmuksen toimittaa piiri-insinööri t&i hänen määräämän
sä henkilö yhdessä tielautakunnan puheenjohtajanl ja piiri-insi
nöörin nimeämän esteettömän asiantuntijan kanssa, ja on asian
omaisille kiinteistön omistajille ja haltijoille varattava ti
laisuus tulla katselmuksessa kuulluiksi. 
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Ennenkuin tienpitäjä ryhtyy toimenpiteisiin haltuunotetulla 
alueella olevan omaisuuden poistamiseksi, on aSiasta, mikäli 
mahdollista, ilmoitettava asianomaiselle kiinteistön omistajal
le ja haltijalle ja, milloin omaisuuden poistamisesta ei pääs
tä sopimukseen, tarvittaessa asetettava kohtuullinen ja tie
työn suorituksen kannalta sopiva määräaika, jonka päätyttyä 
omaisuus poistetaan tienpitäjän toimesta. 

68 0. Paikallistien muuttamista maantieksi, maantien muutta
mista paikallistieksi, yksityisen tien muuttamista yleiseksi 
ja yleisen tien lakkauttamista koskeVista hakemu.ksista ja esi
tyksistä on tie- ja vesirakennushallituksen vuosittain laadit
tava yhdistelmä ja toimitettava se oman lausuntonsa ja kerty
neiden asiakirjojen ohella kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriölle. 

Er!l. tyisistä syi·stä voi tie- ja vesirakennushallitus tehdä 
edellä 1 momentissa mainittuja asioita koskevan esityksen eril
lisenäkin. 

69 0. Vahvistetun tiesuunnitelman tarkoittama maantiet yö 
katsotaan yleisist~ teistä annetun lain 111 §:n 1 momentin mu
kaisesti aloitetuksi, kun työtä varten on myönnetty varoja ja 
työhön tieviranomaisen toimesta ryhdytty. Milloin kuitenkin 
myönnetyt varat ·on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määrä
tyllä tieosalla, katsotaan tietyö aloitetuksi vain tiesuunni
telman tältä osalta. 

70 0. Yleisistä teistä annetun lain 106 §:n mukaan julkipa
non jälkeen annettavista päätökSistä on ilmoitus pantava, mi
käli päätÖksen antajana on kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö, valtioneuvoston ja muussa tapauksessa päätöksen an
taneen viraston ilmoitustaululle. 

71 §. Milloin yh1sistä teistä annetun lain tai tämän ase
tuksen mukaan on julkaistava kuulutus tai muutoin saatettava 
määräys, lj:ielto tai muu asia yleisesti tiedokSi, eikä ole er!l.k
seen määrätty tai asianomaisen viranomaisen harkittavaksi an
nettu, miten tiedoksi saattaminen on tapahtuva, on noudatetta
va, mitä julkisista kuulutuksista erikseen on säädetty. 

72 0. Määräykset lauttojen varusteista ja niiden liikenteen 
valvomisesta, kulkuyhteyden järjestämisestä talvilaivaliiken
nettä varten avattujen väylien yli sekä muusta tämän asetuksen 

. toimeenpanosta antaa kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriö. . 

Tarkemmat määräykset tietoimi tuk.ei·sta antaa maanmi ttaushal-
litus. . 

, 73 0. Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1958 
lukien. 
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131. Kotimaisten tarvikkeiden hintojen sekä 
maksujen säännöstely. 

Valtioneuvoston päit6s joulukuun 31 p.ltä 1951. 
(L7he~sQte) 

(Suomen as.-kok. 415/51) , 

(Vrt. kUnn. as.-kok. 1956:47) 

Valtioneuvosto on hintatason turvaamisesta 30 päivänä joulu
kuuta 1957 annetun lain (444/57) 1, 2 ja 8 §:n nojalla sosiaa
liministeriön esittelystä päättänyt, pysyttäen toistaiseksi 
muilta osin voimassa kotimaisten tarvikkeiden hintojen sekä mak
sujen säännöstelystä 23 päivänä maaliskuuta 195? annetun päätök
sen, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä syyskuuta 1957 
sikäli kuin sanotun päätöksen määräykset eivät ole ristiriidas
sa mainitun lain säännösten kanssa, kumota 'sanotun päätöksen, 
19, 62 ja 73 §:t ja antaa niiden tilalle seuraaiVat määräykset: 

1 t. Hinnanvahv1stus on haettava Beuraavill~ kotimaassa 
myyntiä varten valmistetuille, tuotetuille, käs,i tellyille tai 
kerätyille tarvikkeille: ' 

2 §. Seuraaville maksuille on haettava vahvistus: 
sähkömaksut 
kaasumaksut 
jalkineiden korjausmaksut 
pesu-, silitys- ja prässäysmaksut 
saunamaksut ' 
parturi- ja kampaamomaksut 
elokuvamaksut 
linja-autojen ja raitioteiden maksut " 
Makeulle ei kuitenkaan tarvitse hakea vahVistusta, mikäli 

si tä ei oteta, peritä tai vaadi ta korkeampana kuin minä vastaa-' 
va'säännöstelymääräysten mukainen maksu otettiin, perittiin tai 
vaadittiin tämän päätöksen voimaantullessa tai ~iimeksi sitä en
nen. 

Maksun suuruuden tai sen laskentaperusteet vahvistaa, ellei 
valtioneuvosto ole tätä oikeutta itselleen pidsttänyt, sosiaali
ministeriö, jolla on myös valta määrätä, ettei jollekin tai joil
lekin 1 momentissa tarkoitetuille maksuille ole tarpeen hakea 
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vahvistusta. Niinikään on ministeriöllä valta määrätä, että 
sellaiselle yllä tarkoitetulle maksulle, jonka ministeriö on 
vapauttanut vahvistuksen alaisuudesta, on määrätystä ajankoh
dasta lukien haettava vahvistus. 

Yhtenäisten maksujen aikaansaamiseksi sosiaaliministeriö 
voi myös vahvistaa maksun suuruuden laatu- ja kustannusvertai-
lun perusteella. ' 

Vahvistetun maksun korottam·1nen on sallittu vain maksun vah-
vistaneen viranomaisen luvalla. . . 

Siitä riippumatta, onko maksulle haettu vahVistusta, on so
siaaliminsteriöllä valta tarpeen vaatiessa vahvistaa' i momen
tissa tarkoitettu maksu. 

3 0. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958 • 
. ·Ne sosiaaliministeriön antamat päätökset, jotka koskevat tä

män päätöksen 1 §:ssä. tarkoitettujen .tarvikkeiden hintoja tai 
2 §:ssä tarkoitettuja.maksuja,.jäävät näiltä osin edelleen voi
maan. 
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I 

132. Åsemakaavan muutokset vuonna 1957. 
I 

Kaup KauP. 8iaäl"s. Asemakaava.-
Kortteli, alue ym. valt. mip. p11rustuk-

oas. p!iätlSs vahvistus sen nlD 

30 30032 ja 30037 21.11.56 2.1.'57 4145 
38 38122 " n 4139 
43 4-3208 n n 4146 
43 43108 II 3.1.,57 4126 
44 44014 n n 3891 
4 73 12.12~56 21.1.57 4150 

14 486 II R 4155 
4 217 II 30.1.57 4154 

12 382, 383 sekä sen lä-
hiymKäristö II 2.2.57 4152 

11 30 , 309 ja 311 9.1.57 11.2.57 4162 ja 
4163 

21 651 II II 4153 
24 948 ja 949 19.12.56 " 4169 
43 43117 9.1.57 n 4161 
13 407 23.1.57 25.2.:51- 4183 
31 Lauttasaaren Vattuniemen 

pien telakka-alue ,6.2.57 13.3.57 4165 
29 29139 II 14.3.57 4192 
43 43153' ja 43154 II .. 4179 
31 31009 II 16.3.57 4188 
12 359 23.1.59 19.3.59 4191 
43 43102 6.2.57 27.3.,57 4190 
43 43111 20.2.51, .. 4205 
46 Asemakaava, joka käsit-

tää osan Pajamäen kau-
punginosasta II 3.4.57 4159 

7 134 6.3.57 8.4.57 4206 
30 30029 II II 4199 

5 61 20.3.57 27.4.57 4202 
46 Pitäjänmäen'pohjoinen 

teollisuusalue II 3.5.57 4213 
43 43139 10.4.57 8.5.57 4234 
30 30106 ja 30107 II 11.5.57 4222 
30 30108 " 15.5.51 4231 
43 43155 II 22.5.57 4229 
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Kaup. Kortteli, alue YID. Kaup. Sisäas. Asemakaava..-
osa valt. min. piirustuk-

päätös vahvistus sen nlo 

43 43208 10.4.57 23.5.57 4230 
43 43222 . II II 4227 
12 357 II 24.5.57 4237 
30 30026 8.5.57 12.6.57 4239 
14 511 II 14.6.57 4189 
46 46027 II II 4238 
18 Kortt .li~ 625 asemakaava II 24.6.57 4248 
29 29100 22.5.57 8.7.57 4247 
31 Lauttasaaren urheilu-

pnisto II " 4250 
33 Etelä-Kaarelan asema-

Icaava 5.6.57 16.7.57 4242 
3 
ja 
7 Eteläsataman matkustaja 

laiturin pohjoisosa 22.5.57 18.7.57 4246 
12 361 II II 4249 
44 44038 ja 44039 5.6.57 II 4255 
31 31075 19.6.57 19.7.57 4273 
30 30110 II 24.7.57 4272 
29 29010 II 26.7.57 4269 
30 Kortt. N2 30099 asemakaava II " 4262 

8 190 II 29.7.57 4267 
30 30029 II 2.3.57 4271 
10 284 II 6.8.57 4259 
11 325 5.6.57 II 4256 
11 332 22.5.57 II 4244 
29 29072 19.6.57 II 4270 
29 29093 . II II 4260 
29 29034 sekä Nuijamiesten-

tien ja Laajasuontien 
risteys 9.1.57 9.9.57 4175 

31 31123 22.5.57 28.9.57 4241 
16 726 11.9.57 3.10.57 4289 
11 311 " 16.10.57 4287 
23 685 II II 4288 
29 29135 II II 4286 
30 30020 II 18.10.57 4274 
11 307 ja 308 25.9.57 19.10.57 4298 

6 176 II 21.10.57 4297 
4 .72 ja 77 II 30.10.57 4268 

23 914 23.10.57 28.11.57 4306 
25 826 II II 4301 
30 30031 II 10.12.57 4302 
38 38113 II 11.12.57 4305 
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Katujen ja yleisten paikkain ym. nimien muutokset. 

Kaupl Sisäas. 
KauP. Entinen Dimi Uusi nimi tai muutos valt~ .min. 
osa päätös vahvistus 

31 Purjeentekijänkuja-
6. 2. ~7 Segelmakargränd 13.3.57 

II Vattuniemen puistotie-
Ha110nnäs parkväg II II 

·11 Veneentekijäntie-
Båtbyggarvägen II II 

46 Pajamäentie-
Smedjebackavägen 20.2.57 3.4.57 

II Poutamäentie-
Värmobackavägen II II 

29 Nuijamiesten 
aukio-K1ub-
bekrigar-

9.1. 57 p1atsen ·Poistettu 9.6.57 
18 Lehtikuusentie-

Lärkträdevägen 8.5.57 24.6.57. 
33 Kaare1antie-Kårbö-

1evägen 5.6.57 16.7.57 
II Kanne1kuja-Kante1e-

gränd II II 

II Kanne1tie-Kante1e-
vägen II II 

II Kante1ettarenkuja- i 

Kant e1 et at'gränd II II 

II Kante1ettarentie-
Kante1etarvägen II II 

II Paimenhui1unpo1ku-
Herdef1öjtsstigen II II 

II Pajupillintie- I 

Vide1ätsvägen II II 

II Raitamaantie-
Pi1s1ättsvägen II II 

II Runopo1ku-Runostigen II II 

II Tanotorventie-
Näver1ursvägen II II 

II Vanhaistenpuisto-
Gam1asparken II II 

n Vanhaistentie-
Gam1asvägen II II 

30 Maisterintie-
Magistervägen 19.6.57 26.7.57 
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133. Tonttijaon muutokset vuonna 1957. 

KauP. Kort- Kaup. SiBäa.s. 
Tontti Muut o s valt. min.vah-osa tali päätös vistus 

28 28146 Tonttijako vahvistettu 21. U. 56 ::'.1. 57 
29 29088 II II II II 

29 29094 II II II " 
38 38136 7 ja 

8 II muutettu II II 

39 39095 " vahvistettu " " 
39 39124 Tonttijako vahvistettu 

osittain II " 
39 39139 1 ja 

2 Tonttijako muutettu 10.10.56 " 
43 43154 II vahvistettu 21.11.56 II 

39 39062 II II 12.12.56 21.1. 57 
21 655 13 ja 

15 II muutettu II 23.1, 57 
39 39055 II vahvistettu II " 
28 28014 II II 19.12.56 30.1.57 
29 29061 II " II " 
29 29073 " " II " 
39 39123 Tonttijako vahvistettu 

'osi ttain II II 

28 28151 TonttijaJco vahvistett'J. 9.1.5'1 11.2.57 
38 38108 Tonttijako vahvistettu 

osittain II II 

38 38121 5 Tonttijako muutettu II II 

28 28150 Tonttijako vahvistett'~ 6.2.57 1.3. 3.5'1 
28 28169 II II II " 
28 28174 " " II " 

.14 484 II muutettu II 1·4.03.57 
20 791-

-794 " " " " 
28 28016 " v8.hvistettu " II 

29 29063 II " II " 
30 30081 " II II " 
31 31063 5 ja 

6 " lfi"Ilutettu II " 
39 39017 II vahvistettu II 21.:;'.57 
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KauP. Siaäas. 
KauP. Kort- Tontti Muu t 0 8 

val t. min.va.h-
osa tali päätös vistus 

43 43065 2 Tonttijako muutettu 20.2.57 28.3.57 
28 28013 " vahvis-tettu 6.3~57 8.4.57 
28 28148 n 11 " " 
28 28149 " " " " 
31 31088 1 " muutettu '" 24.4.57 
39 39116 " vahvistettu 20.3~57 27.4.57 
46 46040, 

46041, 
4-6043-
46046 " " 6.3~57 " 

28 28105 5 ja 
11 " muutettu 20.3.57 2.5.57 

30 30076 Tonttijako vahvistettu 
osittain -II " 

28 28075 
ja 
28162 Tont1iijako vahvistettu " 3.5.57 

28 28158 II " " " 
39 3902-4' Tonttijako vahvistettu 

osittain " 9.5.57 
28 28401 Tonttijako vahvistettu " 13.5.57 
29 29083 " " 10.4!.57 22.5.57 
30 30076 Tonttijako vahvistettu 

osittain " " 
28 28051 Tonttijako vahvistettu II' 23.5.57 
28 28076 " muutettu " " 
28 28177 " vahvistettu " " 
11 311 " muutettu 8.5'.57 14.6.-57 
31 31017 10 ja r 

11 II " II, " 
22 536 " vahvi stettu ,,! 18.6.57 
22 541 " muutettu " " 

5 84 a 11 ja 
37 Tonti t N2 11 ja 37 yhdis-

tetty yhdeksi tontiksi 22.5,.57 4.7.57 
28 28062 Tonttijako vahvistettu " " 
28 28159 II " " " 
39 39114 " " II " 
33 33120, 

33121, 
33123 ; 

~ 
33126-
33128 " " 8.5.57 16.7.57 

6 - 236 1,3 ja 
5 Tonti t Ng 1,3 ja 5 on yh-

distetty yhdeksi tontik-
, si Nl 2 19.6.57 29.7.57 

28 28050 Tonttijako vahvistettu " " 
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r--' 

lCaup Kort- Tontti Muutos 
lCaup. Sisus. 

osa teli valt. min.vah' 
pliätlis vistus 

29 .29008 Tonttijako vahvistettu 19.6.57 29.7.57 
29 29058 " .. .. .. 
38 38107 Tonttijako vahvistettu, 

osittain " .. 
38 . 38130 Tonttijako vahvistettu n .. 
39 39006 , .. " .. .. 
39 39128 .. .. .. .. 
43 43075 Tonttijako vahvistettu 

osittain 11.9.57 3.10.57 
28 28318 Tonttijako, vahvistettu .. 4.10.57 
31 ' 31130 n .. n .. 
39 39050 .. " 22.5.57 8.10.57 
31 31126 

,ja 
31129 .. .. 25.9.57 18.10.57 

34 34112 .. .. .. .. 
43 43062 Tonttijako vahvistettu 

osittain .. .. 
43 43221 Tonttijako vahvistettu .. .. 
29 29002 .. " 9.10.57 5.11.57 
33 33119, 

33125, 
33129-
33131, 
33133, 
33134, 
33136, 
33144 
ja 

23.10.57 33145 .. II 14.11.57 
3'3 33123 .. muutettu II .. 
39 39004 n vahvistettu n .. 
43 43156 " . " " " 
21 655 16 ja 

18 Tontit m 16 ja 18 on yh-
distetty yhdeksi ton-' 
tiks1 27.11.57 19.12.57 

21 658 11 ja 
15 Tont1t m 11 ja 15 on yh-

distetty yhdeksi ton-
tiksi " .. 

28 28092 Tonttijako vahvistettu " .. 
28 28093 " .. " .. 
30 30074 n " " .. 
43 43215 2 Tontti m 2 jaettu kahdek 

s1 tontiksi n " 
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134. Muutokset vakinaisten virkojen 1uokitte1uun vuonna 1957. 

A. Per U B t etu t v 1 r B t. 

'Il ! A Kaup.val't • päät • 

I 
0 ... 
~ H il N,o Virasto tai laitoa V i r k. a j ~ ~o 

,~ ~ 

~ ~~ .~ • g 

1 Laeteneuojeluviraeto Terveyssisar 1 19 9.1 l.2.57 
2 Falkkalautakunnan toimisto KortistoBslmies 1 21 " l.1.57 
3 Hankintatoimisto To1mentaja 1 15 23.1 1.3.57 
4 Rakennusvirasto t Hernesaa-

r:n autoko;;jaamo Autokor jaamon päällikkö 1 29 IV " 1.4.57 
• Tyilnj ohtaja 1 22 IV " " 6 Rakennusvirasto I konevaras-

to Konevaraston hoi tajB 1 22 IV " " 
7 Ruotsinkieliset Iraneakou- Vahtimeatari-1ämmi ttäj ä-

lut talonmies 1 12 6.2 l.l. 57 
8 Valmiatava poi kien ammatti-

koulu Toimistoapulainen 1 11 " l.3.57 
9 Kaupungir.kir j asto 5i vukiJ'jaatonhoi taja 1 19 20.2 n 

10 Lastentarhat Laetenssimen opettaja 1 19 10.4 1.1.58 
11 n Lastenhoitaja 2 13 
12 n Lastentarhanjohtaja 1 21 l.8.57 
13 n Lastentarhanopettaja 2 20 " 
14 " Talouespulainen 1 8 " 
15 Kaupunginkansl1a Kansl1anotaar'_ 1 19 II l.5.57 
16 RakennUBvirasto, Talin 

]1kavede~PUhdistamo Puhdistamon hoitaja 1 25 V 1.6.57 
17 Konemestari 3 21 V l. 7.57 
18 " Koneenho1taja . 1 18 V " 
19 II Herttoniemen lilraveden-

Puhd~Btamo Puhdistamon hoitaja 1 25 V " 
20 " " Konemestari 3 21 V 1.12.57 
21 " katurakennusoe. II apulaiekaturakennue-

päällikkö 1 35 III 8.5 l. 7.57 
22 Kaupunginkanelia Koulutuepääll1kkö 1 32 II 19.6 l.1.58 
23 Valmietava poikien ammat- Opettaja (tietopuolia-

tikoulu ten aineiden) 1 25 " 1.8.57 
24 Äi1;iye- ,ja laatenneuvolat Terveyeeisar 2 20 11.9 1.1. 58 
25 Tervalammen työlaltoB Työnjohtaja 1 15 " 
26 Kaupunginkirjasto K1rjaetoamanuense1 2 18 " 1.10.57 
27 Ulosottovirasto Johtava kaupunginvou"t1 1 36 " 1.1.58 
28 " 1 kaupunginvout1 1 25 " " 
29 " II " 1 27 " " 
30 " III " 1 30 " " 
U -- " TV .. 1 26 " " 
j2 Ulosottovlrasto r""~~ no_wo_ 

1 27 • rr 
33 II yke;;i tyieoikeudelllsten 

,. 
saatavt:1in 08. ja esikau-
punki- ja palkanuloemi t-

22- o· " tausos. Avustava kaupung~nvout1 4 
34 " verosaate.vain 09. n 3 24 " " 
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• , .>: Y.aup~val t • päätös 
'Ii ""' ~ 0 ,. 

j 
... 

il N,o Virasto tai laitos V 1 r k a ] ':li t' "0 
~. e !:~ 3 
'" 

• g 

-~ .... IJ ... OiJo":"toviI's"rtl.' h/;ll.:.:s:" HLfJtl01 ~t:..11:1. 
. - . a .. ll.~ 1.1.5b 

36 " Pääkirjanpi täjä 1 23 .. " 
37 " Kir;anpi ttijä 1 21 .. " 
38 " Keakuskortiston hoitaja 1 17 " " 
39 " i\.i[·~aB-ja 1 )7 iV " .. 
40 " K88sanhoi taja 2 17 1V " " 
41 " Uloeotteapulainen 17 20 " " 
42 " 12 18 " " 
43 " " 14 16 " " 
44 " " 10 15 " ., 
45 " " 22 l' " " 
46 u Toimistea.pulainen 16 1~ " " 
47 " 17 12 " " 
48 u " 9 11 " " 
49 " Fuhelunvl!l1 ttäjä 1 13 " " 
50 " Vahtimestari 1 13 " " 
51 Hankintatolmisto Tolmistoapulainen 1 12 25.9 u 

52 Kaupunginorkesteri II harpuneoi ttaja 1 23 " 
53 Kaupunginkirjaeto Apulaisvtlhtimeetari 1· 12 u " 
54 Valmistava tytttijen am-

mattikoulu TOlmist?apulainen 1 12 9.1C 1.11. 57 
55 Terveyde~hol toviraato 1 14 1.1. 58 
56 " 1 12 " " 
57 Kaupunginkansl1a Kielenkääntäjä 1 28 23.10 " 
58 Slelullisecti aairalå.en 

v8ate.anotto8sema ~aeliBalraanhol tajatar 2 14 " " 
59 Valmistava poikien am- Varsstonhoi tajan arru-

mattikoulu lain en 1 15 " 1.11. 57 
60 Teolliauualal toe, kaSSB-

ja til1virasto Toimistoapulainen 3 14 13.11 1.1.58 
61 Sähkö1e.i tos Kemisti 1 31 27.ll " 
62 Ma1straatt1 UlosottotoiIJlen tBrkkaa-

ja 1 31 11.12 n 

63 Kivelän sairaala Traktorinku1jett"ja 1 14 18.12 " 
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B. L a k k a u t etu t vi r a t. 

~ 
KauP.valt .päätös 

'tl 
"" " " N,o Virasto tai 1&1 tOB V 1 r k a 

J 
'äI .. H ~ .. .., 
..... ~ .... 
.!! .. .. g 

1 Lastensuojeluvirasto 
Sofianlehdon vas-
taanottokoti Osastonhoitaja 1 18 9.1 1.2.57 

2 Hankintatoimisto Toimistoapulainen 1 12 23.1 1.3.57 
3 Rakennusvirasto , han-

kintaos. Apulaisinsinööri 1 27 n 1.4.57 
4 Tuberkuloosiparantola Työmestari 1 16 20.3 n 

5 Suomenkielinen työ-
väenopisto Siivooja 1 7 n n 

6 Ammattioppilaslauta-
kunta Toimistoapulainen 1 7 n n 

7 Teurastamo Lämmittäjä-mekaanikko 1 15 10.4 1. 5. 57 
8 Helsingin keskusmieli 

sairaala, o.s.Kivelä Sairaanhoitaja 1 15 n 31.3.57 
9 Satamalaitos, varas-

toimis- ja 1aituri-
huo1to-os. Siivooja 1 6 8.5 1.4.57 

10 n Tavarahissin kuljettaja 1 13 n " 
11 n Varastomies 2 14 n " 
12 Kiinteistövirasto, 

talo-os. Siivooja 3 3 22.5 1.1.58 
13 Elintarvikekeskus Autonkuljettaja 1 15 11.9 31. 5. 57 
14 Ulosottovirasto Apulaiskaupunginvouti 1 24 31.12.57 
15 n Ulosottomies 3 23 , 
16 n Ulosott~apulainen 23 19 
17 n 10 17 
18 n n 24 14 
19 n KaBSanh~itaj .. 2 17 
20 n 2 16 
21 " Apulaiskassanhoitaja 2 14 
22 n Toimentaja 1 14 
23 n Kirjaaja 2 14 
24 n Toimist~apu1ainen 2 14 
25 " 20 12 
26 n n 9 11 n 

27 Rahatoimisto " 2 15 n " 
28 " " 10 12 " " 
29 Lauttasaaren sivu- Siivooja-vahtimesta-

kirjasto ri 1 7 25.9 " 
30 Suomsnkieliset kan-

sakoulut " n 2 7 n 1.1.58 
31 Sielul1isesti sai-

raiden vastaanotto-
asema SairaaiWoitaja 2 15 23.10 n 

32 Suomenkieliset kansa-
koulut Kouluhoitaja 2 20 n n 

33 Desinfioimislaitos Desinfioitsija 1 15 13.11 " 
34 Teollisuuslaitokset, 

kassa- ja tilivi-
rasto Rahastaja 3 14 n n 

35 Sähkölaitos Insinööri 1 28 27.11 " 
36 Työ~vat Siivooja 1 7 11.12 " 
37 Keittiöapulainen 1 6 " . 
38 Kiinteistövirasto, 

talo-oe. Yövartija 1 9 " " 
39 Maistraatti Ulosottolaitoksen tark-

kaaja 1 27 " n 

40 Kivelän sairaala Apumies 1 12 18.12 n 

.. 



441 

C. Toi s iin . p a 1 k kaI u 0 k k iin s i i r r ety t v i r a t. 

Palkka-
KauP .... lt .päätö. 

'Ii luokka 

"" ~ 

°iJ 
Iho Virasto tai 1&1 tae V 1 r k a I .. t' !I ... .. .<1 .. ä $ 

~ ~ ~ 

1 Falkkalautakunnan toimis- Notaar1; uusi nimi: 
to toimistosihteeri 1 25 27 9.1 1.1. 57 

2 n " Toimistoapulainen 1 11 12 " " 
3 Suomenkieliset kansakou-

lut Opet;,;aja 437 22 24 23;,1 1.8.56 
4 " " 267 21 23 " 
5 n " " ~55 19 n " " 
6 Ruotsinkieliset " " 97 22 24 " " 
7 " " " 30 21 23 " " 
6 " " " 64 19 21 " " 
9 Lastenhuoltolaitokset n 12 22 24 " " 

10 Rakennusvirasto,puisto-oe. Kaupunginpuutarhuri 1 30 31 " 1.1.57 
11 Kiinteistövirasto,talo-os. Ovenvartija 2 10 12 6.2 1.2.57 
12 Auroran sairaala, bakte-

riol.laboratorio-os. TIllääkäri 1 30 31 20.2 1.1. 57 
13 Marian sairaala Anestesiayli1ääkäri 1 30 31 " " 14 Auroran sairaala Apulaisylilääkäri 3 26 29 10.4 n 

15 Marian sairaala, sisätau-
tien ja kir.os.ryhmä Apulaisylilääkäri 4 26 29 " " 16 Kivelän sairaala, sisätau-
tien os. ryhmä " 3 26 29. " " 17 Kivelän sairaala, mieli-
tautien os.ryhmä " 2 28 29 " " 16 Kivelän sairaala, sllmä-
tautien sekä korva-,ne-
nä- ja kurkkutautien 
os.rybmä Osaetolääkäri 3 27 26 " 19 Nikkilän sairaala " 6 27 28 " 20 " " Apulaisr,lilääkäri 1 26 29 " 21 Tuberkuloosiparantola 2 28 29 " '22 Tuberkuloositoimisto Huoltolääkäri 2 27 28 " 

23 Revisiolaitos Laskentatarkkaaja 16 15 16 1. 4. 5 
24 Kaupung!nkBnslia Kaupunginsihteeri 1 38 39 '.i'", 
25 Apulaiskaupunginsih-

teeri 5 35 36 " 26 n TIivahtimestari 1 16 17 " 27 n Vahtimestari 2 13 14 " 26 Kaupunginhallituksen asia-
miestoimi sto Kaupunginlakimies 1 37 38 " " 29 " Kaupunginasiamies 1 35 36 " " 30 Rahatoimisto Apulaiskaupunginkam-

reeri 2 29 30 " " 31 " 
yleinen 08. Osastopä~llikkö 1 27 28 " " 32 " veronkanto-oB. 1 27 28 " " 

33 " kirj"',;Pito-os. " 1 27 28 " " 
34 " Apulaisosaeto-

päällikkö 1 25 26 0' " 
35 " tllinpäätösos. Osastopäällikkö 1 27 28 " " 36 Maistraatti Kunnallispormestari 1 37 38 " " 
37 " Tarkkaaja-apulainen 2 13 14 " " 38 Raastuvanoikeus Oikeuspormeatari 1 37 38 " " 
39 Terveydenhoitolautakunta 

ja een toimisto· Terveyssisar 2 19 20 " " 
40 II II Aluehoitaja 31 19 20 " " 
41 Terveydellisten tutki-

musten laboratorio Kemisti 1 30 31 " " 
42 n Laboratorion esimies 1 32 33 " " 

. 43 " Apu1aiskemieti 1 24 25 " " 44 Eläin1ääkintäosasto Apulaise1ä1n1ääkäri 1 28 29 " " 
45 n Laborator1oapulainen 2 13 14 n " 
46 Maidontarkaatamo Apu1a1skemisti 1 24 25 " " 
47 " Laboratorioapulaiste~ 

esimies 1 14 15 " " 48 " Laboratorioapulainen 5 13 14 " " 
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Palklra- KauP. val t • piätös 
luokka 

'ei 
K.o Virasto tai laitoa Virka 

,., 
d 1 j .. .. .. ::; 

!l · i ... ~ ~ 

49 Desinfio1mislaitos Terveyss1sar 2 19 20 10.4 1.4.57 
50 Lasten psykiatrin toimis-

to Psykolog.\. 3 24 25 " 
51 · Sosiaali tarkkailija 2 19 20 " 
52 Äit;ys- ja lastenneuvolat Johtava terveyssisBr 2 21 22 " 
53 " Johtava kätilH 1 ·21 22 " 
54 " " Terveyssisar 68 19 20 " 
55 " " Kaupung.\.nkätllH 34 19 20 " 
56 Marian sairaala KäsityHnohjaaja 1 14 15 " 
57 " " Sosiaalihoitaja 5 19 20 " 
58 h h Taloudenhoitaja 1 25 26 " 
59 " " Apum1es 27 11 12 " 
60 " " Sos1aalisiivooja 1 8 9 " 
61 " " Sairaala-apulainen 85 7 8 " 
62 " " Kei ttitSapulainen 23 7 8 " 
63 · · Lämmittäjä-mekaanik-

ko 2 15 16 " " 
64 " " Lämmittäjä 8 14 15 " " 
65 .Auroran sairaala Lapsipsykolog.\. 1 23 24 " " 
66 " " Sairaalapsykolog.\. 1 23 24 · " 
67 " " Vastaava sosiaali-

hoitaja 1 20 21 " " 
68 " " Terveyssiaar 3 19 20 " " 
69 " " Sosiaal1hoitaja 8 19 20 " . 
70 " " Lastentarhanopettaja 1 17 18 ." " 
71 " " Lastenhoitaja 96 12 13 " " 
72 " " Taloudenhoitaja 1 25. 26 · " 
73 " " Apum1es 18 11 12 " " 
74 " " Sairaala-apulainen 66 7 8 " " 
75 " " KeittiHapulainen 15 7 8 " " 
76 " " Lämmittäjä-mekaanik-

ko 4 15 16 " " 
77 " · Mekaanikko 1 15 16 " " 
78 " " Lämmittäjä 7 14 15 " " 
79 Kivellln sairaala KäsityHnohjaaja 1 15 16 " " 
80 " " Sosiaal1hoitaja 6 19 20 " " 
81 " " Taloudenhoitaja 1 26 27 " " 
82 " " Apum1es 22 11 12 " " 
83 " " Sairaala-apulainen 03 7 8 " " 
84 · " KeittiHapulainen 30 7 8 " " 
85 · " L!!mmittäjä-mekaa-

nikko 5 15 16 · " 
86 · " Desinfioitsija-me-

kaanikko 1 15 16 n " 
87 " " Lämmittäjä 6 14 15 " " 
88 Helsingin keskusmieli-

e:1raala I~ 09. Kivelä. Sairaalapsykolog.\. 2 23 24 " " 
89 KäsityHnohjaaja 1 15 16 " " 
90 · " Sosiaal1hoitaja 3 19 20 " " 
91 " " Miesten käsityHnoh-

jaaja 1 16 17 " " 
92 " " Lastenhoitaja 2 12 13 · " 
93 Helsing.\.n keskusmieli-

sairaala, os. Kivelä Sairaala-apulainen 17 7 8 " " 94 Sielullisesti sairaiden 
huoltoto1misto Sosiaal1hoitaja 4 

95 Helsingin keskusmielisai-
19 20 " " 

raala, os. Nikkilä Sairaalapsykolog.\. 2 23 24 " " 96 " KIIs.i tyHnohjaaja- 1 15 16 " " 97 " Miesten käsityönoh-
jaaja 2 16 17 " " 98 " KäsityHnapulaisoh-
jaaja 1 13 14 " " 99 " Sosiaal1hoitaja 4 13 20 " " 100 " Taloudenhoitaja 1 26 27 " " 101 " Apum1es. 9 11 12 " " 102 " Sa1r:sla-apul~inen 3 8 9 " " 103 " 61 7 8 " " 
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Palkka-
Kaup.val t .pölitö. 'e luokka .. 

B,o Virasto tai 1a1 t,OB V 1 r k a ) iJ A t' .. .. 
;l ~ 

.., .. .. .. .. g 
~ 

·104 Helsingin keskuamie118~i- Lämmittäjä-mekaanik-
raals, 0':: N1kkilä ko 3 15 16 10.4 1.4.57 

105 , Lämmittäjä 12 14 15 n n 

106 " Keittiöapulainen 26 7 8 " n 

107 Tuberkuloosihuolto Terveyssisar 1 19 20 " " 108 Tuberkulo0~iparantola Sosiaalihuoltaja 2 19 20 " n 

109 Käsityönohjaaja 1 14 15 n " 110 n Lastenhoitaja 6 12 13 " " 111 " Taloudenhoitaja 1 26 27 " n 

112 " Apumies 6 11 12 n n 

113 " sa1r:Sla-apul~inen 1 8 9 n n 

114 " 75 7 8 n n 

115 n Keittiöapulainen 8 7 8 " " 
116" n Lämmi ttäjä-mekaanik-

ko 3 15 16 n " 
117 n LälllJllittäjä 3 14 15 " " 118 Malmin sairaala Sosiaal1hoitaja 1 19 20 n " 
119 n " Taloudenhoitaja 1 22 23 " n 

-120 " " Lämmittöjä-mekaanik-
ko 1 15 16 " " 121 " " Lämmittäjä 2 14 15 n " 122 " n Apumies 4 11 12 n " 

123 " " Salr:ala-apul~lnen 1 8 9 " n 

124 " " 15 7 8 n " 125 " " Keittiöapulainen 8 7 8 n " 
126 Huolto-virasto ,hallinto-

ja huolt~-oe. Huoltotarkastaja 54 19 20 n " 127 Kodinhoitaja 38 10 11 n " 128 Huoltovirasto, 
kodinhoitotoimisto " 10 10' 11 n " 129 " työhuoltotoimisto Huolto!Brk8sta j a 1 19 20 n " 

130 " aaiam1eeos. 6 ·19 20 n " 
131 Koskelan sairaskoti Apulaisjohtaja 1 26 27 " " 132 " " Lämmittäjä-mekaanik-

ko 1 15 16 " " 133 " " Lämmittäjä 4 14 15 n " 134 " " ASkartelutyön ohjaa-
ja 1 15 16 n " 

135 " " Keittiöapulainen 15 7 8 " n 

136 " " Apumies 14 11 12 " " 
137 n n Käsityönohjaaja 1 15 16 n " 
138 " n Käsityönapulaiaoh-

jaaja 1 12 13 " " 
139 " " Hoitoapulainen 106 7 8 " " 140 Hirv1haaran vanhainkoti Keittiöapulainen 1 7 8 " n 

141 " n H01toap~lainen 2 7 8 " " 142 Kulosaaren vanhainkoti 1 7 8 n " 
143 Kuataankartanon vanhain-

koti Taloudenhoitaja 1 25 26 " " 144 " " Aakarruttaja 1 15 16 " " 145 " " Hoitoapulainen 61 7 8 " n 

146 " " Keittiöapulainen 13 7 8 " n 

147 " " Lämmi ttä,iä-mekaanik-
ko 1 15 16 " " 148 " " Lämmittäjä 4 14 15 " " 

149 " " Apumiea 7 11 12 " n 

150 Lastensuojelulautakunta 
j~ -virasto Paykologi 2 23 24 " " 

151 n Terveyssisar 1 19 20 " " 152 " " Huoltotarkastaja 20 19 20 n " 
153 Sofianlehdon vastaanot-

tokoti Johtaja 1 28 29 " n 

154 " " Lämmittäjä-mekaanik-
ko 2 15 16 " " 155 " " LaBten~o1taja 43 12 13 " " 156 Hyvöeen lastenkoti 2 12 13 " " 

157 Malmin lastenkoti " 2 12 13 " " 
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Palkka- Kaup.val t .päätös 

~ 
luokka. 

11'0 Vi.rasto tai la1 tOD V 1 r k a j ~ ii ~ ori .. ... m .g i 31 ... . ~ 
158 Toivolan oppilaskoti Johtaja 1 28 2,9 10 4 1.4.57 
159 Ku11atorpan lastenkoti LaBten~oitaja 6 12 13 
160 Nukarin lastenkoti 6 12 13 " 
161 ApulaBt~ntarha A~la Lastentarhanjohtaja 1 20 21 " 
162 Opettaja 3 19 20 " 
163 " " Lastenhoitaja 1 11 13 " 
164 Ryttylän koulukoti Johtaja 1 28 29' " 
165 Työnvälitystoimisto, Ammatlnva1intapsyko-

nuoriso-oB. logi, '1 28 29 " 
166 n Apu1aispsyko1ogi 2 24 25 " 
167 n Assi.tentti 3 23 24 " 
168 Työnvälitystoimisto Ammatinvalinnan oh-

jauksen assistentti. 4 23 24 " 
169 Suomenkieliset kansakou-

lut Tarkastaja 1 ,)3 34 " 
170 n " II " 1 31 32 " 
171 . " Taloudenhoitaja 1 31 32 " 
172 " " Sihteeri 1 27 28 " 
173 " " Koulupsykologi 4 24 25 " 
174 " " Sosiaalitarkkailija 2 19 20 " 
175 " " Kouluhoitaja 20 19 20 " 
176 Ruotsinkieliset " Tarkastaja 1 32 3J " 
177 " " Ta1oudsnhoitaja-

sihteeri 1 30 31 " 
171a " " Koulupsykologi 1 24 25 n 

179 " " Kouluhoitaja 3 19 20 " 
180 " " Sosiaalitarkkailija 1 19 20 " 
181 Suomenkieliset ja,ruot-

sinkie1iset kansakou-
lut Kouluhoitaja 2 19 20 " n 

182 Suomenkielinen työväen-
op1'sto Johtaja 1 31 32 " " 

183 Ruotsinkielinen työväen-
opisto " 1 26 27 " n 

184 Kirjapainokoulu Ladonta1uonnoste1un 
opettaja 1 24 25 n n 

185 " Ammattityönopettaja 2 20 2l; " " 
186 Kähertä~äkoulu Parturi työnopetta'ja 2 21 22 n " 
187 Kampaustyönope~taja 3 20 21 " " 
188 Valmistava poikien am-

mattikoulu Opettaja 22 25 26 " " 
189 n " " Voimistelunopettaja 3 24 25 " " 
190 ;, n " Ammattityönopettaja 60 20 21 " " 
191 ValmistaVB tyttöjen am-

mattikoulu Opettaja 1 25 26 " " 
192 n n " Voimiete1unopettaja 1 24 25 n n 

193 " " " Piirustuksen opet-
taja 1 20 2i " n 

194 " " " Ompe1imon opettaja 1 20 2i n " 
195 n " " Pukuompe1un opet-

taja 8 20 21 " " 
196 n " . " Liinavaateompe1un 

opettaja 2 20 21 n " 
197 " " " Talousopettaja 7 20 21 " " 
198 n " " Pesunopettaja 1 19 20 " " 
199 " n " Tarjoilun opettaja 1 19 20 " " 
200 " n n Leipomo-opettaja 1 19 20 n " 
201 Kotitalouslautakunta Talousopettaja 6 20 21 " " 
202 n Kodinhoidonopettaja 1 20 21 " " 
203 n Käsityönopettaja 4 20 21 n " 
204 " Kotitalousneuvoja 2 19 20 n " 
205 " Käsityöneuvoja 3 19 20 n " 
206 Lastentarhat lai toksineEll Lastentar~anjOhtaja 49 21 22 " " 
207 " " 12 20 21 " n 

208 " " Koululasten päivä-
kodin johtaja 4 20 21 " " 

209 n n Lastenseimen johtaja 4 19 20 " n 
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210 Lastentarhat laitoksineen ~äiväko~1n opettaja ., 19 20 10.4 1.4.57 
211 " " Lastentarhanopettaja 40 19 20 " " 
212 " " Opettaja 168 19 20 " " 
213 " " Lsatenseimen opet-

taja 4 18 19 " " 
214 " " Vastaava lastenhoi-

taja 4 12 13 " " 
215 " " Lastenhoi taja . 44 11 13 " " 
216 Kaupungi~kirJasto Kirjaatonjohtaja 1 33 34 " " 
217 Apulaiskirjastonjoh-

taja 2 28 29 " " 
218 " Osastonhoitaja 5 20 21 " " 
219 " Opiskelunneuvoja 2 20 21 " " 
220 " Kirj8stoamanuenssi 21 17 18 " " 
221 " Siivooja 4 6 7 " " 
222 Sivukirjastokeskus Kirj8stoamanuenssi 1 17 18 " " 
223 Kallion sivukirjasto Si vukirjastonhoi-

taja 1 27 28 " 
224 " " Osastonhoitaja 2 ?O 21 " 
225 " " Opiskelunneuvoja 2 20 21 " 
226 " KirjBatoamanuenssi 12 17 10 " 
227 " Siivooja 1 6 7 " 
228 Töölön Kirjaatonhoitaja 1 22 23. " 
229 " Op1Bkelunneuv~Ja 1 20 21 " 
230 " Kirjastoamanuenss1 6 17 lil " 
231 Vallilan Kirjastonhoitaja 1 22 23 " 
232 " Kirjastoamånuenssi 3 17 18 " 
233 Käpr.län Kirjastonhoitaja 1 .22 23 " 
234 Kirjastoamanuenssi 5 17. 18 " 
235 EteI. Kirjaatonhoitaja 1 22 23 " 
236 " Kirjastoamanuenssi 3 17 18 " 
237 Pasilan Kirjastonhoitaja 1 19 20 " 
238 " Siivooja 1 6 7 " 
239 Sairaala~iVUkirjasto Kirjastonhoitaja 1 24 25 
240 Kirjaetoamanuens8i 10 17 18 
241 H~gan sivuki~jaBto Kirjastonhoitaja 1 ?O 21 
242 Kirjastoamanuenssi 1 17 18 
243 Kulosaaren " KirjaBt~nhoitaja 1 19 20 
244 Lauttasaaren II 1 ?O 21 
245 " " K1rjastoamanuenssi ) 17 13 
246 Munkkiniemen II Kirjastonhoitaja 1 20 21 

, 
247 " " Kirjastoamanuenssi 1 17· V3 
248 Malmin " Kirjastonhoitaja 1 20 21 
249 " " Kirjastoamanuenssi 1 17 13 
250 Oulunkylän " Kirjaat~nhoitaja 1 19 20 
251 Tap~nila.n " 1 20 21 
252 " Kirjsstoamanuenssi 1 17 18 
253 Puistolan " KirjastonhoitajB 1 20 21 
254 " " Kirjastoamanuenssi 1 17 18 " 
255 Pakilan n Kirjastonhoitaja 1 20 21 " 
256 " " Kirjastoamanllenssi 1 17 18 .. 
257 Herttoniemen " Klrjastonhoitaja 1 ~o 21 " 
258 " " K1L'jaetoamanuenssi 1 17 18 " 
259 Toukolan " Kirjastonhoitaja 1 20 21 " 
260 " " Kirjastoam~nuen9si 1 17 1-3 " 
261 Pitäjänmäen " Kir jast~nhai·taja 1 19 20 " 
262 Pukinmäen " 1 19 20 .. 
263 Kiinteistövirasto, maa-

talousas. Kaul1ungl nagronoml 1 32 34 " " 
264 " ApulR.ifikaul'ungin-

aeronomi 1 28 2° " .. 
265 meteäoa. Kaurnmg i nmets3nho1.-

taja 1 31 33 " " 
266 " Apulai~kaupunginmet-

stinhoitaja 1 28 29 " .. 
267 talo-oa. ~:iiivooja 1 5 6 " " 
268 Hakennusvirasto, katu-

rakennusos. Kemisti 2 30 )1 " " 
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269 SatamalaltOB, kanslia Siivooja 1 6 7, 10.4 1.4.57 
270 Varasto1m1s- ja la1tu- La1tur1huollon'ee1-

rihuol te-oe. mies '10 18 19 ,; .. 
271 .. La1tuT1huollon apu-

la1ses1miea 1 16 17 n .. 
272 Teur8etamo Metall1korjausmies 1 15 16 .. .. 
273 .. Lämmittäjä 2 13 14 .. .. 
274 .. Laboratorioapula1nen 2 13 14 .. .. 
275 Vesllaitos TIikem1st1 1 33 34 .. .. 
276 .. Kemisti 1 30 3X n .. 
277 n Apulaiskäyttäpääl- I 

rlikkä 1 24 25 .. .. 
278 .. Konemestari 12 21 22 .. .. 
279 Kaaaula1toB Kemisti 1 30 31 .. .. 
280 Sähköla1tos, työtoim1sto Apulaiskaapelimes-

tari 1 23 24 n .. 
281 Sähkölaitos, työto1misto Apulaiemuuntamomes- 2 23 24 ... .. 

tari 
23 282 n .. Apulaislinjamestari 5 22 .. .. 

283 .. .. Apulaiekatuvalomes- I 
tari 1 22 23 .. .. 

284 n yhteiskäyt- Apulaismittarimesta-
tätoim1eto ri 1 22 23 .. .. 

285 ... voimalaitos- Kattilayliasentaja 1 23 2~ n .. 
toimisto 

286 .. ala.-8aema-
toimisto Akkumestari 1 20 2~ n .. 

287 .. eisäjohtotoi 
m1eto Johtotarkaetaja 8 22 2~ n .. 

288 .. .. 
Mi!~:~itoimieton e~il 1 22 24 .. .. 

289 Verovirasto Johtaja; uusi nimi: I 

verojohtaja 1 34 36 8.5 1.7.56 
290 n Sihteeri 1 30 32 .. .. 
291 n Apulaissihteeri; uuai I 

nimi: oeastoeihtee- , 
ri 1 28 29 .. .. 

292 .. Osastonhoitaja 3 17 18 .. .. 
293 .. Toimietonhoitaja 16 17 18 .. .. 
294 .. Tiliosaston hoitaja; 

uusi nimi: kirjan-
pitäjä 1 15 16 .. .. 

295 .. Konekirjoitustoimis-
ton apulaietoimie- \ 
tonhoi'taja 1 13 14 .. .. 

296 .. TOlmiat~apulainen 2 12 13 .. .. 
297 .. 1 11 13 .. .. 
298 n n 7 .11 1~ .. .. 
299 n Apulaiejohtaja; uusi 

nin; apula1svero- I 

johtaja 1 32 33 .. 1. 7.57 
300 Teuraetamo Vahtimestari 1 13 14 n 1.4.57. 
301 Rakennusvirasto, puhtaa- Puhtaanapitopäällik-

napi te-cs. kö 1 34 35 .. 1.7.57 
302 TerveYdenh~itovirasto TIihoitaja 1 21 22 5.6 1.4.57 
303 Kotisairaanhoidon 

I ylihoitaja 1 21 22 .. n 

304 n Kotisairaanhoitaja 16 19 20 .. .. 
305 Sielul1isesti sairaiden 

21 huoltotoimisto TIihoitaja 1 20 .. .. 
306 Suomenkiel.kaneakoulut Vahtimestari 1 12 13 19.6 .. 
307 .. .. Talonmies-lämmittäjR 1 12 13 .. .. 
308 Kaupunginkirjasto Kirjastonhoitaja 1 19 2<1 n .. 
309 SielulIieesti sairaiden 

huoltotoimisto Toimistonhoitaja 1 14 1~ 9.10 n 

310 Suomenkielinen työväen-
18 .. opisto Opintoneuvoja 1 17 1.10.57 
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311 Koskelan sairBskoti, Ll!mmitt!!j!!-mekaanik-

9.10 pesulaitos ko 1 15 16 1.4.57 
312 Satamalaitos Apulaissatamamestari 1 20 21 n 1.10.5 
313 n Nosturi-insinööri 1 30 31 " " 
314 Kaupunginl<ansl1a Kielenl<!!äntäjä; uusi 

::;:' ",.,.,'"''']" 1 29 30 23.10 1.1. 58 
315 Valmistava poikien am- Opettaja (tietopuo-

mattikoulu lieten aineiden) 1 25 26 n 1.9.57 
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D. Muu teL u " a u u den n i m e n saa n e e t v 1 r a t. 

V 1 ra n '~ Pa1 kka1 uokk. Kaup.val t .piätöe 

N,o Virasto tai 1a1 toe aikaisempi nimi uusi nimi ) entl- uusi tehty astui 
.., non voimaan 

1 Valmistava poikien Toimistoapu- Kssssnhoi-
ammattikoulu lainen taja 1 14 15 6.2 1.1. 57 

2 Lastentarhat Talousapulai-
nen Keittäjä 1 8 9 10.4 1.1.58 

3 Nikkilän sairaala Lämmittäjä Lämmittä-
.jä-me-
kaanikko 1 14 16 n 1.3.57 

4 Rakennusvirseto, Apulaiekatura- 1 apulais-
katurakennuBOB. kennuspääl- katura-

likkö kennus-
päällik-
kö 1 35 35 8.5 1. 7.57 

5 RakennuBvlraeto, Apulaiepuhtaa- Käyttö-
puhtaanapito-os. napitopääl- insinöö-

33
1 l1kkö ri 1 28 " " 

6 Lastentarhat Laatentarhan- Lastenssi-
opettaja menjoh-

1.1. 58 taja 1 20 20 11.9 
7 Sähkölaitos Mittaritoimis- Mittari-

ton esimies asennUB- , 
mestari 1 24 24 " 

8 Rahatoimieto,ylel- Toimistoapulai- Apulais-
sen osaston palk- nen kirjan-
ka- ja eläke toi- pitäjä 6 14 14 25.9 . 1.1. 58 
misto 

9 " eläketyöryhmä n " 1 15 15 " " 
10 II yleisen osaston 

konekirjoituetoi-
mieto " Toimiston-

hOi!8ja 1 14 15 " " 
11 " kirjanpito-oa. " 1 15 15' " " 
12 " tilinpäätösos. n Apulais-

kirjan-
pitäjä 1 14 14 " " 

13 II veronkanto-os. " Toimiston-
. hoi taja 1 15 15' " " 

14 II veronk8l'lto-os. I " Apulais-
toimennustyö- toimen-
ry~ t8~a 1 14 14' " " 

15 " 2 12 14 " " 
16 II veronkanto-os. I 

kantoryhmä " Tarkkaaja 1 14 14: " " 
17 Valmistava poikien Varaston ja Varaaton-

ammattikoulu työkalujen hoitaja 1 17 17 23.10 
hoitaja 

18 KaasulaitoB Apulaisjohtaja Jakelu-
pää1l1k- I 

kö 1 35 35 18.12. " 
19 " Yli-insinööri Tuotauto-

pääl-
likkö 1 34 35 " " 

1) 111 k1elitaitoluokka 
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E. Toi s e e n 1 a i t 0 k 8 e e n s i i r r ety t v i r a t. 

laitos. 

t 
f Kaup.nJ.'t.päi1iöa 

" d B,o Virtra i i' ;joata rirtra ;johon virka 
ai1rrett1iD a!.1rretUiD t .. .. .. ~ 

1 Rakennusv1raoto, Toukolan koneko1'- Työpaja1neinööri 
hankintaos. jaamo (konekorjaamon 

päällikkö) 1 32 23.1 1.4.57 
2 " n 1 työnjohtaja; uum 

nimi: työnjohta.-
ja 1 26 n " 

3 " n II työnjohtaja; 
uusi nimi: työn-
johtaja 1 23 n " 

4 " n Piirtäjä 1 21 n " 
5 . . Toimistoes1m1ee 

(19 pl.) 1 20 .. . 
6 n n Kirjanpitäjll 1 16 n n 

7 n n TOimisto~pula1nen 1 14 n n 

6 n .. 2 12 n n 

9 n n " 1 11 n n 

10 n puhtaanapito- Herneaaaren au- Esimies; uusi nimi 
os. tokorjaamo työnjohtaja 1 25 .. n 

11 Rakennusviraston 
hankintaosasto Konevaraato Varastoee1mies 1 17 n n 

12 Kiinteistövirasto, Väestönsuoje1u-
talo-os. toimisto Koneenhoitaja 1 17 6.3 1.1.57 
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Vuotta osoittava luku 1953 tarkoittaa voimassa olevaa ase
tusta, 1953 asetusta, joka ei enää ole voimassa. 

Vuosiluvun jäljessä oleva luku tarkoittaa asetuksen juokse
vaa numeroa. 

Aitaaminen, katumaan, siitä perittävä maksu 1953:25; 1957:26 
Ajoneuvojen kokonaispainon rajoittaminen Pasilassa 

olevalla rantaradan yli johtavalla sillalla •••• 1954:88 
Ajonopeus, moottoriajoneuvojen ......... 1953:90, 116; I955:13 

sen rajoittaminen Herttoniementiellä •••.•••••••••• 19?7:58 
" " Tuusulantiellä •.•••..••••••••••• ""'l95'i':44 

Alkoholistihuoltola, yleinen, maksut siihen· määrätyn ----
hoidosta •.••••••••.•••••••..••.••••.•.••••••••• 1956 :70 

Alkoholistilai.n muuttaminen ..••••••••••••••••••••••• 1956 :73 
Alueliikenne, henkilöautoilla harjoitettava ammattimai- . 

nen, sitä varten vahvistettujen järjestysohjeiden 
muuttami.nen •••••••••••••.••..••..•..••••••••••• 1954 :121 

Alueliikenneluvat, henkilövuokra-autoille myönnettävät, 
niiden enirnmäismäärä •••••.••.•••..••.•••••••••• 19.2Q.:IIO 

kuorma-autoille myönnettävät, niiden enimmäismää-
rä •.••••••••••.•••••••••••••••••••• 1956:62, 192; 1957:93 

Aluelääkärien vuokraraha •••••.•.•.••••.••••••••••••. 1956:65 
Alukset, satamslaitoksen, taksa niiden käyttämi-

sestä •••••••••••••••••••..•.•••••••••. 1957:29; 1957:108 
Aluksille annetusta vedestä kannettava maksu 1953:18; 1957:107 
Aluksista kannettava satamamaksu, v. 1924 vahvistetun 

taksan korotus ••••••••••••• 1953:106; 1956:77; 1957:10 
Ammattikoulujen opettajien kotityökorvaukset 1954:37; 195b:170 

tuntipalkat .••.•••••••••••• 1955:99; 1956:71, 152; 1957:70 
Ammattilääketieteen säätiön ja kaupungin välinen 

sopimus •••••....••••••••• , •..•.•• ,1956:56 (muut. 15')'(:72) 
Ammattiopetuslai tosten ohjesäännön muutos ••• " ;-. ~ • • • 1956: 112 
Ansiol!/erkki , kaupunkiliiton, sen myöntäminen •••••••• 1956 :44 
Arkistot, julkiset, niistä annetun asetuksen muuttami- ----

nen .......... ~ .......•..................•...... 1954:29 
Arkistot, valtion ·rirka- ja kunnalliset, ohj eet niiden 

huoneista ••••••••••••••••••••• ,................ 1954 :60 
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As~ma.kaava. 6. kaupunginosan korttelia n:o 1B1 kosk.eva 
15.kaupung!nosan korttelia n:o 635 koskeva •••• : ••• ~ 
1B.kaupunginosan kortte1eiden n:o 604 ja 622 väli-

sen alueen ...... -e •••••••••••••••••••••••••••••• 

18. kaupunginosan korttelin n: 0 625 •••••••••••• : •••• 
24. kaupung:l.nosaa koskeva •••..••.•••......••.•• ~ ..•• 
24.kaupunginosan kortte1eiden n:o 931-940 ja 942-

947 ......................................•. , .... 
25.kaupunginosaa koskeva •••••••••••••••••••••••••• 
.26." ", •••••••••••••••••••••• ' •••• 
28." ... •.................... . e ••• 

28. .. . n (Pirkkola-SuurSU,on) ..... 1 •••• 

2B.kaupunginosan kortteleita n:o 2~055.2B056 ja, 

1954:155 
1954:1:;5 

1956:196 
195'1:132 
~,:132 

1955:1BO 
I95.3:162 
19;):162 
19;):162 
!ill:1B9 

2B013 koskeva •••••••••••••••••••••••••••••. " ••• 195~ :133 
29.kaupunginosan rOhjOiSOSan (Pohjois-Haaga III,:n) 195 :212 
30.kaupunginosan Pohjois-Munkkiniemen) ••••••••••• }95;:204 
30.kaupunginosan Kuusi saaren) •••••••••••••••• ' •••• , 195~ :196 
30. n korttelin n:o 30099 ••••••••••••••• 195 :132 

.33. " Etelä-Kaarelan) •••••••••••••••••• 1951 :132 
34. " . Keski-Pakilan) ................... i§§r1B1 
3B. " Malmin) luoteisosan •••••••••• '. • • • :160 
39. " Tapanilan) ete1ä- ja länsi osan, ••• 1953 :160 
43. " Herttoniemen itäisen asuntoalueen 

l?ohjoisosan) •••••••••••••••••• : •••• 1954:131 
43. " (Herttoniemen eteläisen teollisuus-

alueen) •••• , ••••••••.••••••••••••• ~ 1954 :161 
(Herttoniemen läntisen asuntoalueen -
l?ohjoisosan) •••••••••••••••••• ,.... 1q55 :169 

43. " 
43. " (Herttoniemen itäisen asuntoalueen) 1955:251 
43. II korttelien n:o 43139-43147 .... ;... I95'!:128 
44. II korttelin n:o 44029 •••••••••••• ••• 1955:230 
46. " 1955:1B6; 1956:196; 1951:132 

Asemakaavalain muutos ••••••• :-:7:' ....... :-:7:' .... " . . . 1951: 69 
Asemakaavan muutoksia 1953:122-159. 161. 163-112; 

1~54:123-132, 134, 143, 136, 138-154, 156-166,168-
1 3; 6955:111, 120, 163-119, lB2-lB5, lB1-lBa. 
190-2 3, 205-211, 213-229, 231-25B, 1956:196; 
1951:132 ' 

Asevelvo lisuuslain nojalla reservin kertausharjoituk-
siin kutsuttujen, kaupungin palveluksessa olevien 
asevelvollisten palkat ja vuosilomat .••.•••••••• i95i:69 

Asiakirjain. lähettäminen, asetus siitä 1954:19 (muut. 95 :101; 
I95"5' :11) 

laki siitä •••••••••••••••••••••••••••••••••••• " • • • TI2!: lB 
siitä kannettavat maksut.. •.•••••••••.•••.••••••••• 99§6:103 

~siakirjain säilyttäminen ja hävittäminen 1956:12Pi 195: ,114 
Asuinhuoneistot, niiden lämmityskustannusten suoritta-

minen 1956 :146 (muut. 19',,)1 :124) 
niiden vUökrBkustannusten nousu 1953:13,115; 1955:151;, 

1956:153;1951:125 
Asuntoavustuksen myöntäminen ,perheellisille tulojen 

enimmäismäärien mukaan ••••••••••••••.•••••• '. • • • 1953 :98 
Asuntolainojen korkokanta •••••.•••••.•.•.•••.••• ~ ••• 1921:120 
Asuntotonttien yleiset luovutusehdot ••••.••••••• ,.. • • I955' :141 
Asuntotuotannon veronhuojennuslaki 1953:101(muut. 1955:I34T 

sen täytäntöönpano 1953:119 (muut. 1956: 1; 1951:61) 
siinä, tarkoitettu käypäkorko ••••••••••••••••• ;.... 1956:2 



Asuntotuotantolaki •••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
sen täytäntöönpanoasetus 1953 :9·7 (muut. 1954 :43; 

Asutuslautakunnan puheenjohtajan vuOsipalkkr0-7 •••••• 
Auroran sairaalan hyväksyminen invaliidihuoltosairaa-
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195~:96 
1222:100) 
~:32 

laksi ................................. 1954:95; 1955:113 
Autoasetus (v:lta 1948), sen muutteminen 19547Jö; 

1955:78; 1956:37 
sen täytäntöönpano ••••••••••••••••.•• 1955:25 (muut.1956:57) 
Ks. Moottoriajoneuvoasetus ja sen täytäntöönpano. 

Autonosturien käyttötaksa •••••••••••••••.••••••••••• 1953:86 
Ks. Koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa. 

Autotaksa, ks. Kuorma-autota~sa ja Vuokra-autotaksa. 
Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitusmaksut ••.• 1956:11 

Bensiinin myynti astioista, sen järjestämistä koske-
van päätöksen kumoaminen ••••••.••.•••••••.••••• 1955: 7 

Desinfioimislaitoksessa annetusta syyhyhoidosta perit-
tävä maksu ••••••••••••••••...•...•••••••••••••• 1956 :39 

Elatusavustusten korottaminen, laki siitä ••••••••••• 1956:183 
Elatusvelvollisen työlaitokseen toimittamista koskevan 

vaatimuksen tiedoksisaattalllinen ••••••••••.•.••• 1956:133 
Elintarvikeasetuksen muuttaminen •••••••••.•••••.••••• 1953:56 
Elintarvikenäytteiden ottamisesta annettu asetus ••.. 1953:104 
Elintarviketutkimuslaitoksia koskeva sopimus ••.••••. 1954:38 
Elokuvanäytännöt, asetus niistä ••••••.•••••••••.•••• 1956:17? 
Eläintenhuoltoaseman luovuttaminen Eläinten Huolto-

yhdistys - Föreningen Djurvärnet nimisen yhdis- , 
. tyksen haltuun .••••••••.•••••..•.•••••......••• 

Eläkesääntö, kaupungin työntekijäin 1953:80 (muut. 

kaupungin viranhaltijain 1953:79 (muut. 1954:76; 

Eläkkeet, lottapalvelun hyväksi lukeminen niitä las-

195.3 :110 
1954:77' 
1955 :42~ 
1955:41 , 
'72,1:14) 

kettaessa ••.•.•••••••••.•.••..••.••...••••..•.. 1954:111 
niiden tarkistaminen 1954:4; 1955:147; 1956:85~5 
valtion varoista suoritettavat, niiden järjestelystä 

annettu laki ••.•••.••..•••..••••••••••.••••••.• 1953: 3 
Ennakkoperintälaki , ennakon pidättäminen sen 4 ~·:n 4 mo-=-

mentin tarkoittamasta edustus- ja matkakustannuk-
sesta •••••••••••••••••..•..•....••...••••.•••.• 1956 :118 

sen muuttaminen •••••••••••••.•.••. 1954:20;1956:87, 177, 178 
sen täytäntöönpano ja soveltaminen (muutoksia-v7 1946 

. annettuun päätökseen) 1953:60, 93; 1953:73; 1954:105; 
-- 1955:117; 1956:116,180 

Esikaupunkitoimikunnan toimintaohjeet " •.•••.•..••.•• 1956:23 

Hank:intatoimintaa koskevia määräyksiä ................ 1959:19 
Hankintatoimiston jOhtosääntö 1955:18; uusi painos 195 :92 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti - Helsingfors stads 

400-årshem nimisen säätiön säädekirja •••••••.•• ~95.3:65 
sen palveluksessa olevien talonmiesten eläke-etujen 

järjestäminen ••••••••• ~ •.•••• ~............ •..•• 1954 :81 
sen säännöt ••••••••••••••••••••••• ; .•.•.••••••.••• 1953:66 

Helsinki-mitalin jakoa koskevat määräykset 1955:122; 1956:44. 
Henkikirjoittaja, asetus niiden henkilöluetteIöjen 

maksusta, jotka hänen tulee kunnallisten va.ali
luettelojen tekemistä varten toimittaa 1953:28; 1956:76 
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Henkikirjoitus, siitä annetun asetuksen muuttaminen ••• 1957:46 
siitä annetun lain muuttaminen ••••••••••••••.•••.•• 1957:45· 

Henkilövuokra-autoille myönnettävien alueliikennelupien 
enimmäismäärä •..••••••••••••.•••••••...••••••••• 1956 :110 

Henkilövuokra-autotaksa, ks. Vuokra-autotaksa. 
Herttoniemen siirtolapuutarhan palstojen vuokra-ajan 

jatkaminen •.••••••••.••••.••.•...••.••••••...••• 
Herttoniementie , ajonopeuden raj oi ttaminen sillä ••.•• 
Hintojen säännöstely •••••••..••••••.••••••.•••••.••.• 
Huoltoapuasetus ••••••••••.•••.••.•.•....••••.•••••••• 
Huol toapulaki •.•.•••.•••..•...••.•••.•••.••••••••..•• 
Huoltoavun korvausoa koskevan vaatimuksen tiedoksi-

1953:33 
1957:58 
1953 :68 
1956:95 
1956 :29 

saattaminen ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 1956 :133 
Huoltokassan sääntöjen muuttaminen •.••.•••.• 1953:37; 1955:39 
Huoltolaitokset, kunnalliset, niiden piirustusten vahvis

taminen ja niiden käytettäväksi hyväksyminen •.•• 1956:132 
Huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesäännön muutos 1957:74 
Huoltotoimisto, Helsingin mielisairaanhuoltopiirin, 

sen ohjesääntö ••••••••••••.••••••••••••••••••••• 1956:115 
Huoneenvuokralautakunta, päätoiminen, sen lakkauttaminen 1957:1 
Huoneenvuokralautakuntien puheenjohtajien ja jäse~ten 

palkkiot •••••••••••••••••••••••.•••••••• 1953:87; 1956:31 
Huoneenvuokrasäännöstely, päätös siitä 1953:12; ----

1954: 2; 1955: 3,74; 1955:149 (muut. 1956:121); 1957:121 
siitä annetun päätöksen soveltaminen 1953:100; 1954:15; 

'1955:75,150; 1956:i39; 1991:122 
Huoneenvuokrien kor~tusmäärät 1953:13,115; 1955:151; 19 :153; 

1957:125 
Huoneenvuokrien säännöstely, laki ~ii tä 1955':148; T957 :120 
Huoneistojen lämmityskustannusten suorittaminen 1956:146(muut. 

-. - 1957 :124) 
Huonerakennustyötä varten annettujen järjestysohjeiden 

muuttaminen .•••••••••••••.••••••••••••..•••• ~ • • • •• 1956 :86 

Ikälisät, niitä vastaavien palkanlisien suorittaminen 
kaupunginorkesterin jäsenille ••••••• 1953:70; 

oikeus lukea hyväksi niihin nähden lottatehtävi~sä 
pal vel tu aika •••••••••••••••••••••••••.•••• " •••• 

Imatran Voima Oy:n ja Helsingin kaupungin välinen säh-
könhankintasopimus ••••••••••••.•••••••••••••.••• 

Invaliidihuoltoasetuksen muuttaminen .•••••••••••••.•• 
Invaliidihuol tolain täytäntöönpano ••••••••••••••.••••• 
Invaliidirahalain muuttaminen 1955 :79; 1956 :48; 
Investointitoimikunnan asettaminen ................... . 
Irtolais1ain muuttaminen ••••••••••••••••••••••••••••• 
Irtolaisten työlaitoshoidon päiväkustannuksen määrä 

Jakolaitoksesta annetun lain mukaisista toimituksista 
suori tettavien maksujen taksa ••••••••••••••.••••• 

Järjestyssääntö, Helsingin kaupungin yleinen .... ~ ..... 
Jääkenttäsäätiön säännöt ••••••••••••••••••••••••••.•• 

Kaasulaitoksen johtosäännön muutos ••••••••••••••••••• 
Kaasumi ttarin vuokran korottaminen •••••••••••••• i ••••• 
Kaasunmyyntitariffit, uuden ryhmän hyväksyminen niihin 
Kaduissa tehtävien kaivuiden suoritus- ja.valvontatak-

san muutos .•.......•.........•.................. 

1957 :97 

1953 :105 

1953:108 
1955:64 
T957:15 
1956:157 
I"95b:27 
I"9"56':75 
~:69 

tur44 
:94 

__ :113 

u~r58 :71 
5 :11 

1953:53 
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Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut 
1953:128,132,152,160,162; 1954:32,122,135,137,162, 
167; 1955:166,169,181,186,1S9:191,201,204;1956:196;1957:132 

Kalastuslupamaksut •••••••••••••..•••..••.••• 1954:109;1955:138 
Kalastusta Helsingin kaupungin vesialueilla koskevat ----

määräykset 1953:31; 1954:25; 1954:55 (muut. 1955:125) 
Kalliosuojien hoidon ja valvonnan palauttaminen väes- ----

tönsuojelutoimistolle •.•••.••••••••.••••.••••••• 1956:165 
Kammion Sairaskoti Oy:ssä palvellun ajan hyväksi luke-

keminen kaupungin palvelukseen siirryttäessä 1953:16;1954:44 
Kansakouluhuoneistojen käyttöä koskevat säännÖt •• :::: 1957:18 
Kansakoulujen hammaslääkärintoimi, asetus siitä •••••• 1956:134 

laki sii tä •.•.••••••••••••••••.•.•••••••••••..••••• T95b : 80 
Kansakoulujen johtajien palkkiot 1955:89; 1956:34,169; 1957:56 
Kansakoulujen lääkärintoimi, asetus siltä 1953:19 (muut.~:17) 
Kansakoulujen terveydenhoidon johtosäännön muutos •••• 1953:61 
Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille suoritet- ----

tavat korvaukset 1956:43; 1957:65 (muut. 1957:99) 
Kansakoululaitos, sen kustannuksista annetun lain muut- ---

taminen 1953:2; 1953:17; 1955:58; 1955:144,153, 
-- 154,155; 1956:w, 99; 1956:189 

sen kustannuksista annetun lain täytäntöönpanoasetuk- ----
sen muutos •••••••••••••• '........................ 1957 :118 

sen viranhaltijain palkkaus ja eläkkeet, laki niistä 1957:64 
sen ylläpitämiseen maksettava valtionavustus 1953:29; ----

1954:27; 1955:35; 1956:61; 1957:27 
Kansakoululaki •• '..................................... 1957 :63 
Kansakoulunopettajien ylituntipalkkiot 1955:89; 1956:34~9; 

1957 :56 
Kansakoulunoppilaat, vierailta paikkakunnilta kotoisin 

olevat, heidän koulumaksujensa korottaminen 
Kansakoulutointa koskevat väliaikaiset järjestelyt, 

laki niistä ••.••••••••••..••••••• ',' .•••.•.•...•• 
sen täytäntöönpano ••••••.•••.••••••••••••.••.•.•..• 

Kansanedustajain vaalit, laki niistä ••••••..••••...•• 
Kansaneläke- ja lapsilisämaksu, työnantajan, laki 

siitä 1953:114; 1954:78; 1955:159 (muut.1956:67); 

1957 :36 

1953 :102 
1954: 5 
1955:86 

1956 :181; 
1957:66 

sen täytäntöönpapo 1956: 9. (muut. 1956:68); 1957:117 
106; 1955:12; 1956:10;--Kansaneläkeasetus 1953: 5; 1954: 6, 

1956:150 (muut. 1957:32; 1957:61" 
--78) 

Kansaneläkelaitos, kuntien ryhmitys tukiosan kustannus-
, osuuden maksamiseksi sille ..•.•..... 1956 :172; 1957 :119 

K~saneläkelaki 1953:113; 1954:79; 1955:15,37,156; 1956:52i 
1956:88 (muut. 1956:156; 1957:76) 

kuntien ryhmitys sen mukaisen tukiosan maksamista var-----
ten •••••.•••••••••••••••••••••••.•.•.•..•••••••• 1956 :173 

sen mukaisen lisäeläkkeen korottamisperusteet 1954:101 
, (muut. 1955:36}; 1956:108 

siinä säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitominen ---
elinkustannuksiin ••••••••••••••••••••• 1956:89; 1957:16 

sitä koskevia poikkeuksia ••••••.•....•••. I953: 6; 1956:128 
, Kansaneläkkeiden lisäeläkerahastosta annetun lain kumoa-

mlnen........................................... 1954 :100 
Kansanhuoltohallinto, kunnallinen, siitä annetun päätök-----

sen kumoaminen ••.•.•••••••..•••..••••.•...•.•••• 1956: 16 
Kansanpuistojen järjestyssääntöjen muutos ••••.•••..•.. 1955:162 
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Kasvatuslaitoksiin otetuista oppilaista suoritetta-
vista hoitomaksuista annetun asetuksen muutos 1956:102 

Kasvatusneuvoloiden valtionapu ••••••••••••••••••••• 1957:87 
Katoissa sallittava pienin kaltevuus ••••••••••••••• 195b:53 
Katujen pUhtaanapito •••••.••••.••••••..••.•.••.•••• 1956:21. 
Katumaan aitaamisesta perittävä maksu ....... 1953:25;1957:26 
Kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavien maksujen ---

taksa •••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••• 1954 :'110 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston johtosääntö 1954:51; 

195'5:116 
1954:64 
T955:17 
195b:91 
1953 :27 

Kaupunginhallituksen ~hjeSäännön muutos ..•• 1953:21; 
Kaupunginkanslian jOhtosäännön muutos ••••••• :::7 ... 
Kaupunginkirjaston johtosäännön muutos ••••••••••••• 
Kaupunginkirjaston käyttöohjeet .••••..••••••••••••• 
Kaupunginorkesteri, henkilö~ohtaisten palkanlisien 

myöntäminen sen jäsenille •••.••.••••• 1953:70; 19§t:97 
sen vuokraus tariffi •••••••••..••.•.•••••• :::7 .... 19 :119 

Kaupunkiliiton ansiomerkin myöntäminen ••.•••••••• :-. 1956 :44 
Keskusmielisairaalan ohjesääntö ••••••••••••••.•.• ' •• 195b:115 

sen perustaminen .................................. T955: 143 
Keskusparantolain valtionapu 1953 :81; 1954 :74; 1956 :109 ;1957: 54 
Keskussairaalalain muuttaminen ••••..••••••••••••• i.. i9§g :94 
Keskussairaalat, yliopistolliset, laki niistä •.•• , •• _9_:100 
Kielellinen jaoi tus, virka",: ja i tseha11intoaluei,den, 

v. 1953-1962 •.••••••..•.••.•.• ; .•..•••••.•.•••. 1953:14 
Kiinteistöjen rekisteröimisestä annetun lain mukai-

sista toimituksista suori tettavien maksujen t,aksa 1955 :44 
Kiinteistölautakunnan ja sen jaostojen välinen työn-

jako .•.••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••• 1954 :85 
Kiinteistölautakunnan johtosääntö 1954:49 (muut. 1955:140; 

. --. -- 1956:166) 
Kiinteistöviraston JOhtosääntö ••••.•••••• 1954:50 (muut.1956:167) 
Kioskeissa ja ulkosalla kaupungin alueella harjoitetta- -

vasta kaupasta annettujen määräysten muuttaminen 
1954:102; 1955:54, 84; 1956:90 

Kirjallisuus- ja taideapurahojen vuosittaista jakoa 
. koskevat säännöt ............................... 1953 :10 
Kivelän· sairaalan viranhaltijain oikeuttaminen luke- ---

maan hyväksi Kammion Sairaskoti Oy:ssä palvele-
mansa 'aika ....................... 1951:16; 1954:44 

Kodinhoi tajat, kunnalliset, heistä annetun ain mU,ut-
taminen •.••••••••••••.•••...••••••. 1955 :160; 

Kodinhoi tajien aamiaiskorvauksen vahvistaminen ••.•• 
Kodinhoitoapu, kunnallinen, sen korvausperusteet ••. 
Kodinperustamislainalain toimeenpanosta annetun ase-

1957:112 
1953 :11 
1954:16 

·tuksen muuttaminen •••••.•••••••••••••••••••••• 1955:21 
Kokouspalkkion suorittaminen kaupungin määräämänä 

edustajana toimineelle viranhaltijalle •••••••• 1957: 6 
Komi teat, niiden kokouksista annettavat selostukse,t ll2!: 103 

niiden sihteereille suoritettavien palkkioiden mää-
. räämisRerusteet •••.••••••••••••.•••••••••••• 1. • 195J: 109 

nl.iden tyoskentelyn valvonta ••••••••••••••••••• ,.. 195 :35 
Ks. Palkkiosääntö. . 
Kompassintarkistuslaitteiden käyttötaksa ••••.•••••• 1953:107 
Konekirjanpitolisän maksaminen kaupungin viranhalti-

joille ...................................... ' ••. 1957 :102 



Konekirjoituslisän maksaminen kaupungin palveluksessa 
oleville toimistoapulaisille 1955:73; 1956:14; 

Kotisairaanhoidosta sunnuntaisin kannettavat maksut 
Kotitalouslautakunnan johtosääntö •••••••••••••••••• ; 
Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen pe-

rusteet ........................................ . 
Kouluhuoneistojen k~yttöä koskevat säännöt .••••••••• 
Koulukotien tarkkailuluokkien oppilasmäärä •••••.•••• 
Koulutuskortiston aikaansaaminen ••••.•.••••• ' •••••••• 
'Kukkien myynti sairaaloiden alueella, sen aika ..•••• 

teattereissa ••• ' ••.•••••.•••••••••••.•••••.•••.•••• 
Kumpulan siirtolapuutarhan palstojen vuokra-ajan jat-

kaminen .....••...•.................••....... 101. 

Kunnallinen vaali laki ••••••••••••.•••••..•••....•.•• 
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195~ :138 
195 :26 

. 1956 :19 

1957:62 
T95'7:18 
T954:45 
T956':123 
1954:102 
1956 :90 

1953:33 
19~, :47 

Kunnallisasetuksen muuttaminen 1953:92; 1955:67,127; 19 :111 
Kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetUn lain muut-----

taminen, •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 1957 :40 
Kunnalliskodin järjestyssä,ännön muutos .•••••••••••••. "I9?4 :82 
Kunnalliskodin röntgenhoitajien talviloma ••••••••••• T95b:26 
Kunnallislain muuttaminen ••••••••••..... 1953:46; 1955:133 
Kunnallisverotuksessa tehtävät tulon vähennykset 

1953:1,99; 1954:97; 1955:142; 1956:141; 1§§l:95 
Kunnan lisätalousarviosta annettu laki ••.•• 1953:103;1 :140 
Kuntien viranhaltijain palkkauksen säännöstely 19'55:2; T956': 5 
Kuorma-ajuritaksan muutos •••••••••••.••••••••••••••• T95b:24 
Kuorma-autoille myönnettävien alueliikennelupien enim- ----

mäismäärä ..................... 1956 :62, 192;' 1957 :93 
Kuorma-autotaksa ••••••••••••••••••••••••••• 1955:91; T956':111 

sen soveltaminen kaupungin töissä •••••••••.••••••• 1955:110 
Kuvaamataidetoimikunnan ohjeet .•.•••••.. 1954:99, (muut.1956:35) 
Kätilöt, kunnan, heistä annetun lain muuttaminen 

1954:58; 1955:52; 1955:157 

Lahjoitusr!lhastojen varoista myönnettyjen 'lainojen 
muuttaminen indeksilainoiksi .••.••••••••••••••• 

Laiturihuollon taksa ••••.••......• 1954:26; 1955:68; 
Lapsilisä- ja kansaneläkemaksu, työnantajan, laki 

siitä 1953:114; 1954:78; 1955:159 (muut.1956:67); 
. 1956:181; . 

sen täytäntöönpano •••••• 1956: 9 (muut. 1956:68); 
Lapsilisälain muuttaminen •••• , •••••••.•••• 1955:51; 
Lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 

muuttaminen .................................•.. 
Lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset, niiden hoidok- . 

1956:106 
1956: 51 

1957:66 
1957:117 
1956 :155 

1953 :49 

kien uutteruusrahat •••••.•••••••••••••••••••••• 19§§:106 
niiden ohjesäännön muuto's ••.••.••••••••••••••••••• ~:105 

Lastenkotien valtionapu 1953:36; 1954:34; 1955:50; 
1956:79; 1957:41 

Lastenneuvolan lääkäri'lle suoritettava korvaus 1954:91; 1957:42 
Lastensuojelulain 39 §:ssä mainittujen kustannusten ----

laskeminen •••••••••.••••.••.•.••••••••••••••••• 1955 :118 
Lastensuojelulautakunnan asiamiesten johtosääntö •••• 19;5: S 
Les~i- ja orpoeläkekassan sääntöjen muuttaminen ----

1953:95; 1954:84; 1955:98; ...••••••.•••••.••• 1956:93 
Leski- ja orpoeläkekassasta suoritettavat eläkkeet 
, . 1954 :83; 1955: 56; 

Leskieläke- ja kasvatusapusääntö :::7.... 1954:83; 
195~ :49 
195 :45 
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Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden saannös-
tely ............................ 1956:55, 136; 1957 :123 

Liikelaitokset, kaupungin, niiden ja kaupungin eri 
hallintohaarojen keskinäiset suhteet •.•••••..•• 1957:55, 

96 
Liikennejärjestyksen muutoksia •....• 1954 :47; 19.55 :28 ;1957 :35 
.Ks. Moottoriajoneuvoasetus. 

Liikennelaitoksen johtosääntö ••••.••••.••••••••••••• 19~1:60 
Liikennelaitoksen lautakunnan johtosääntö ••••.•. ,.... li-:59 
Liikennemaksutaksa ..•••••••••.••..••••.•• 1955:3;4; 1957: 9 
Liikennemerki t •••••.•••••• ,.............. 1953: 715 ; I957 : 103 
Linja-autoliikenne ••.••.••••••.•.••. 1953:118; 1954:63,108 
Linja-autolippujen hinnat.............. 1955 :2;0; 1957 :20 
Linjaliikenteenharjoittajat, yksityiset, henkilö~lje-

tusmaksut heidän Helsingin kaupungin alueella lii-
kennöimillään linjoilla 1954:61; 1956:103; 195t:50 

Lisätalousarvio, kunnan, laki siitä ••..• 1953:103; 195 :140 
Lottapalvelun hyväksi lukeminen eläkevuosia lasketta-

essa ••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••• '.... 1954 :111 
ikälisiä laskettaessa •••..••••••••..•••••.•.••..•• 1953:105 

Lunastusmaksujen kannannassa noudatettavat menettely-
ohjeet .••••••••••••••••••••.••.•••• ; •••..•••••• 1956:25 

Luontoisetukorvaukset •••••...•.••••••••• 1954: 7'; 1956:64, 
, 144 

Luotsitaksa .••••.••••••••••••••••••••• 1954:14;1955:60;1956:94 
Luottamusmiesten palkkiosääntö ••• 1953:78; 1955:102; 1956:30 
Lämmi tysku.stannukset ,. asuinhuoneistoj en 1956 :1461 (muut .1957 :124) 
Lämpimän veden jakelusta suoritettava korvaus, ----

1955: 4; 19561:154; 1957:126 
Länsisataman kadunnimien muutos .••.•••••.•.••••• 1.... 1954 :122 
Lääkärinhoito, yleinen, siitä annetun lain muutta~inen 1956:101 
Lääkärintodistusten kelpoisuusaika .•.•••••••.••..••• 1953:34 
Lääkäripäivystykseen osallistuvien lääkärien palkkiot 1956:124 

Maanhankintalain mukaan muodostetut tontit, kadun ja 
viemärin rakennuskustannusten korvausvelvolli-
suudesta tehdyn päätöksen soveltaminen niihin 1955:101 

Maanmittaustoimitukset kaupungin alueella, uskottujen 
miesten palkkiot niistä ••.•••••.••••• 1953:45; 1956:42 

Maataloustyöntekijäin työehtosopimus 1953:52; 1955:107; 
. 1956:105 (muut. 1957:98) 

Maidontarkastamon taksa .•••••••.•• ',' • -:-:-:-:. • . • • • •• • • • 1956 : 117 
Maistraatin lisäjäsenenä asemakaava-asioita käsitel-

täessä toimivan asiantuntijan palkkio •••••• ,.... 1956 :63 
Maistraatin työjärjestyksen muutos • ~ .•••••• ' ••••• '.... 1957:52 
Majoi tus- ja ravitsemisiiikkeistä annetun asetuks:en 

soveltaminen ......................... 1954:,21; 1956:15 
Maksujen säännöstely 1953 :68; 1956 :47 (muut.-rg·56·:129) ;--

. 1956:54; 1956:143; 1956:186.; 1957:131 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja kaupungin välinen 

sopimus oppikoululaisten hampaiden hoidosta ••••. 1953: 9 
Marian sairaalan anestesiaosaston jOhtosääntö ••• ,.... 1954 :112 
Matkustussääntö, muutoksia siihen 1954:23; 1955:40; 

1956: 8; uusi painos 1957:101 
Mielisairaanhoitolaitosten päivämaksut 1953:48; 

1954:46; 1956:82 
Mielisairaanhuoltopiirin, Helsingin kaupungin, perus-
. taminen •••.•••••••••••.•••••••.•••••.••••••••.• 1955 :143 



Mielisairaslain muuttaminen •••••••••••••••• 1955:90; 

Moottoriajoneuvoasetus ••••••.••••••.•••••••••••••••• 
sen täytäntöönpano •••••••••••••••....••.••..•••.•• 

Moottoriajoneuvdt, niiden kokonaispainon rajoittami
nen Tapanilan ylikulkusillalla ••••••••••••••••• 

niiden mainoskilvet ••••••••.•••.••••••••.•••.••••• 
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1956:107, 
-- 187 
1957 :81 
1957:104 

1955 :128 
T95'3:89 
1955 :13 niiden nopeus •••••••••••••••••.•••• 1953:90; 116; 

Moottoriajoneuvovero, siitä annetun asetuksen muutta-
minen ...................... '. . • • . • • • .. • • • • • • • • • • 1956: 191 

siitä annetun lain muuttaminen •..••••. 1956:190; 19;7:110 
Moottoripyörillä tehdyistä virkamatkoista suoritettava ----

. korvaus........................................ 1955 :62 
Myymälöiden sulkemisajan muuttaminen •••••••••••••..• I93b:83 
Myyntiautomaateista tapahtuvan myynnin aika ••••••.•• 1954:89 

Naisten yötyökieltoa koskevat säännökset, laki väli
aikaisista poikkeuksista niihin ••••••••• ' •.•.••• 

Nesteet, palavat, määräyksiä niistä 1954:65; 1954:114 
--riuut. 1955:30; 

Nosturi taksa .••••••••••••••••••••••••••••••. -:-;-;-: •••• 
Ks. Tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa. 

Nuohouspiirijako •.•••••••••.•••••••••••••••••..•••.• 
Nuohoustoimen johtosääntö •••••••.••••••••••..•.••.•. 
Nouhoustakse. •••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••. 
Nuorisotoimiston lainavarasto, ohjeet sen hoitoa 

varten ••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••• 

1955: 9 

1956 :182) 
1954: 1 

1953:121 
T95'3:74 
T95'b:45 

1956:59 

Obligatioiden omistajille myönnettävä veronhuojennus 
1954:116 (muut. 1955:80; 1955:152; 1956:185i 

1951:128); 1955:81 
Obligatiolainat, indeksiehtoiset, niiden in eksikoro-

tusten verovapaus •••••••••••...•.•• 1954:117; 1956:176 
Oikeudenkäynnit, viran hoidossa aiheutuneet, viranhal-

tijoiden ja työntekijäin avustaminen niissä .••• 1957:53 
Omakoti- ja ~iirtolapuutarhapiirustuksista kannetta-

vat maksut •• •••••• ••••• ........................ 1955:137 
Omakotirahastosta annetun lain kumoaminen ••••••••••• I954:95 
Oppikoulutonttien luovutusehtojen muuttaminen ••••••• 1956:60 
Oppivelvollisuuslain täytäntöönpanoa koskevan asetuk-

sen muuttaminen •••••••••••••••••••••••••••••••• 1954: 11 
Osoitenumerot, talojen, niiden valaiseminen ••••••••• ~:104 

Ks. Järjestyssääntö, Helsingin kaupungin. 
Osuustodistusten omistajille myönnettävä veronhuojen

nus, ks. Obligatioiden omistajille myönnettävä 
veronhuo j ennus. , 

Paikal1istieksi määrätyn tien kuntoa koskevat yleisoh-
jeet ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 1956 :28 

Palavat nesteet, määräyksiä niistä 1954:65; 1954:114 
(llIuut. §~~5:'j'ö; 1956:182) 

Palkat, kaupungin työntekijäin 1954:31; 1 :109; . 
, -- 1956:193; 1957:85 

'kaupungin viraphaltijain g95§:23 (muut. 1222:260; 
l22§:1 8; 1957:134~955:146; 1956:97 

Palkkalautakunnan johtosäännön muutos .••••••••••••••• 1957:22 
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Palkkaus, kuntien viranhaltijain, sen säännöstely' 
1955:2; 1956: 5 

sairaalalääkärien ••••••••••••..••••.•••••••••• '... 1956 :168 
valtion viranhaltijain, siitä annetun asetuksen 

muuttaminen ••••• 1953:20; 1954:57; 1955:16,66; 1956: 7 
Palkkiosääntö, kaupungin luottamusmiesten, muutok~ia 

siihen •••••••••••••••••••• 1953:78; 1955:1021 1956:30 
Palkkiot, kaupunginhallituksen asettamien komiteoiden 

sihteereille, niiden määräämisperusteet •••••••• 1957:109 
kokouspalkkion suorittaminen viranhaltijOille edus- -

tajana toimimisesta •••••••••••••••••••••••••••• 1957: 6 
Paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntait yön kor-

vausperuste •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1955 :123 
Palojärjestyksen muutos ...................... ' •••••••• 19?4:80 ' 
Palolaitos, sen antamasta avunannosta, vartioinnista --

ja kaluston lainauksesta perittävät maksut 1955:88;~95~:195 
sen j ohtoeääntö .................. -. . . . . . . . . . . . . . . .. 19 4: 3 

Palolautakunnan johtosääntö ••••••••••••••••••••••••• 19;4:92 
Palopäällystön palvelusaika ••••••••••••••••••••••••• 19;b:131 

vara11aolo-, päivystys- ja sunnuntaityökorvaukset -.---
. 1956:142; 1957:88 

Perheenasuntoavustukset, tulojen enimmäismmfrät niitä, 
myönnettäessä ••••••• ' •••••••••••••.••••• ' ••••••.• 1953 :98 

Perhelisälaki, sen muuttaminen ••••••.•••• 1955:47; 1956:135 
sen toimeenpano 1953:55; 1954:39; 1955:63; 1956:78; 19§t:51 

Pikakirjoituslisien korottaminen ••.••••••.•••••••••• 19 :138 
Poliisijärjestyksen muutos ••••••••••.••••••••••.••.• 1957:77 

K~. Järjestyssääntö, Helsingin kaupungin. 
Poliisin virka-apukustannusten korvaaminen, laki siitä 1956:74 
Poliisitoimien perustaminen muuttaminen tai lakkaut-

taminen ••••••• 1954:28,62; 1955:6,65; 1956:3,33;1957: 2 
Poliisivartiopiirit, Helsingin kaupungin jako niihin 1954:119 
Po1ik1inikat, kaupungin sairaa1ain, niissä kannetta-

vat maksut •••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••• 1957 :48 
Polttoaineen hankinnan ja jakelun keskittäminen asu- ---

tuskeskuksiin •••••••••••••••..••••. 1956:17; 1957:31 
Postirahanvapaus, siitä annetun asetuksen muuttaminen T9?b:127 
Pysäköimisautomaatti~n käyttämisestä perittävä maksu 19?4:36 
Päivystystyön järjest~ly kaupungin virastoissa 1955:57;1956:72 
Pääliikenneväylät 195:':117; 1955:61; 1956:46; 19"5b:"58; 1957:83 

Raastuvanoikeuden kokoonpoo.o ja toiminta 1953:63 (muut.1955:32) 
Raastuvanoikeuden työjärjestyksen muutos :::: ••••••.• T9?4: 9 
Rahatoimiston johtosääntö ............... 1954: 52; 1956 :126 
Rai tiotOielippujen hinnat •••••••••••••.• 1955: 20; 1957: 20 
Rakennushuoltoa, sivistyksellistä, valvovan toimikun-

nan johtosääntö •••••••••••.•••.•••••..•• , •.•.•• 1957:79 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen 1953 :85; 1915: 5,; 

1957 :92 
I953:76 ,82 
1953 :77 

956:41; 
Rakennussäännön muuttaminen •.•••..••..•.••• :::: ••.•• 
Rakennustarkastustoimiston johtosääntö •.•••••••• , .•• 
Rakennustoiminta, yleishyödyllinen, sen edistämislai-

narahaston säännöt ••.•.•••..•.••••.••.•.••.•••• 1953:67 
sen velkakirjakaava ••.••••••••••••••.•.•••••....•. 1955: l' 

Rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista kannettava' 
taksa .............. ,................ 1953 :!:'3; 1957 :24 

Rakennusviraston johtosääntö ••••••..•••••••••••.•.•• 1954:73 
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Rakennusviraston suorittamista tilaustöistä perittävän 
lisäkorvauksen' vahvistaminen ••••••. 1955:33·(muut.1956:145) 

Raskauden tai synnytyksen aiheuttamasta sairauslomas-
ta maksettava palkka •••••••••••••••••••••••••••• 1955:46 

Reservin kertausharjoituksiin kutsuttujen asevelvollis-
ten palkat ja vuosilomat •. ; •••.•..•••.•••.•••••• 

Revisiotoimiston johtosäännön muutos •••••••••...••••• 
Revisioviraston johtosääntö •••••••••••••• < ••• ; •••••••• 

Rokotuksesta suoritettava palkkio •••••••.••••••••••.•. 
Röntgenhoitajien talviloma •••••••• : ...•..••..••••••.. 
R5ntgenkuvat, tuberkuloosi toimistossa yksityislääkärin 

1953:69 
1953:22 
1956:122 
I'95'7:12 
1956:26 

käytettäväksi otetut ••••••••.••.•••.••••.••••..• 1954:17 
Röntgenlääkäreille suoritettavat palkkiot 1954:68; 

. , 1955:10; 

Sairaala-asetus ••.•••••••••••.•••.••••••••••••••••••• 
Sairaalalaki ••••••••••.•••••••• .- ........ : •.. ; •••••.•..• 

sen voimaantulon osittainen lykkääminen 1956:184; 

Sairaalalautakunnan alaisilla poliklinikoilla perittä-
vät maksut ••••••••••••••••••••••.••.••••.•••.••• 

Sairaalalääkärien palkkauksen järjestely ••••••••.•••• 
Sairaalat. kaupungin. Helsingin lllaalaiskunnalle vaI;at

tuja hoitopaikkoja koskeva sopimus ••••••.••••••• 
niiden alueella tapaho~avan kukkien myynnin aika •••• 
niiden hoitomaksut •..•••••.•..•..•..•...••• 1953 :111; 

Sairaanhoidosta sunnuntaisin kodissa kannettavat mak-

1956:168 

195~:81 
195 :13 
1957: il;, 
-- 129 

195r48 
195 :168 

1955:97 
1954 :102 
1957:47 

1953 :26 
Sairaankuljetusautot, palolaitoksen, taksa niiden käyt-

tämisestä •.••••••••••••••••.•••••.•• 1955:87; 1956:194 

sut ............................................ . 

yksityisten liikenteenharjoittajien, taksa niiden 
käyttämisestä •••••••••.•....•••..••• 1955:48; 1957:39 

Sairausloma, raskauden tai synnytyksen aiheuttama, 
sii tä maksettava palkka ..•.••.•••••..•••.••• ,... 1955: 46 

viranhal tijain osittainen •••.•••••.••••••• ;........ "l"9"54 :35 
Sakkokoron korottaminen •••••....•..•.•.••••...•..•.•• 1957:71 
Satama-alueiden maanpuoleiset rajat ••..•.••....••.•.. 1957: 11 
Satama-alueilla sFiilytetyn tavaran paikanvuokra •••••• 1956:50 
3atalllajä~insärkijät, r,iiden antama.sta hina.usavuste. pe-

o ri ttävä maksu ••••..•••.....•..•••.••.••••••.•••• 1957 : 28 
niiden miehistöä koskeva työehtosopimus •••••..•.••• 1957: 5 

'Satamalaitoksen alusten käyttötaksa •••••• 1957:29; 1957:108 
Satamamaksut, aluksista ~annettavat 1953:106; 1956:77; 19S7:10 
Satamatyöntekijäin huoltorakennusten järjestyssääntö 1955:82 
Siht·eeri t , kaupunginhallituksen asettamien komi teoi-

den ja toimikuntien, heille suoritettavien palk
kioiden määräämisperusteet •...•...•.•........••• 

Siirtole.puutarhapiirustuksista kannettavat maksut ••.• 
Siirtoväen huollon järjestäminen v. 1955-56 •.•• ; ..•.• 
Siivoojat, virastoissa ja laitoksissa työskentelevät, 

heidän tuntipalkkansa •••••.•.••••.•.•••.•••..... 
Sivistyksellistä rakennushuoltoa valvovan toimikunnan 

johtosääntö ••.•.•••.•••••....••.•••..•...•.••.•• 
Sosiaalihuollon hallintoa varten toimivat lautakunnat 
Sosiaaliohjesäännön muutc;>s ••••••..••••• 1956:130; 
Suhde- ja tiedoitustoiminta, kaupungin, sitä koskevat 

määräykset ••••.•••••••••.••••..•••••••.•.•....•• 
Sukellusalalla ncudatettavat palkat •.•••••••••••.•.•• 

1957 :109 
1955 :137 
1954 :118 

1955:139 

1957:79 
1954: 8 
1957 :73 

1957:57 
'1955:121 
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Sukupuolitautien poliklinikat, Helsingin kaupungin 
ylläpidettävät, niiden lukumäärä •••••••••••••••• 

Sukupuolitautilain muutos •••••••••••••••••••••••••••• 
~:26 
ll2.2. : 112 , 

129 
Sukupuolitautilaissa tai -asetuksessa mainituista toimi

. tuksista ja todistuksista·virkalääkärille suoritet-
tava korvaus .. ;:.................................. 19.21: 43 

Syyhyhoidosta perittävä maksu •••••••••••••••••••.•••• T950:39 
Sähkölaitoksen johtosäännön muutos ••••••••••••••••••• ~:59 
Sähkönhankintasopimus kaupungin ja Imatran Voima Oy:n ----

välillä ••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • 1953 :108· 
Sähkötariffi ••••••• ;.............................. •.• • • 1954 :86 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakoa koskevat säännöt 1953:10 
Talletusmakasiini, yleinen, sen taksa ••••.••••••••••• 19;;:38 

sen työmaksut ••••••••••••• 1955:27; 1956:12,114; .1221:106 
Talletusten omistajille myönnettävä veronhuojennus 

122i:116 (muut. 1955:80; 1955:152; 1956:185; 
1955:81 1957 :128); 

Tapanilan. ylikulkusilta, moottoriajoneuvojen kokonais
painon rajoittaminen sillä •••••••••••••••.••••••• 1§§;:128 

Tarkastusmaidosta annettujen sääntöjen muutos •••••••••. _1 ___ :34 
Tavaransiirtolaitteiden, Helsingin sataman, käyttötak-

sa .. .......................... 1954:1; 1956:20; 1957:105 
Teollisuuslaitosten lautakunnan johtosäännön muutos 1955:124 
Tervalammen työlaitos, työtulospisteen raha-arvo ja 

työvelvollisten ylläpitomaksu siinä 1955:132; 
Terveydellisten tutkimusten· laboratorion tälC'Ba •••.•••• 
Terveydenhoito, kansakoulu·j3n, sen johtosäännön muutos 
Terveyssisaret, ~Jnnalliset, heistä annetun lain muut-

taminen ••••••••••••••••••• 1954:59; 1955:53; 
Teurastamo, sen johtosääntö ••••••••••• 1953:30 (muut. 

sen järjestyssäännöt ••...•..•..•.•.•..•..••••....•• 
sen jäähdyttämön käyttömaksut •••••• 1953:41 (muut. 
sen lihantarkastamon taksa ••••••••••••••••••••••••• 
sen myynti-" punni tus- ym. maksujen lask.emiseks1 

annet~ taksa ••••••••••••••••.•• 1953:38 (muut. 
sen suolipes1mö- ja navettamaksut sek'ä'""'eIävän kar

jan myyntimaksut •••••••••••••••• 1953:40· (muut. 
sen syväjäädyttämön käyttömaksut ••• 1954:24 (muut. 
sen teurastuspalkkiot ja teurastustyön palkk1oehdot 

1956:104 
195b:38 
1ill:61 

19..2.2 .: 158 
ll22:43) 
T95b:18 
195b:164) 
TI2l:44 

1956 :163) 

19§6:161) 
19 7:38) 

195,3 :42; 1957: 7 
sen yhteyteen perustetun siipikarjateurastamonhyväk

symistä vientiteurastamoksi koskevan päätöksen 
peruuttaminen •••••••••••••••••••••••••••••.••••.• 1954 :69 

siipikarjan, sen· käyttämisestä kannettavat maksut 
1953:39; ~i§~:162 taksa sen käyttämisestä •••••••••••••••••••••••••••• 1 :43 

Tiedoi tustoimintaa koskevat määräykset ••• ~ ••• ~ • •.• • • • • 57: 57 
Tieliikenneasetus •••••••••••••••••••••••••••••••..••• 1957 :82 
Tieliikennelaki •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• T9"57 :33 
Tiet, yleise~, asetus niistä ............. : ............ '1ill:130 

laki niista ................. ' ...... 1954.40 (muut. T957 .115) 
laki niistä annetun lain vOim4anpanosta 1954 :41 (muut.l§§1 :68) 
laki oikeudesta entiseen tiea~eeseen •••••••••••••• 1 4:42 

Tilasto, virallinen, laki tietojen antamisesta sitä var-----
ten •••••••••.••.•.••.•••••••••.•••••••••••••••••• 1954:22 

Tili s.äännön muutokset •••••••••• '.' • • • • . • • •• 1954: 9 0 ; 1955 : 5 5 
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Tilitysvuokrat, kaupungin omiin kiinteistöihin sijoi-
tettujen virastojen ••••••• 1953:64; 1955:85; i§§1:13 

Toimikuntien työskentelyn valvonta'.................. __ :35 
Toimistoapulaiset, kaupungin palveluksessa olevat, 

hei~le maksettava konekirjoituslisä 1955:73; 
. 1956:14; 1956:138 

Toimituskirjoista perittävät 1unastukset 19i5:103(muut.1956:160) 
Tontinmittauksesta 'annetun lain mukaisista oimituk-

sista suoritettavien maksujen taksa •••••••••••. 1955:44 
Tonttien myynnissä noudatettavat periaatteet 1955:83; ~:141 
Tonttijaon muutokset 1221:173; 1954:184; i§§~:259; 

:197; 1957:133 
Tonttipolitiikka, kaupungin ••••••••••••• :::7 •....... JS?;:71 
Tonttivuokrien laskutavan muuttaminen ••••••••••••••• 1957:80 
Torikauppa,.kaupungin asukkaiden oikeuttaminen siihen ~: 3 
Tuberkuloosiparantolahoito, ilmainen •••••••••••••••• 1956:84 
Tuberkuloositoimistossa yksityislääkärin käytettäväksi 

otetut röntgenkuvat, korvauksen periminen niistä 1954:17 
Tu1o- ja omaisuusvero lain muuttaminen ••••••••••••••• 1955:126 
Tulojen enimmäismäärät perheenasuntoavustuksia myön-

nettäessä ••••••••••••• ;........................ 1953 :98 
Tulon vähennykset kunna11istaksoituksessa 1953: 1, 99; 

1954:97; 1955:142; 1956:141; 
Tuu1aakimaksun laskeminen v. 1956-1960 •••••••••••••• 

Tuusulantie, ajonopeuden rajoittaminen sillä •.•••••• 

1957 :95 
1955:130, 
-- 131 
1957:44 

Tyrvään piirisairaala, sopimus paikkojen varaamisesta 
helsinkiläisiä mielitautipotilaita varten •••••• 1957:91 

Työaikalaki, sen muutos ••••••••••••••••••••••••••••• 195?:22 
sen voimaantulon lykkääminen eräissä laitoksissa 19?b:174 

Työasiain hallinnon väliaikainen järjestely 1953:109; 1955:136 
Työehtosopimus, kaupungin maataloustyöntekijäin 1953:52-;---

1955:107; 1956:105 (muut.1957:98) 
kaupungin satamajäänsärkijäin miehistön •••••••.•• I957: 5 
kaupungin työntekijäin 1953:51; 1955:108 (muut. I957:37,84) 

Työkyvyttömyys~vu~tu~~aki •.••••••• :::7 .............. ~:14 
asetus sen taytäntoonpanosta ••••••.••••••••••••••• _19;;_;29 

Työllisyyden turvaamista tarkoittavat toimenpiteet, 
laki niistä 

laki niistä ••••••••••••••.••••••.••••••••••••••• 
Työllisyysasetus ••••••••••••••• ; ••••.••••••••••••••• 

sen soveltaminen ••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Työllisyyslaki •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••. 
Työmaksut, yleisen ta11etusm~kasiinin 1955:27; 1956: 

12,114 ; 
Työnantajan 1apsi1isä- ja kansaneläkemaksusta annettu 

laki 1953:114; 1954:78; 1955:159 (muut. 19§~:67); . 19§y:1 ; 
sen täytäntöönpano 1956: 9 (muut •. 1956: ; 

Työntekijät, kaupungin, heidän avustamisensa työssä 
aiheutuneissa oikeudenkäynneissä ••••••••••••••• 

heidän e1äkesääntönsä i§§J:80 (muut. 195i:77; 
heidän tuntipa1kkansa :31; 1955:109; 956:193; 
heidän työehtosopimuksensa 1953:51; 1955:108 (~uut. 

heidän vanhojen e1äkkeidensä tarkistaminen •••••••• 
hei'dän wosi1omasääntönsä tulkitseminen ••••••••••• 
maata1ous-, heidän työehtosopimuksensa 1953:52; 

1955:107; 1956:105 (muut. 

1956: 6 
1957: 3 
I9?7: 8 
1956 :188 

1957:106 

1997 :66 
19 7 :117 

1957:53 
195?:42) 
I931::85 
T95"7:37? 
-- 84) 
1954: 4 
1953 :71 

1957 :98) 
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TyöpaIkkojen säännöstely ••••••••••.••.•.••• 1954:87; 
Työterveyslaitoksen käyttämistä koskeva sopimus , 

1956 :56 
, 1956 :56 (muut. 

Työttömyyden torjunta ja lieventämistOImänpiteet 
1953 :83; 

1956: 4 

1957 :72) 

1954 :12. 
--13 

Työttömyysohjeiden tulkinta •••.•••••••••.••••..•••••• t§g~:84 
Työturvallisuustoiminnan tOl.mintaohjeet ••••••••••••.• ' __ :115 
Työväenopistojen luento- ja tuntipalkkiot 1954:33; 

195'5 :119; 1956:40.151;1957 :116 

Ulkonevat rakennusosat. niiden rakentamisoikeuden 
taksa ••••••••••••.•••••••••••.••••••••. 1953:24;, 

Ulosottolain muuttaminen ••••••••••••••••••••••••••••• 
Ulosottomiehistä annetun asetuksen muuttaminen ••••••• 
Ulosottotoimen tarkkaajan työjärjestys ••••••••••••••• 
Ulosottovi~asto. Helsingin kaupungin, asetus siitä 

1957:25 
I'9'?5 :92 
1955 :95 
1957 :100 

, t955:94;1956:159 
laki siitä .......... ~ ............ 1955:93 muut. t§~~:158) 
sen johtosääntö ................... :-:-:7............. :86 

Urheilu- 'ja retkeilylautakunnan johtosäännön muutos I9;'4:53 
Urheilu- ja retkeily toimiston johtosäännön muutos •••• ~:54 
Uudisrakennusten tilitysvuokrat •••••••••••••••••••••• 122l:64 
Uudisrakennusten yhteydessä rakennettavat talon ja 

työpaikan väestönsuojat ••••••••••••••••••••••••• 1954:98 
Uutteruusrahat, lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten 

hoidokkien ....................................... 1955 :106 

Vaakamestarit. pakkahuoneen ulkopuolella punnituksia 
ja mittauksia toimittavat, heidän palkkionsa •••• 

Vaalilaki • kunnallinen ••••••••••••••••• ' ••••••••• ' ••••• 
Valiokuntien kokouksista annettavat selostukset • " •• ~ • 
Valtionavut, kansakoululaitoksen 1953:29; 1954:27; 

1955:35; 1956:61; 
kasvatusneuvoloiden •••••••••••••••••••••••••••••••• 

, kaupungille tulevat. niiden hakeminen gg5i:49; 
keskusparanto1ain 1953:81; 1954:74; 19 : 09; 
kouluhammaslääkärin •••••••••••••••••••••••••••••••• 
lastenkotien 1953:36; 1954:34; 1955:50; 1956:79; 

Vapaakirjeoikeudesta annetun asetuksen muuttaminen ••• 
Varastoalueet. vuokrasopimuskaavake niitä varten ••••• 
Varastosuojat. niissä säilytetyn tavaran paikanvuokra 
Vedestä vuokranantaji11e'suoritettava korvaus 1955:76; 
Venelaituripaikkojen vuokra ja veneiden rekisteröimis-

maksu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _,_ •••• 
Veroennakko, v. 1957 kannettava. sen ,perus'teeksi pan-

tavan tulon määrääminen •••• ~ ••••••••••••••••••• 
Verolait; väliaikaiset poikkeussäännökset niihin 

1953:91; 1954:115; 1955:135; 1956:179;.~ ••• ; •••• 
Veronhuqjennl,ls, talletusten, obligatioiden ja osuusto-,: 

distusten omistajille myönnettävä 19~9~116 
(muut. 1955:80; 1955:152; 1956:185; 57:128); 

Vero~huojennuslaki, aeuntotuptannon 1221:1 (muut. 
sen täytäntöönpano 1953:119 (muut. -~: 1; 1957:67) 
siinä tarkoitettu käypä korko ••••••••••••••••• ' ••••• 

Verontasausrahaston' säännöt •••••••••••••• ' •••• ' •• , •••••• ' 

f~U:70 :47 
__ :103 

t§g7 :27 
7:87 

iUr 4 :54 
:62 

IIpl
7 :49 

.ill§.:147 

1953 :32 

1956:137 

1957:127 ' 

1955:81 
1955:134) 

i§§3: 2 :1l2 
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Verovirasto, sen johtosääntö ••••••••••••••••••••••• 1956:148 
sen tehtävien ja kustannusten jakoa koskeva kaupungin 

ja valtion välinen sopimus ••••••••••••••••••••• t§§~:161 
sen ti1inpi.don tarkastajain toimintaohjeet •••••••• :149 
sen vanhojen asiakirjojen hävittäminen •••••••••••• 1957:1~4 

Vesi, aluksille annettava, siitä kannettava maksu 
1953:18; 

. Vesilaitos, sen johtosäännön muutos ••••••••••••••••• 
sen taksan korotus ••••••••••••••••••• 1953: 4; 

Vientilihan pikajäädytys- ja ~äi1ytysmaksut ••••••••• 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän avustamisensa viran 

1§§1:107 
1 3:57 

. 'I953:88 
1954 :66 

hoidossaaiheutuneissa oikeudenkäynneissä •••••• ·1957:53 
heidän e1äkkeidensä tarkistaminen 
heidän e1äkesääntönsä 1953:79 (muut. 1954:76; 1955:41, 72,114) 
heidän e1äkkeidensä tarkistaminen 1954: 4;. 1955:147; 1956:85, 

125 
heidän 1uontoisetukorvauksensa .•••••••••••• 1954: 7; 1956:64, 

-- 144 
heidän 
heidän 

heidän 
. heidän 
heidän 

1ääkärintodistustensa kelpoisuusaika •.•••••• 
pa1kkauksensa i§§~:23 {muut. 1955:260; 

__ :198; 1957:134}; 19§§:146; 
päivystys työnsä ••••••.•••..•••••• 19 :57; 
sairauslomaansa koskevia määräyksiä--r854:35; 
virkasääntönsä muuttaminen ~j5I:62; 1954:48, 

75; 1955: ,45; 1'95'b:"96; 

heidän ylitöidensä rajoittaminen ja valvonta 

1953:34 

1956:97 
T95'b:72 
1955:46 

1957 :19, 
23 

19ft :50; 1954:94; 1956:66 
heille suoritettava korvaus oma a moottoripyörällä 

tehdyistä virkamatkoista •••••••••.••••••••••••• 12Z2:62 
i1man omaa syytään kaupungin palveluksesta vapautu-

vat, heidän sijoittamisensa •••••••••••••.••••.• 1957:89 
jotka eivät ole oikeutettuja ylityökorvauksiin, 

muutos siitä ann'ettuihin määräyksiin........... 1956:22 
kokouspalkkion suor~ttaminen heille kaupungin edus-

tajana toimimisesta •••••••••.••.••.• 1954:70; 1957: 6 
konekirjanpito1isän·maksaminen heille ••••••••.• ~ •• 1957:102 
lottapalvelun hyväksi lukeminen eläkevuosia ja ikä-

lisiä laskettaessa •••••.•••..•••.•• 1953:105;. 1954:111 
sodanaikaisen sota palveluksen hyväksi lukeminen ikä-

1isiin oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa 1955:69 
Viranhaltijat, kuntien, heidän palkkauksensa säännös-

tely ••••••••••••••••••••.•..••••••••••.. 1955:2; 1956: 5 
Viranhe.1tijat, valtion, 9!3etus heidän vuosi1omiensa --

muuttamisesta ••••••••••••••.•••.•••...••.••.•.•. 195'~ :10 
heidän palkkauksestaan annetun asetuksen muuttami- -

nen' ••••••• 1953:20; 1954:57; 1955:16,66; 1956: 7 \ 
Viranomaisten toimituskirjoista perittävät 1unastukset T95'b:160 
Virat, vakinaiset, muutokset niiden 1uokitteluun ---

1953:174; 1954:185; 1955:23 (muut. 1955:260; 
. -- T95'b:198; 1957:134) 

Virka-apu, poliisin antama, sen kustannusten-korvaa-
minen •••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••• 1956 :74 

Virka- ja itsehallintoalueiden kielellinen jaoitua 
v. 1953-1962 •••••••••••••••.••••••••••••••••••• 1953:14 

Virkamatkat omalla moottoripyörällä •.•.•••.•.••••••• 1955:62 
Virkasääntö, sen muutoksia 1953:62; 1954:48,75; 1955:23, 

145; 1956:96; 1957:19,23 
sen sove1tamismääräyksiä ••.•.•..••.••••••••.•••••• ~:54.72 



466. 

Vuokra-alueet, tiheissä asumusryhmissä, niiden lunas-
tamisesta annetun lain muuttaminen ••.•••••• ,'.... 1953: 7 

niiden lunastamisesta annetun lain toimeenpanosta 
annetw: ~setuksen muuttaminen •••••••••••••• '1' • • • 1223.: 8 

Vuokra-aut01hjain virkapuku •••.•••.•.••.• 1955:24(muut-:-I956:l71) 
Vuokra-autoilla harjoi tettavaa ammattimaistaaIiiel'iiken- -

nettä varten vahvistettujen järjestysohjeiden muut-
taminen .......................................... 1954 :121 

Vuokra-autotaksa ..................... 1954 :120; 1955 :96 ;I§56 :113 
~uokrakustannusten nousu 1953 :13 ,115; 1955 :151;1956 :153 ;--21:l25 
Vuokrasäännöste~y, ks. Huoneenvuokrasäännöstely ja Lii-

kehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstely. 
Vuosikertomukset, kaupungin elinten, niiden laatiminen 1957:14 
Vuosilomasääntö, työntekijäin, sen tulkitseminen ••••• 1953:71 
Väestönsuojat , niiden tarkastus, asetus sii ta .... '. ... !954 :104 

uudisrakennusten yhteydessä rakennett.avat •••••••••• . T954 :98 
Väestönsuojelulautakunnan ohjesäännön muutoksia. ".... 'I95'7':30, 

--75 
Väestönsuojelun yleissuunnitelman muuttaminen ••• ; •••• 1954:67 
Väkijuomayhtiön verottamisesta annetun lain muuttaminen 1955:31 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahas-
tojen säännöt •••••••••••••••••••••..••••••••.••• 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan velkakirjan kaava ' 
Yleisten töiden lautakunnan johtosääntö •..••••••••••• 
Yliopistolliset keskussairaalat, laki niistä ••••••••. 
Ylityökorvaukset, kaupungin viranhaltijat, jotka eivät 

1953 :67 
T95'5': 1 
I95"4 :72 
1956:100 

ole oikeutettuja niihin .•.•.•••••• ~ ..•••••. i •••• 1956:22 
Ylityöt, kaupungin viranhaltijain, niiden rajoittaminen T9?3:50 

niiden valvonnan tehostaminen ••••••..•.• 1954:94; !95b:66 
Yöt yö, naisten, laki väliaikaisista poikkeuksista sitä -

koskeviin säännöksiin ••.•••• ~ .••• ; ••••••.•••.••• 1955: 9 

Äi tiys- ja lastenneuvolan 1ääkäri'11e suoritettava kor-
vaus •••••••.• ~ •••••.••••.•.•..•• 1954:56,91;, 

Äänestysa1~eet •...••••..• 1953:15; 1956:36 (muut. 
1957:42 
1957 :21) 



HELSINGIN KAUPUNGIN 
SÄÄDÖSKOKOELMASSA ILMESTYNEIDEN SÄÄDÖSTEN AAKKOSELLI

, NEN HAKEMISTO. 

Ajokirja, omaa henkilöautoaBn kaupungin ajoissa 
käyttävien viranhaltijain velvoittaminen 
pi tämään sellaista .............................. . 

Aloitetoi~innan käytäntöön ottoa koskevat ohjeet ••••• 
Alueliikenne, henkilöautoilla harjoitettava ammatti-

mainen, järj estysohj eet sitä varten • ' •••••••••••• 
Ammattikoulujen opettajien tunti palkat •••••••••• ' ••••• 
Ans1omerkk1en säännöt ...•• : ..•.•.••••••••••...•.•....• 
Arkistot, julkiset, asetus niistä annetun lain täytän-

töönpanosta .......................... ' ..........• 
laki niistä. ..•.........•..•....•.....•.........••. 

Arkistot,- kunnalliset~ ohjeet niiden asiakirjojen hoi-
tamisesta •................. . ' •••.•.............•. 

'Arkistot, liitoskuntien, ohjeet niiden siirrosta kau-
pungin viranomaisille ••••••••••••••••••••••••••• 

Arkistot, valtion virka-' ja kunnalliset, ohjeet' niiden 
huoneista .....................................•• 

Ks. myös Kaupunginarkisto. 
As emakaa valak1 ....................................... . 
Asemakaavamittaus, asetus siitä •••••••••••••••••••••• 
Asemakaavoja piirrettäessä käytettävät merkinnät ••••• 
Aaevelvol11suuslaki ................•............. " .... 
Asiakirjat, asetus niiden lähettämisestä ••••••••••••• 

asetus sisältävä eräitä poikkeuksia niiden julkisuu-
d.eata •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Helsingin kaupungin viranomaisten antamat, niistä. 

IV':21 
1:49 

VII:12 
IV:23 
. 1:50 

1:21 
1:20 

1:23 

1:25 

·1:22 

X: 1 
X: 9 
X:12 

IV: 5 
1:33 

1:38 

kannettavat lunastukaet •.•••••••••••••.••.•••.•• 1 
laki niiden julkisuudesta ••••••••••••••••••••••••• 1 
laki niiden lähettämisestä. •••••••••• '. • • • • • • • • • • • • • 1 
niiden hävittäminen ~.............................. 1 

46,47 
37 
32 
52 

niiden siirto kaupunginarkistoon •••••••••••••••••• 1 
Asuntotonttien yleiset luovutusehdot ••••••••••••••• VIII 
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