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Yleinen kirjelmä

N:o8.

i.

Koskeva postinkuljetusta valtionrautateillä.

Tulevan kesäkuun 1 päivästä tulee pos
tin kuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa valtionrautateillä tapahtumaan
seuraavissa junissa, nimittäin postivaunuissa:
Nro 1, pj., Helsinki—Rajajoki, junassa
Nro 3, lähtee Helsingistä krlo 9,os a. p.,
saapuu Rajajoelle krlo 9,36 i. p.;
Nro 1, yöj., Helsinki—Rajajoki, junissa
Nrot 25 ja 7, lähtee Helsingistä krlo 9,io
i. p., saapuu Rajajoelle krlo 10,32 a. p.;
Nro 2, pj., Rajajoki—Helsinki, junassa
Nro 4, lähtee Rajajoelta krlo 7,46 a. p.,
saapuu Helsinkiin krlo 8 ,2 0 i. p.;
Nro 2, yöj., Rajajoki—-Helsinki, junassa
Nro 8 , lähtee Rajajoelta krlo 8 ,ie i. p„
saapuu Helsinkiin krlo 8 ,5 5 a. p.;
Nro 3, a., Helsinki—Turku, junassa
Nro 113, lähtee Helsingistä krlo 8 ,0 0 a. p.,
saapuu Turkuun krlo 2,00 i. p.;
Nro 3, i., Helsinki—Turku, junassa Nro
115, lähtee Helsingistä krlo 5,16 i. p., saa
puu Turkuun krlo 11,24 i. p.;
Nro 4, a., Turku—Helsinki, junassa Nro
116, lähtee Turusta krlo 7,08 a, p., saapuu
Helsinkiin krlo l, 2 i i. p.;
Nro 4, i., Turku—Helsinki, junassa Nro
114, lähtee Turusta krlo 4,25 i. p., saapuu
Helsinkiin krlo 1 0 ,3 9 i. p.;
Nro 5, pj., Helsinki—Seinäjoki, junissa
Nrot 2 2 1 ja 2 0 1 , lähtee Helsingistä krlo
8 ,3 0 a. p., saapuu Seinäjoelle krlo 9 ,3 4 i. p.;
Nro 5, yöj., Helsinki—Seinäjoki, ju
nassa Nro 203, lähtee Helsingistä krlo 6 ,1 0
i. p., saapuu Seinäjoelle krlo 6 ,5 3 a. p.;
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Nro 6, pj., Seinäjoki—Helsinki, junissa
Nrot 202 ja 222, lähtee Seinäjoelta krlo
7,59 a. p., saapuu Helsinkiin krlo '8,55 i. p.;
Nro 6, yöj., Seinäjoki—Helsinki, ju
nassa Nro 204, lähtee Seinäjoelta krlo
10,24 i. p., saapuu Helsinkiin krlo 10,55
a. p.;
Nro 7, pj., Vaasa—Oulu, junissa Nrot
542 ja 203, lähtee Vaasasta krlo 5,45 a. p.
(Seinäjoelta krlo 7,41 a. p.), saapuu Ou
luun krlo 5,22 i. p.;
Nro 7, yöj., Vaasa—Oulu, junissa Nro
212 ja 201, lähtee Vaasasta krlo 6 ,2 2 i. p.
(Seinäjoelta krlo 10,30 i. p.), saapuu Ou
luun krlo 8,48 a. p.;
Nro 8, pj., Oulu—Vaasa, junissa Nrot
204 ja 541, lähtee Oulusta krlo 1 2 ,0 2 i. p.
(Seinäjoelta krlo 9,50 i. p.), saapuu Vaa
saan krlo 11,38 i. p.;
Nro 8, yöj., Oulu—Vaasa, junissa Nrot
2 0 2 ja 2 1 1 , lähtee Oulusta krlo 8 ,2 0 i. p.
(Seinäjoelta krlo 8 ,1 6 a. p.), saapuu Vaa
saan krlo 10,io a. p.;
Nro 9, pj., Kouvola—Kuopio, junassa
Nro 621, lähtee Kouvolasta krlo 3,20 i. p.,
saapuu Kuopioon krlo 11,34 i. p.;
Nro 9, yöj., Kouvola—Kajaani, junassa
Nro 25, lähtee Kouvolasta krlo 3 ,2 5 a. p.,
saapuu Kajaaniin krlo 5,36 i. p.;
Nro 10, pj., Kuopio—Kouvola, junassa
Nro 622, lähtee Kuopiosta krlo 6 ,0 0 a. p.,
saapuu Kouvolaan krlo 2 ,2 1 i. p.;
Nro 10, yöj., Kajaani—Kouvola, ju
nassa. Nro 26, lähtee Kajaanista krlo 10,40
a. p., saapuu Kouvolaan krlo 1,08 a. p.;
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Nro 11, a., Tampere—Peipohja, junassa
Nro 461, lähtee Tampereelta lt:lo 6,30 a.p.,
saapuu Peipohjaan k:lo 9,57 a. p.;
N :o 11, i., T am pere— P eip o h ja, jun assa
Nro 221 , läh tee Tam pereelta krlo 3 ,20 i. p.,
saapuu P e ip o h ja a n k :lo 6,35 i. p.;

Nro 12, a., Peipohja—Tampere, junassa
N:o 222, lähtee Peipohjasta k:lo 10,47
a. p., saapuu Tampereelle k:lo 2 ,2 5 i. p.;
N :o 12, i., Peipohja—Tampere, junassa
Nro 462, lähtee Peipohjasta k:lo 8 ,m i. p.,
saapuu Tampereelle k:lo 1 1 ,4 4 i. p.;
Nro 13, pj., Viipuri—Nurmes, junassa
N:o 711, lähtee Viipurista k:lo 8,is a. p.,
saapuu Nurmekseen k:lo 11,23 i. p.;
N:o 13, yöj., Viipuri—Joensuu, ju
nassa N:o 713, lähtee Viipurista k:lo
10,48 i. p., saapuu Joensuuhun k:lo 9 ,2 5
a. p.;
N:o 14, pj., Nurmes—Viipuri, junassa
N:o 712, lähtee Nurmeksesta k:lo 6 ,4 0
a. p„ saapuu Viipuriin k:lo 1 0 ,2 2 i. p.;
N:o 14, yöj., Joensuu—Viipuri, junassa
Nro 714, lähtee Joensuusta k:lo 8 ,1 9 i. p.,
saapuu Viipuriin k:lo 6,40 a. p.;
N:o 15, Hyvinkää—Hanko, junassa
N:o 401, lähtee Hyvinkäältä k:lo 1 0 ,1 2
a. p., saapuu Hankoon k:lo 2 ,3 9 i. p.;
N: o 16, Hanko—Hyvinkää, junassa
N:o 402, lähtee Hangosta k:lo 2,40 i. p.,
saapuu Hyvinkäälle k:lo 7,13 i. p.;
N:o 17, Toijala—Turku, junassa N:o
441, lähtee Toijalasta k:lo 1,42 i. p., saa
puu Turkuun k:lo 5,19 i. p.;
N:o 18, Turku—Toijala, junassa N:o
442, lähtee Turusta k:lo 9,io a. p., saapuu
Toijalaan k:lo 1 2 ,4 3 i. p.;
N:o 19, Riihimäki—Turku, junassa
N:o 231, lähtee Riihimäeltä k:lo 6 ,5 4 a. p.,
saapuu Turkuun k:lo 1 2 ,4 9 i. p.;
Nro 20, Turku—Riihimäki, junassa
Nro 232, lähtee Turusta krlo 3,40 i. p.,
saapuu Riihimäelle krlo 9,36 i. p.;
Nro 21, Seinäjoki—Kristiina, junassa
Nro 551, lähtee Seinäjoelta krlo 8 ,0 0 a. p.,
saapuu Kristiinaan krlo 1 1 ,2 2 a. p.;

N ro 22, Kristiina—Seinäjoki, junassa
Nro 552, lähtee Kristiinasta krlo 5,00 i. p„
saapuu Seinäjoelle krlo 8 ,2 1 i. p.;
Nro 23, Elisenvaara—Haapamäki, ju
nassa Nro 663, lähtee Elisenvaarasta krlo
12,37 i. p., saapuu Haapamäelle krlo 1,14
a. p.;
Nro 24, Haapamäki—Elisenvaara, ju
nassa Nro 662, lähtee Haapamäeltä krlo
3,46 a. p., saap u u Elisenvaaraan krlo 6,12
i. p.;
Nro 25, Oulu—Tornio, junassa Nro 201,
lähtee Oulusta krlo 9,20 a. p., saapuu Tor
nioon krlo 1,32 i. p.;
Nro 26, Tornio—Oulu, junassa Nro 202,
lähtee Torniosta krlo 3,42 i. p., saapuu
Ouluun krlo 7 ,5 9 i. p.;
Nro 27, pj., Kouvola—Kotka, junassa
Nro 635, lähtee Kouvolasta krlo 3 ,3 5 i. p.,
saapuu Kotkaan krlo 5 ,4 3 i. p.;
Nro 2 7 , yöj., Kouvola—Kotka, junassa
Nro 633, lähtee Kouvolasta krlo 5,50 a. p.,
saapuu Kotkaan krlo 7,46 a. p.;
Nro 28, pj., Kotka—Kouvola, junassa
Nro 634, lähtee Kotkasta krlo 11,45 a. p„
saapuu Kouvolaan krlo 2,05 i. p.;
Nro 28, yöj., Kotka—Kouvola, junassa
Nro 636, lähtee Kotkasta krlo 7,55 i. p.,
saapuu Kouvolaan krlo 10,05 i. p.;
Nro 29, Viipuri—Vuoksenniska, ju
nassa Nro 741, lähtee Viipurista krlo 7 ,4 5
a. p., saapuu Vuoksenniskaan krlo 10,29
a. p.;
Nro 30, V u oksen n iska— V iip u r i, ju 
nassa Nro 742 , lähtee V u oksen n iskasta
krlo 6,16 i. p., saapuu V iip u riin ?;:lo 8,54

i. p.;
postiljoonivaunuissa:
B—K., Porvoo—Kerava, junissa Nrot
236, 238 ja 240, lähtee Porvoosta krlo 6 ,5 5
a. p.; 3,oo i. p. ja 7 ,3 5 i. p., saapuu Kera
valle krlo 8,01 a. p., 4,06 i. p. ja 9,16 i. p.
sekä Kerava—Porvoo, junissa Nrot 235,
237 ja 239, lähtee Keravalta krlo 9,20 a. p.,

*
4.35 i.

p . j a 9,45

i.

p ., s a a p u u P o r v o o s e e n

k r lo 1 0 ,5 i a . p ., 5,36 i. p . j a 10,47 i. p .;

H—K., Hanko—Karis, junissa Nrot
412 ja 414, lähtee Hangosta k:lo 8 ,5 5 a. p.
ja 6 ,1 5 i. p., saapuu Karisiin k:lo 10,19
a. p. ja 7,40 i. p. sekä Karis—Hanko, ju
nissa Nrot 411 ja 413, lähtee Karisistä
k:lo 10,58 a. p. ja 8 ,1 8 i. p., saapuu Han
koon k:lo 12,17 i. p. ja 9 ,3 7 i. p.;
H—K—K., Helsinki—Kyrkslätt, ju
nissa Nrot 143 ja 157, lähtee Helsingistä
k:lo 7,06 a. p. ja 4,16 i. p., saapuu Kyrkslättiin k:lo 8,30 a. p. ja 5 ,4 9 i. p. sekä
Kyrkslätt—Helsinki, junissa Nrot 144 ja
158, lähtee Kyrkslättistä k:lo 9,13 a. p. ja
7,14 i. p., saapuu Helsinkiin k:lo 10,47
а.

L — S., L ap p een ra n ta — S im ola, ju n issa
N rot 376, 378 ja 380, läh tee L ap p een ra n 
n a sta krlo l l , i o a. p., 4 ,3 5 i. p. ja 1 1 ,5 5 i. p.,
saap u u S im o la an krlo 1 1 ,4 3 a. p., 5,os i. p.
ja 12,28 a. p., sekä S im o la— L ap p een ran ta,
ju n issa N rot 375, 377 ja 379, lähtee S im o
la sta krlo 12,io i. p., 5,33 i. p. ja 6,25 a. p.,
saap u u L ap p een ra n ta a n krlo 12,48 i. p.,
6 ,1 1 i. p. j a 7,03 a. p.;

P—P., Peipohja—Pori, junissa Nrot
221 ja 461, lähtee Peipohjasta krlo 6,43 i. p.
ja 10,13 a. p., saapuu Poriin krlo 7,4 5 i. p.
ja 11,12 a. p„ sekä Pori—Peipohja, ju
nissa Nrot 222 ja 462, lähtee Porista krlo
9,40 a, p. ja 7,oo i. p., saapuu Peipohjaan
krlo 10,4i a. p. ja 8,05 i. p.;

p . j a 8,46 i. p .;

H—K—H., Helsinki—Kerava, junissa
N:ot 43 ja 63, lähtee Helsingistä krlo
б , 45 a. p. ja 4 ,2 1 i. p., saapuu Keravalle
k:lo 7,58 a. p. ja 5 ,3 7 i. p. sekä Kerava—
Helsinki, junissa Nrot 44 ja 6 8 , lähtee
Keravalta k:lo 8 ,2 0 a, p. ja 7,10 i. p., saa
puu Helsinkiin k:lo 9,30 a. p. ja 8 ,3 9 i. p.;
H—V., Huutokoski—Varkaus, junissa
N:ot 703 ja 705, lähtee Huutokoskelta k:lo
ll,io a. p. ja 9 ,5 5 i. p., saapuu Varkauteen
k:lo 11,46 a. p. ja 10,31 i. p., sekä Var
kaus—Huutokoski, junissa N:ot 702 ja
706, lähtee Varkaudesta k:lo 6 ,4 0 a. p. ja
5 ,2 0 i. p., saapuu Huutokoskelle k:lo 7,20
a. p. ja 5,58 i. p.;
H—I., Hamina—Inkeroinen, junissa
N:ot 644 ja 646, lähtee Haminasta k:lo
11.35 a. p. ja 7,45 i. p., saap u u In k e ro isiin
k :lo 12,50 i. p. ja 8 ,5 1 i. p., sekä In k e ro i
nen— H am ina, ju n issa N :o t 643 ja 645,
lähtee In k e ro isista k :lo 6 ,5 0 a. p. j a 4,40
i. p., saap u u H am in a an k :lo 7,50 a. p. ja
5,47 i. p.;

L—R., Kemi—Rovaniemi, junassa N:o
601, lähtee Kemistä krlo 3,50 i. p., saapuu
Rovaniemelle krlo 8 ,2 4 i. p., sekä Rova
niemi—Kemi, junassa Nro 602, lähtee
Rovaniemeltä krlo 8 ,5 5 a. p., saapuu Ke
miin krlo 1 ,1 6 i. p.;
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P — K ., P e r ä lä — K a s k in e n , ju n is s a N r o t
563
a.

ja
p .,

565,
6,00

lä h t e e
i.

11,44 a . p . j a
P e r ä lä ,

p .,

k r lo

10,50

K a s k is iin

k r lo

P e r ä lä s tä

sa ap u u

6,54 i. p ., s e k ä K a s k i n e n —

ju n issa

N rot

564

ja

5 6 6 , lä h t e e

K a s k i s i s t a k r lo 9 ,10 a . p . j a 4 ,20 I . p ., s a a 

10,10 a. p . j a 5 ,20 i. p .;
T—T., Toijala—Tampere, junassa N ro453, lähtee Toijalasta krlo 9,op a. p., saa
puu Tampereelle krlo 10,09 a. p.;
T—K., Terijoki—Koivisto,
junassa
Nro 1302, lähtee Terijoelta krlo 9,40 a. p„
saapuu Koivistolle krlo 1 ,3 7 i. p., sekä
Koivisto—Terijoki, junassa Nro 361, läh
tee Koivistolta krlo 5,15 a. p., saapuu
Terijoelle krlo 8 ,1 4 a. p.;
H—R., Hiitola—Rautu, junassa Nro
763, lähtee Hiitolasta krlo 12 ,2 8 i. p., saa
puu Rautuun krlo 3,31 i. p., sekä Rautu—
Hiitola, junassa Nro 764, lähtee Rau
dusta krlo 8 ,10 a. p., saapuu Hiitolaan
krlo 1 1 ,1 0 a. p.;
J—S., Jyväskylä—Suolahti, junassa
Nro 676, lähtee Jyväskylästä krlo 6 ,5 0
a. p., saapuu Suolahteen krlo 8,56 a. p.,
sekä Suolahti—Jyväskylä, junassa Nro
677, lähtee Suolahdesta krlo 7,50 i. p.,
saapuu Jyväskylään krlo 9,41 i. p.;
M—S., Matkaselkä—Suojärvi, junassa
Nro 801, lähtee Matkaselästä krlo 6 .4 5
p u u P e r ä l ä ä n k r lo
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a. p., saapuu Suojärvelle k:lo 1 1 ,4 7 a. p.,
sekä Suojärvi—Matkaselkä, junassa N:o

802, lähtee Suojärveltä k:lo 4,40 i. p., saapuu Matkaselkään k:lo 8 ,so i. p.

2.
Koskeva postinkuljetusta Turun ja Tukholman välillä.

vaunu ei vaihda postia Helsingin—Turun
rautatielinjan varrella sijaitsevien posti
toimistojen kanssa,
Postilähetysten, jotka ovat tarkoitetut
menemään ulkomaille näillä höyrylaivavuoroilla, tulee saapua Turun posti
konttoriin viimeistään tiistaina, tors
taina ja lauantaina k:lo 5,19 i. p. tai Hel
singin postikonttoriin k:lo l, 2 i i. p.,
jossa tapauksessa lähetykset ka rtoitetaan
ja ohjataan postivaunuun N:o 4 (ei Hel
singin postikonttoriin).

Tulevan kesäkuun 2 päivästä alkaen
lähtevät postia kuljettavat höyrylaivat
Turun—Tukholman linjalla
Turusta tiistaisin , to rstaisin ja la u a n 
ta isin k :lo 7,30 i. p. sekä

Tukholmasta samoina päivinä k:lo 8
i. p.
Tämän johdosta tulee se posti, joka ny
kyään lähetetään Helsingistä joka tiistai,
torstai ja lauantai k:lo 5,16 i. p. Turun
kautta ulkomaille, sanotusta ajasta lähe
tettäväksi samoina päivinä pikajunalla
k:lo 2,06 i. p. Tätä junaa seuraava posti3

Koskeva postinkuljetusta meritse Helsingin ja Tukholman välillä.

Muuttaen määräyksen Postihallituksen
yleisessä kirjelmässä N:o 7 (1) kuluvan
toukokuun 4 päivältä, koskeva postilähe
tysten ohjaamista, määrätään täten, että
ne kirjelähetykset, jotka ovat tarkoitetut
lähetettäviksi ulkomaille sunnuntai- ja
keskiviikkovuoroilla Helsingistä k:lo 10
a, p., ovat tulevan kesäkuun 3 päivästä
lähtien ohjattavat seuraavalla tavalla:
a) Kouvolan—Kajaanin rataosalla si
jaitsevista paikoista ja niistä posti
toimistoista, jotka lähettävät pos
tinsa etelään postivaunussa N:o 10,
tähän postivaunuun, joka kartoittaa
ja edelleenlähettää lähetykset Hel
singin postikonttorin lähtevien ulko:
maan postien osastolle, ja

b) niistä postitoimistoista Itä- ja EteläSuomessa, jotka lähettävät postinsa
Helsinkiin postivaunussa N:o 2, tä
hän postivaunuun, joka laatii suora
naiset karttapäätökset määrättyihin
ulkomaan vaihtopostitoimistoihin.
Ulkomaille osoitetut paketit, jotka saa
puvat Helsingin postikonttoriin sunnun
taisin ja keskiviikkoisin k:lo 6,55 a. p.
postivaunussa N:o 1 0 , edelleenlähetetään
samoina päivinä k:lo 1 0 a. p.; postivau
nussa N:o 2 k:lo 8 ,5 5 a. p. saapuvia pa
ketteja ei sitävastoin ennätetä edelleen
lähettää näillä vuoroilla; mikä postitoi
mistoille tiedoksi ja noudatettavaksi tä
ten ilmoitetaan. Helsingissä, Postihallituksessa, toukokuun 18 päivänä 1923.

Pääjohtajan poissaollessa:

John W irkberg.
T. Kouvo.

Poststyrelsens

m

Allmänna skrivelse

N:o8.

i.

Angående post lieto niringen å statsjärnvägarna.

Från och med den 1 instundande juni
kornin or postbef ordringen uti post- ock
postiljonskupéerna å statsjärnvägarna
att försiggå med följande tåg, nämligen
uti postkupéerna:
N:o 1, dagtåg, Helsingfors—Rajajoki,
uti tåget N:o 3, avgår från Helsingfors
kl. 9,05 f. m., ankommer till Rajajoki kl.
9,36 e. m.;
N:o 1, nattåg, Helsingfors—Rajajoki,
uti tågen N:ris 25 och 7, avgår från Hel
singfors kl. 9,io e. m., ankommer till
Rajajoki kl. 10,32 f. m.;
N:o 2, d a g tå g , R a ja jo k i— H elsin gfo rs,
u ti tå g et N :o 4, a v g å r frå n R a ja jo k i kl.
7,46 f. m., ankom m er till H elsin g fo rs kl.
8,20 e. m.;

N :o 2, nattåg, Rajajoki—Helsingfors,
uti tåget N:o 8 , avgår från Rajajoki kl.
e. m., ankom m er till H elsin g fo rs kl.
8,55 f. m.;
8 .16

N:o 3, morgon, Helsingfors*—Åbo, uti
tåget N:o 113, avgår från Helsingfors kl.
8 ,oo f. m., ankommer till Åbo kl. 2 yoo
e. m.;
N:o 3, afton, Helsingfors—Åbo, uti tå
get N:o 115, avgår från Helsingfors kl.
5.16 e. m., ankom m er till Å bo kl. 11,24

e. m.;
N:o 4, morgon,/Åbo—Helsingfors, uti
tåget N:o 116, avgår från Åbo kl. 7,os
f. m., ankommer till Helsingfors kl. 1 ,2 1
e. m.;
N:o 4, afton, Åbo—Helsingfors, uti tå
get N:o 114, avgår från Åbo kl. 4,25 e. m.,
ankommer till Helsingfors kl. 1 0 ,3 9 e. m.;
839—23

N:o 5, dagtåg, Helsingfors—Seinäjoki,
uti tågen N:ris 2 2 1 och 2 0 1 , avgår från
Helsingfors kl. 8,30 f. m., ankommer till
Seinäjoki kl. 9 ,3 4 e. in.;
N:o 5, nattåg, Helsingfors—Seinäjoki,
uti tåget N:o 203, avgår från Helsingfors
kl. 6 ,io e. m., ankommer till Seinäjoki kl.
6,53 f. m.;
N :o 6 , d a g tå g, S e in ä jo k i— H elsin gfors,
u ti tå g en N :r is 202 och 2 2 2 , a v g å r frå n
S e in ä jo k i k l. 7,59 f. m., ankom m er till
H e lsin g fo rs kl. 8,55 e. m.;

N:o 6 , nattåg, Seinäjoki—Helsingfors,
uti tåget N:o 204, avgår från Seinäjoki
kl. 10,24 e. m., ankommer till Helsingfors
kl. 1 0 ,5 5 f. m.;
N:o 7, (lagtag, Vasa—Uleåborg, uti tå
gen N:ris 542 och 203, avgår från Vasa
kl. 5 ,4 5 f. m. (från Seinäjoki kl. 7,41 f. m.),
ankommer till Uleåborg kl. 5 ,2 2 e. m.;
N :o 7, n a ttå g , V a sa — U leåb org, u ti tå 
gen N :r is 212 och 201, a v g å r frå n V a sa
kl. 6,22 e. m. (från S e in ä jo k i kl. 10,30

e. m.), ankommer till Uleåborg kl. 8,48
f. m.;
N:o 8 , dagtåg, Uleåborg—Vasa, uti tå
gen N:ris 204 och 541, avgår från Uleå
borg kl. 1 2 ,0 2 e. m. (från Seinäjoki kl.
9,50 e. m.), ankommer till Vasa kl. 11,38
e. m.;
N:o 8 , nattåg, Uleåborg—Vasa, uti tå
gen N:ris 202 och 211, avgår från Uleå
borg kl. 8 ,2 0 e. m. (från Seinäjoki kl. 8 ,1 6
f. m.), ankommer till Vasa kl. 10,io f. m.;
N:o 9, dagtåg, Kouvola—Kuopio, uti tå
get N:o 621, avgår från Kouvola kl. 3,20

6
e. m., ankommer till Kuopio kl.

1 1 ,3 4

e. m.;

N:o 9, nattåg, Kouvola—Kajana, uti tå
get Nro 25, avgår från Kouvola kl. 3,25
f. m., ankom m er tili K a ja n a kl. 5,36 e. m.;
Nro 10, d a g tå g, K u o p io — K o u v o la , u ti
tåget Nro 622, a v g å r frå n K u o p io kl. 6,oo
f. m., ankom m er till K o u v o la kl. 2,21

e. m.;
Nro 10, n a ttå g , K a ja n a — K o u vo la , u ti
tå g e t Nro 26, a v g å r frå n K a ja n a kl. 10 ,40

f. m., ankommer till Kouvola kl. l,os f. m.;
Nro 11, morgon, Tammerfors—Pei
pohja, uti tåget Nro 461, avgår från Tam
merfors kl. 6,30 f. m., ankommer till Pei
pohja kl. 9 ,5 7 f. m.;
N ro 11, alton , Tam m erfors-— P e ip o h ja,
u ti tå g et N ro 221, a v g å r frå n T am m erfo rs
kl. 3,20 e. m., ankom m er till P e ip o h ja kl.
6,35 e. m.;

Nro 12, morgon, Peipohja—Tammer
fors, uti tåget Nro 222, avgår från Pei
pohja kl. 10,47 f. m., ankommer tili Tam
merfors kl. 2 ,2 5 e. m.;
Nro 12, afton, Peipohja—Tammerfors,
uti tåget Nro 462, avgår från Peipohja
kl. 8 ,1 9 e. m., ankommer till Tammerfors
kl. 1 1 ,4 4 e. m.;
Nro 13, dagtåg, Viborg—Nurmes, uti tå
get Nro 711, avgår från Viborg kl. 8 ,is
f. m., ankommer tili Nurmes kl. 11,23
e. m.;
Nro 13, nattåg, Viborg—Joensuu, uti
tåget Nro 713, avgår från Viborg kl. 10,48
e. m., ankommer till Joensuu kl. 9,25 f. m.;
Nro 14, dagtåg, Nurmes—Viborg, uti
tåget Nro 712, avgår från Nurmes kl.
6 ,4 0 f. m., ankommer tili Viborg kl. 1 0 ,2 2
e. m.;
Nro 14, nattåg, Joensuu—Viborg, uti
tåget Nro 714, avgår från Joensuu kl.
8,19 e. m., ankommer tili Viborg kl. 6 ,4 0
f. m.;
Nro 15, Hyvinkää—Hangö, uti tåget
Nro 40R avgår från Hyvinkää kl. 1 0 ,1 2
f. m., ankommer tili Hangö kl. 2 ,3 9 e. m.;

Nro 16, Hangö—Hyvinkää, uti tåget
Nro 402, avgår från Hangö kl. 2,40 e. m.,
ankommer till Hyvinkää kl. 7,13 e. m.;
Nro 17, Toijala—Åbo, uti tåget Nro 441,
avgår från Toijala kl. 1,42 e. m., ankom
mer till Åbo kl. 5,19 e. m.;
Nro 18, Åbo—Toijala, uti tåget Nro 442,
avgår från Åbo kl. 9,10 f. m., ankommer
tili Toijala kl. 12,43 e. m.;
Nro 19, Riihimäki—Åbo, uti tåget Nro
231, avgår från Riihimäki kl. 6 ,5 4 f. m.,
ankommer till Åbo kl. 1 2 ,4 9 e. m.;
Nro 20, Åbo—Riihimäki, uti tåget Nro
232, avgår från Åbo kl. 3,40 e. m., ankom
mer tili Riihimäki kl. 9,36 e. m.;
Nro 21, Seinäjoki—febistihestad, uti tå
get Nro 551, avgår från Seinäjoki kl. 8 ,0 0
f. m.; ankommer tili Kristinestad kl.
1 1 ,2 2 f. m.;
Nro 22, Kristinestad—Seinäjoki, uti tå
get'N ro 552, avgår från Kristinestad kl.
5,oo e. m., ankommer till Seinäjoki, kl.
.8 ,2 1 e. m.;
Nro 23, Elisenvaara—Haapamäki, uti
tåget Nro 663, avgår från Elisenvaara kl.
1 2 ,3 7 e. m., ankommer tili Haapamäki kl.
1,14 f. m.;
Nro 24, Haapamäki—Elisenvaara, uti
tåget Nro 662, avgår från Haapamäki kl.
3,46 f. m., ankommer tili Elisenvaara kl.
6 ,1 2 e. m.;
Nro 25, Uleåborg—Torneå, uti tåget
Nro 2 0 1 , avgår från Uleåborg kl. 9 ,2 0
f. m., ankommer till Torneå kl. 1,32 e. m.;
Nro 26, Torneå—Uleåborg, uti tåget
Nro 202, avgår från Torneå kl. 3,42 e. m.,
ankommer till Uleåborg kl. 7 ,5 9 e. m.;
Nro 27, dagtåg, Kouvola—Kotka, uti
tåget Nro 635, avgår från Kouvola kl.
3 ,3 5 e. m., ankommer till Kotka kl. 5 ,4 3
e. m.;
Nro 27, nattåg, Kouvola—Kotka, uti tå
get Nro 633, avgår från Kouvola kl. 5,50
f. m., ankommer till Kotka kl. 7,46 f. m.;
Nro 28, dagtåg, Kotka—Kouvola, uti
tåget- N ro 634, avgår från Kotka kl. 1 1 ,4 5

f. m., ankommer tili Kouvola kl. 2,05
e. m.;
N:o 28, nattåg, Kotka—Kouvola, uti tå
get N:o 636, avgår från Kotka kl. 7 ,5 5
e. m., ankommer till Kouvola kl. 10,05
e. m.;
N:o 29, Viborg—Vuoksenniska, uti tå
get N:o 741, avgår från Viborg kl. 7 ,4 5
f. m., ankommer till Vuoksenniska kl.
10,29 f. m.;
N:o 30, Vuoksenniska—Viborg, uti tå
get N:o 742, avgår frän Vuoksenniska kl.
6 ,1 6 e. m., ankommer till Viborg kl. 8 ,5 4
e. m.;
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e. m.; samt Kerava—Helsingfors, uti tå
gen N:ris 44 och 6 8 , avgår från Kerava
kl. 8 ,2 0 f. m. och 7,io e. m., ankommer till
Helsingfors kl. 9,30 f. m. och 8 ,3 9 e. m.;
H—V., Huutokoski—Varkaus, uti tå
gen N:ris 703 och 705, avgår från Huuto
koski kl. ll,io f. m. och 9 ,5 5 e. m., ankom
mer till Varkaus kl. 11,46 f. m. och 10,31
e. m., samt Varkaus—Huutokoski, uti tå
gen N:ris 702 och 706, avgår från Var
kaus kl. 6 ,4 0 f. m. och 5,20 e. m., ankom
mer till Huutokoski kl. 7,20 f. m. och 5,58
e. m.;
H—I., Fredrikshamn—Inkeroinen, uti
tågen N:ris 644 och 646, avgår från
uti postitjonskupéerna:
Fredrikshamn kl. 1 1 ,3 5 f. m. och 7 ,4 5
B—-K., Borgå—Kerava, uti tågen N:ris e. m., akommer till Inkeroinen kl. 12,50
236, 238 ooh 240, avgår från Borgå kl. e. m. och 8 ,5 1 e. m„ samt Inkeroinen—
Fredrikshamn, uti itågen N:ris 643 och
6,55
f. m., 3,oo e. m. och 7,35 e. m., ankom
mer till Kerava kl. 8,oi f. m.,.4,06 e. m. 645, avgår från Inkeroinen kl. 6 ,5 0 f. m.
och 9,16 e. m., samt Kerava—Borgå, uti och 4,40 e. m., ankommer till Fredriks
tågen N :ris 23b, 237 och 239, avgår från hamn kl. 7,50 f. m. och 5 ,4 7 e. m.;
L—R., Kemi—Rovaniemi, uti tåget N:o
Kerava kl. 9,20 f. m., 4,35 e. m., 9,45 e. m.,
ankommer till Borgå kl. 10,51 f. m., 5,36 601, avgår från Kemi kl. 3,so e. m., an
kommer till Rovaniemi kl. 8 ,2 4 e. m.,
e. m. samt 10,47 e. m.;
H—K., Hangö—Karis, uti tågen N :ris samt Rovaniemi—Kemi, uti tåget N:o
412 och 414, avgår från Hangö kl. 8 ,5 5 602, avgår från Rovaniemi kl. 8 ,5 5 f. m.,
f. m. och 6 ,1 5 e. m., ankommer till Karis ankommer till Kemi kl. l,ie e. m.;
L—S., Villmanstrand—Simola, uti tå
kl. 1 0 ,i 9 f. m. och 7,40 e. m., samt Karis—
gen
N:ris 376, 378 och 380, avgår från
Hangö, nti tågen N:ris 411 och 413, av
Villmanstrand
kl. 11,10 f. m., 4 ,3 5 e. m.
går från Karis kl. 10,58 f. m. och 8 ,is
e. m., ankommer till Hangö kl. 12,17 e. m. och 1 1 ,5 5 e. m., ankommer till Simola kl.
1 1 ,4 3 f. m., 5,08 e. m. och 12,28 f. m., samt
och 9 ,3 7 e. m.;
Simola—Villmanstrand, uti tågen N:ris
H—K—K.,
Helsingfors—Kyrkslätt,
nti tågen N :ris 143 och 157, avgår från 375, 377 och 379, avgår från Simola kl.
Helsingfors kl. 7,06 f. m. och 4,ie e. m., 12,io e. m., 5 ,3 3 e. m. och 6 ,2 5 f. m., an
ankommer tili Kyrkslätt kl. 8 ,3 0 f. m. och kommer till Villmanstrand kl. 12,48 e. m.,
6 ,1 1 e. m. och 7,03 f. m.;
5 ,4 9 e. m., samt Kyrkslätt—Helsingfors,
P—P., Peipohja—Björneborg, uti tå
nti tågen N :ris 144 och 158, avgår från
Kyrkslätt kl. 9,13 f. m. och 7,14 e. m., an gen N:ris 221 och 461, avgår från Pei
kommer tili Helsingfors kl. 1 0 ,4 7 f. m. och pohja kl. 6 ,4 3 e.m. och 10,13 f. m., ankom
mer till Björneborg kl. 7 ,4 5 e. m. och 11,12
8,46 e. m.;
H—K—H., Helsingfors—Kerava, uti f. m., samt Björneborg— Peipohja, uti
tågen N:ris 43 och 63, avgår från Hel tågen N:ris 222 och 462, avgår från Björ
singfors kl. 6 ,4 5 f. m. och 4 ,2 1 e. m., an neborg kl. 9,40 f. m. och 7,00 e. m., ankom
kommer tili Kerava kl. 7,58 f. m. och 5 ,3 7 mer till Peipohja kl. 10,41 f. m. och 8 ,0 5
e. m.;
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P—K., Perälä—Kasko, uti tåsen N:ris
563 och 565, avgår från Perälä kl. 10,so
f. m. och 6,oo e. m., ankommer tili Kasko
kl. 11,44 f. m. och 6,54 e. m., samt Kasko—
Perälä, nti tågen N:ris 564 och 566, av
går från Kasko kl. 9,io f. m. och 4,20 e. m.,
ankommer till Perälä kl. 10,10 f. m. och
5 ,2 0 e. m.;
T—T., Toijala—Tammerfors, uti tåget
N:o 453, avgår från Toijala kl. 9,00 f. m.,
ankommer till Tammerfors kl. 1 0 ,09 f. m.;
T—K., Terijoki—Koivisto, uti tåget
N:o 1302, avgår från Terijoki kl. 9,40
f. m., ankommer till Koivisto kl. 1,37
e. m., samt Koivisto—Terijoki, nti tåget
N:o 361, avgår från Koivisto kl. 5,ir>
f. m., ankommer tili Terijoki kl. 8 ,1 4 f. m.;
—R., Hiitola—Rautu, nti tåget N:o
763, avgår från Hiitola kl. 12,28 e. m.,

ankom m er till R a u tu kl. 3,31 e. m., sam t
R a u tu — H iito la , u ti tå g et N :o 764, a v g å r
frå n R a u tu kl. 8,10 f. m., ankom m er till
H iitc la k l. 1 1 ,1 0 f. m.;

J—S., Jyväskylä—Suolahti, uti tåget
N:o 676, avgår från Jyväskylä kl. 6 ,5 0
f. m., ankommer till Suolahti kl. 8,58
f. m., samt Suolahti—Jyväskylä, uti tå
get N:o 677, avgår från Suolahti kl. 7,5 0
e. m., ankommer till Jyväskylä kl. 9 ,4 »
e. m.;
M—S., Matkaselkä—Suojärvi, uti tåget
N:o 801, avgår från Matkaselkä kl. 6 ,4 5
f. m., ankommer tili Suojärvi kl. 1 1 ,4 7
f. m., samt Suojärvi—Matkaselkä, uti tå
get N:o 802, avgår från Suojärvi kl. 4,46
e. m., ankommer till Matkaselkä kl. 8 ,5 0
e. m.

2.
Angående postbefordran emellan Åbo och Stockholm.

Från och med den 2 instundande juni
avgå de postförande ångfartygen å lin
jen Åbo—Stockholm
från Åbo tisdagar, torsdagar och lör
dagar kl. 7,30 e. m. samt
från Stockholm samma dagar kl. 8
e. m.
I anledning härav kommer den post,
som för närvarande avsändes från Hel
singfors varje tisdag, torsdag och lördag
kl. 5,ic e. m. över Åbo till utlandet, att
från sagda tid avsändas samma dagar
med kurirtåget kl. 2,06 e. m. Den post

kupé, som medföljer detta tåg, utväxlar
icke post med postanstalterna vid järn
vägslinjen Helsingfors—Åbo.
P ostförsän d elser, v ilk a äro a vsed d a a tt
a v g å till u tlan d et med dessa ån gb åtslägenheter, skola in g å till postkontoret i
Å b o senast tisd ag, torsd ag och lö rd a g kl.
5,19 e. m. eller till postkontoret i H e lsin g 
fors kl. l , 2 i e. m., i v ilk e t fa ll fö rsä n d el
serna k a rte ra s och d irig e ra s till p ostku 
pén N :o 4 (icke till H elsin g fo rs postkon
tor).

3.
Angående postbefordran sjöledes emellan Helsingfors och Stockholm.

Med ändring av föreskriften i Poststy
relsens allmänna skrivelse N:o 7 (1) av
den 4 innevarande maj, angående dirige
ring av postförsändelser, förordnas häri
genom, att de brev försändelser, vilka

äro avsedda att avgå till utlandet med
söndags- och onsdagslägenheterna från
Helsingfors kl. 1 0 f. m., skola från och
med den 3 instundande juni dirigeras på
följande sätt:
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a) från de vid bandelen Kouvola— Ka
jana belägna orterna och från de postanstalter, vilka avsända sin post söderut
med postkupén N:o 10, till denna post
kupé, som karterar och vidaresänder för
sändelserna till postkontorets i Helsing
fors avdelning för avgående utrikes
poster, ocb
b) från de postanstalter i östra ocb
södra Finland, vilka avsända sin post till
Helsingfors med postkupén N:o 2, till
denna postkupé, som anordnar direkta
kartslut till vissa utväxlingspostanstalter i utlandet.

Till utlandet adresserade paket, vilka
ingå till Helsingfors postkontor sönda
gar och onsdagar kl. 6 ,5 5 f. m. med post
kupén N:o 10, vidaresändas samma da
gar kl. 1 0 f. m.; med postkupén N:o 2 kl.
8 ,5 5 f. m. ankommande paket hinna där
emot icke befordras vidare med dessa
lägenheter; vilket postanstalterna till
kännedom och iakttagande härigenom
medelas. Helsingfors, å Poststyrelsen,
den 18 maj 1923.

Under Generaldirektörens frånvaro:

John W irkberg.

T. Kouvo.

\

/

