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N:o 89.
Kiertokirje
puhelintoimipaikkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Seuraavat puhelinasemat on perustettu:
Antskog, taksa-alue 5; 13. 6.57 lukien; toi
mii Karjaan posti- ja lennätinkonttorin alai
sena.
Kara, taksa-alue 24; 31.5.57 lukien; toi
mii Riihimäen posti- ja lennätinkonttorin
alaisena.
Kauhajoki, taksa-alue 75; liitetty valtion
puhelinverkkoon 1. 6. 57 lukien ; toimii Seinä
joen posti- ja lennätinkonttorin alaisena.
Koikkala, taksa-alue 58; siirtyy posti- ja
lennätinlaitokselle 1. 7. 57 lukien; toimii Mik
kelin posti- ja lennätinkonttorin alaisena.
Läsäkoski, taksa-alue 56; siirtyy posti- ja
lennätinlaitokselle 1.7. 57 lukien; toimii Mik
kelin posti- ja lennätinkonttorin alaisena.
Hakkola, Kangasniemi, taksa-alue 56; siir
tyy posti- ja lennätinlaitokselle 1.7.57 lu
kien; toimii Mikkelin posti- ja lennätinkont
torin alaisena.
Ruohola, taksa-alue 159; 1.6.57 lukien;
toimii Oulun lennätinkonttorin alaisena.
Vuojalahti, taksa-alue 56; siirtyy posti- ja
lennätinlaitokselle 1. 7. 57 lukien; toimii Mik
kelin posti- ja lennätinkonttorin alaisena.
Helsingissä, kesäkuun 18 päivänä 1957.

sekä puhelupaikat:
Asmunti, taksa-alue 160; liitetty Telkkälän
puhelinasemaan.
Itälä, taksa-alue 155; liitetty Taivalkosken
puhelinasemaan.
Kantojoki, taksa-alue 170; liitetty Käylän
puhelinasemaan.
Kukaskuusela, taksa-alue 187; liitetty Unarin Luusuan puhelinasemaan.
Kuorevaara, Puolanko, taksa-alue 141; lii
tetty Puolangan puhelinasemaan.
Laherma, taksa-alue 150; liitetty Ämmän
saaren puhelinasemaan.
Leino, taksa-alue 149; liitetty Ylinäljängän
puhelinasemaan.
Leivota, taksa-alue 150; liitetty Ruhtinansalmen puhelinasemaan.
Löytölä, taksa-alue 150; liitetty Ämmän
saaren puhelinasemaan.
Lakkautettu:
Kauhajoen Aronkylän puhelinaseina 1.6.
57 lukien ja
Kvnsiperän puhelupaikka 18. 5. 57 lukien.
Ensiksitulevan heinäkuun 1 päivästä lu
kien hoitaa posti- ja lennätinlaitos Kangasniemen puhelinkeskuksen toimialueella myös
kin paikallispuhelinliikenteen.

Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Harry Juselius.
V. t. johtaja Martti Tuhkanen.
5668/ 57/8
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N:o 90.
Ki er t o k i r j e
Suomen sisäisten puhelujen välittämisestä posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverkolla
annetun asetuksen muuttamisesta.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä muutetaan Suomen sisäisten
puhelujen välittämisestä posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverkolla 31 päivänä maalis
kuuta 1939 annetun asetuksen 4 §, sellaisena kuin se on 4 päivänä toukokuuta 1956
annetussa asetuksessa (282/56), näin kuuluvaksi:
4 §.
Toimitusjärjestykseltään yksityiset puhelut
ovat:
1) tavallisia puheluja, jotka ilman etu
oikeutta toimitetaan siinä järjestyksessä kuin
ne on tilattu;
2) pikapuheluja, jotka toimitetaan ennen
tavallisia puheluja;
3) salamapuheluja, jotka toimitetaan en
nen kaikkia muita puheluja, hätäpuheluja
lukuun ottamatta;
4) hätäpuheluja, jotka koskevat syttynyttä
metsäpaloa, ilma-alusten pakkolaskuja, ilmaaluksia kohdanneita onnettomuuksia taikka
Helsingissä, 26 päivänä kesäkuuta 1957.

ambulanssilentoliikennettä ja jotka toimite
taan ennen kaikkia muita puheluja;
5) aikapuheluja, jotka toimitetaan määrä
tyllä kellonlyönnillä;
6) tilauspuheluja, jotka toimitetaan samo
jen puhelinkoneiden kesken edeltäkäsin
sovittuna, säännöllisesti toistuvana aikana;
7) lehtipuheluja, jotka toimitetaan sillä ta
voin kuin 7 §:ssä säädetään; sekä
8) voimapuheluja, jotka toimitetaan sa
massa järjestyksessä kuin hätäpuhelut.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei
näkuuta 1957.

Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Harry Juselius.
Johtaja Wäinö Honkanen.

N:o 91.
Kiertokir j e
maksuista, joita on suoritettava posti- ja lennätinlaitoksen harjoittamassa Suomen
sisäisessä puhelinliikenteessä, annetun asetuksen muuttamisesta.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä muutetaan maksuista, joita on
suoritettava posti- ja lennätinlaitoksen harjoittamassa Suomen sisäisessä puhelinliiken
teessä, 27 päivänä kesäkuuta 1950 annetun asetuksen (331/50) 3, 5, 9, 10 ja 11 §, sel
laisina kuin ne ovat 4 päivänä toukokuuta 1956 annetussa asetuksessa (280/56), näin
kuuluviksi:
3 §•
Vuosimaksut liittymästä paikallis
keskukseen.
I. A. Vapaa-alueella olevasta puhe
linliittymästä, jos tilaajajoh-

V u o sin eljä n 
n ek seltä
mk

dolla on puhelulaskija, perus
maksu ..................................... 1 200
B. Jokaisesta paikallispuhelusta .
3
TI. Vapaa-alueella olevasta puhelin
liittymästä, jos tilaajajohdolla ei

3

ole puhelulaskijaa ja puhelujen
lukumäärä on vuodessa enintään:
1. 1 200 puhelua ...........................
2. 2 500 p u h e lu a ..................... . .
3. 4 000puhelua ...........................
4. 6 000 puhelua ...........................
5. 9 000 puhelua ...........................
6. yli 9 000 puhelua, jokaiselta
alkaneelta 3 000 puhelua kä
sittävältä puhelumäärältä . . .
III. Vapaa-alueen ulkopuolella ole
vasta puhelinliittymästä kanne
taan lisämaksua johdon kunnossa
pidosta 100 metriltä tai sen osalta

1 950
2 700
3 600
4 800
6 600
1 800

32

5 §•
Lyhytaikaisesta puhelinliittymästä ei kan
neta pääsymaksua. Perusmaksua kannetaan
jokaiselta kuukaudelta tai sen osalta 1320
markkaa.
Lyhytaikaisen puhelinliittymän järjestämi
sestä kannetaan maksu, jonka posti- ja lennätinhallitus määrää huomioonottaen omat
kustannuksensa.
Lyhytaikaisen puhelinliittymän johdon
kunnossapidosta kannetaan 100 metriltä tai
sen osalta 32 markkaa vuosineljännekseltä
tai sen osalta.
Lisäksi kannetaan puhelumaksua jokaisesta
paikallispuhelusta 3 markkaa. Milloin puhelinaseman tilaajajohdot eivät ole varustetut
puhelulaskijoilla, lasketaan puhelujen luku
määrä ajoittaisten kokeiden perusteella teh
dyn laskelman mukaan.

viereisellä taksa-alueella olevan puhelintoimipaikan kesken ................................. 20
Viereisinä pidetään tällöin myös niitä
taksa-alueita, joiden kärjet muodostuvat ristikulmista.
Taksa-alueelta muihin kuin äskensanottuihin puhelintoimipaikkoihin välitetyistä puhe
luista määrätään perusmaksu asianomaisten
taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivaisen
etäisyyden perusteella noudattamalla seuraavaa asteikkoa:
T aksa-alueiden
k esk ip isteid en
suoraviivainen
e tä isy y s
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............................................
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25
35
40
50
55
60
70
75
80

Soveltaessaan edellä olevaa asteikkoa on
posti- ja lennätinhallituksella oikeus poiketa
enintään kaksi astetta ylös- tai alaspäin.
Posti- ja lennätinhallitus määrää, milloin
lähekkäin olevien puhelinasemien välisiin pu
heluihin on sovellettava paikallispuheluille
vahvistettua taksaa.
Arkipäivinä kello 18—22 välillä tilatusta
ja alkaneesta tavallisesta kaukopuhelusta
kannetaan maksua:
mk

9 §■
Kaukopuhelinliikenteessä kannettavat pu
helumaksut määrätään taksa-alueittain. Sitä
varten katsotaan koko valtakunnan alue
posti- ja lennätinhallituksen määräämällä ta
valla jaetuksi neliönmuotoisiin taksa-aluei
siin, joiden sivun pituus on 40 kilometriä.
Posti- ja lennätinhallitus määrää mihin taksaalueeseen puhelintoimipaikka kuuluu.
mk

Puhelun perusmaksu eli se maksu, joka
kannetaan tavallisen puhelun kolme mi
nuuttia käsittävältä jaksolta, on samaan
taksa-alueeseen kuuluvien puhelintoimipaikkojen kesken välitetystä puhelusta 15
Perusmaksu puhelusta, joka välitetään
taksa-alueella olevan puhelintoimipaikan
ja tähän taksa-alueeseen rajoittuvalla eli
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10 §.
Kauemmin kuin yhden jakson jatkuvasta
puhelusta kannetaan perusmaksu kultakin
täydeltä ja alkaneelta jaksolta.
Pikapuhelusta kannetaan kaksinkertainen
tavallisen puhelun maksu ilman alennusta.
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Aikapuhelusta, voimapuhelusta ja tilauspuhelusta kannetaan kolminkertainen tavalli
sen puhelun maksu ilman alennusta.
Salamapuhelusta kannetaan kymmenkertai
nen tavallisen puhelun maksu ilman alen
nusta. Salamapuhelun vähin maksu on 300
markkaa jaksolta.
Tavallisesta virkapuhelusta kannetaan sama
maksu kuin tavallisesta yksityisestä puhe
lusta. Yirkapikapuhelusta kannetaan kaksin
kertainen ja erittäin kiireellisestä virkapuhe
lusta kolminkertainen tavallisen yksityisen
puhelun maksu ilman alennusta.
Virkapuhelun luontoisesta ja yksityisestä
hätäpuhelusta kannetaan sama maksu kuin
tavallisesta puhelusta ilman alennusta.
Lehtipuhelusta kannetaan puolet tavallisen
puhelun maksusta ilman alennusta.
Helsingissä, 26 päivänä kesäkuuta 1957.

. 11 §•
Posti- ja lennätinhallitus vahvistaa postija lennätinlaitoksen puhelintoimipaikasta tai
raha-automaattia käyttäen puhutusta paikal
lispuhelusta kannettavan maksun sekä sen
maksun, joka kaukopuhelusta määrätyn mak
sun lisäksi on suoritettava posti- ja lennätin
laitoksen toimipaikasta puhutusta kaukopuhe
lusta.
Henkilön kutsumisesta puhelinkeskuste
luun on, huomioonottamatta puhelun lajia,
suoritettava 30 mk. Jos ilmoituksen perilleviemiseksi on käytettävä lähettiä, on lisäksi
suoritettava posti- ja lennätinhallituksen
määräämä pikalähettimaksu.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei
näkuuta 1957.

Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Harry Juselius.

Johtaja Wäinö Honkanen.
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