
KAS KY.LE HTI 1 9 50 
Vllttaus Kaskylehdessa ·ulkaistuun maiiriiykseen merkltian: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Hakemisto. 
VR Kiiskylclldesta v. 1950. 

Lihavallra painetut numerot tarkoittavat Kaskylehden n:ume
roa ja laihaJ.la painetut asianmnais€n tk:irjoituksen muneroa. 

Aakkosellinen tavaranluokit1~taulukko 22.10. A 
Aika- ja umkkapalkat, 5. 1. 1950 tehdyn pa1kankorotuspaat0iksen 

soveltarrrill'en tyontekijoihin 10.1; ns. 15 % :n palkankorotuk-
sen suorittaminen. 29.1; 15 % :n palkankorotuksen huomioon
ottaminen vuosilomapalkassa 37.3. 

Alennukset, ma1Jkalipuille, ks matkaliput; rahdeille, lks raht~alen
nukset. 

Alenn1tskortit, kelpoisuus Helsingin-Karjaan autolinjalla 45.9. 
Alennmlipttd, ikelpoisuus Pohjolan Liikenne Oy:n autolinjoilla 

8.1; 23.1; Helsingin-Karjaan autolinjalla 45.9 . 
.AJJwholi, kuljettaminen siiiliovaunussa 43.1. 
Aluevuokmryhmiit, Rauman rautatien lii.!kennepaikkojen 32.1; 

Tuir.an ja Top'Pilan aluevuokraryhmien muuttaminen 45.6. 
Ammattiopetmohjesiiiinto, 40 § muutos 53.1. 
Apukytkimet, sijoitus ja mel'lkinta 9.7. 
AP'!J!tilit 36.1. 
Asemapiiiillikot, johtosiilinnon 5 §: n 1 kappale muutos 52.1. 
AsemapiiiiUikOnapulaiset, johtosiiiinnon ·5 § :n 1 kappale muutos 

52.1. 
Asemat, ks liikennepaikat. 
Asetyleenikaasmiit"liot, tarkastuksesta johtuvat toilmenpiteet, hyl

jiittyjen sli.ilioiden myynti ja romuttaminen seka siiilioiden 
kasittely ja kuljetus 19.2. 

Asiakirjat, kuulakii.rkikynien kayttO ja asiakirjain paperilaatu 
4.1; rasia:kirjan sidontalaitaan jatettiiva margina.ali 29.3. 

Asuinhuonei.stot, liimpimastii vedesta perittavat maksut vr: n 
asuinhuoneistoissa 1.2; trupettien hinta 16.3; 37.5; 44.6; pidii
tettiivii.t tai 'Perittavat vastillclreet 52.2. 

Asunnot, tilasto rautatieliiisten rasunnontarpeesta 47.3. 
Asuntoedut, vastikkeiden miiiiriili!minen 4.3; 36.1; 52.2. 
Asuntoeturyhmiit 36.1. 
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Auraus ja rnuut lttm.ityot, asetinlaitteiBta kliannettavi~n vaihtei
d6DI puhtaanapito ja lumityot 7.1. 

Autoliikenne, >aikataulujen muutoksia ja uusia linjoja 1.4; 7.8; 
13.6; 31.1; 55.3; suoran tariffin mulman rahd.itettujen llihe
tysten autokuljetuskorvaukset 2.10, 27.9; kuljetusmaJksun suo
rittaminen rautateitse edelleen Hihetettfiviin tavaren noudosta 
autoilla asemalle 2.12; rataosan Kemijarvi-Kelloselka lii
ke.nnoiminen 3.6; Kuusankosken ja Voikkaan asemien kap
paletavaraliikenne 5.4; yhdysliikenne Pohjolan Liikenne Oy:n 
kanssa 8.1; 10.9; 16.8; 23.1; 24.8; Lappeerannam. aseman 
j.a kaupungin valine.n liilkenne 11.3; yhdysliikennesopimus 
Viipurin Linja-auto Oy:n kanssa henkilolinja-autoliiikenteen 
·hoidosta Imatran kauppalan 3lueella 11.8; rahtiluoton kor
vaus eraissii tapauksissa 12.9; lkappaletavaran kuljetus rata
osalla Vesanka- Tiusala 1'8.4; rataosa.n Rovaniemi-Kello
seLkii liikenne 19.7; Oy Alkoholiliike Ab:n kuljetukset 22.9; 
50.12; matl{;ailulippujen myynti laiva- ja autom.atikoill~ 31.3; 
valtionrautateiden autojen kliytto oman henkilokunnan tar
peisiin 33.5; autoliikcnnetariffien :korotus 35.6 ; IPaik:a.llisauto
liikenteen m~ksut 35.6; tavaralk.aukoliikenne 35.6; autokulje
tusmaksujen alennus 35.6; autokuljetusmaksut yhdyslii:ken
teessa Hoyrylaiva Oy Aland.in !kanssa 42.10; Helsingin
Karjaan autolinja 45.9; kirjatun matkatava11an kUJljetta
minen Helsingin-Karjaan autolinjalla 46.10; yhdysliikenne 
Hoyrylaiva Oy Alandin k~nssa 50.10; kappaletavaralii!ken
teen keSkitys Virasojalle 56.15; VR : n autoilla tapahtuva 
tavamlinjali.i;kenne 57.9. 

Autornaattikytkirnet, venaliiisten vaunujen kytkeminen 2.5. 
Autonkuljettajat, ylimaara.istcn p•alkkausLuokat 1.1. 
Avti.stukset, rautatielliisille lomanviettoa ja reumaparantol.ahoitoa 

varten 9.3; 1e.2; rautatielaisten lepokotiyhd.istyksille 54.1; 
rautatieliiisjarjestOjen kirjastoille 54.1; tekijiipalhlrioi•ksi rau
tatieaJ.an, ansiokkaista julkaisuista 54.1. 

Bentsiini, lruljetus siiiliovaun.uissa 43.1. 
Bentsoli, ikuljetus sailiovaunuissa 43.1. 

Elinkustannusindeksi, 4.2; 10.1; 12.5; 29.1; 36.1; 38.1; 38.2; 
41.2 i 46.1; 58.1. 

Eliike, valtion tyossa olevien tyontekijiiin clake-edut 7.2; valtion 
vi.r1k~miesten eUike-edut 12.5; 27.2; eliikekassoille tulevien 
mruksujen pidiittaminen viran tai toimen haltijoilta 35.1; 
ellik~lainsalidannon uusiminen 50.1; tyokirja 50.1; eron ja 
eliikkeen myontliminen tyokyvyttomyyden per,usteella ennen 
elakeian saavuttamista 56.3. 

Eliikelaito.k.set, vr :n eliikelaitoksen osruk!kailt.a kuolinpesan puo
lesta perittaviit elakemaksut 19.1; sotaviien ja eraid:en kulku-



-3-

laitosvirastojen leski- ja orpokassan ohjesaiinnon muuttami- E 
nen 37.2; vr: n eUikelaitoksen ohjesiilinnon muuttaminen 50.2. 

Eliiviit eliiimet, jiilkivaatimu.ksen asettaminen 14.6; koirien, !lds
sojen ja pienten .apinain kiitotavaramruksut 33.10; ravut ikiito
tavarana 44.12; yhdysliiikenteessa Hoyrylaiva Oy Alandin 
ikanss.a 50.10; vr: n autoilla tapahtuv.assa tavaralinjaliiken
teessii. 57.9. 

Elaviit kasvit, vr: n autoilla trupahtuvassa tavaralinjaliikenteessa 
57.9. 

Ennakkopid(itykset, veturimiesten viranto.imitusrahoista 3.2; 
takautuvasti tuoritettavasta palkasta 33.3; lisapalkkioista 34.2. 

Erikoisliput, Siniset Partiopojat r. y: n Partaharjun kansain
valiselle partioleirille matkustavien erikoisliput 19.10; vesi
ibussimatikan sisaltavien eriikoislippujen myynti 24.10; Suo
men Pun:aisen Ristin J oensuun leirille matkustavien eriikois
Jiput 25.11. 

Eron myontaminen tyokyvyttomyyden perusteella ennen eliike
iiin saavuttamista 56.3. 

Erotettuja, Hakala, Jussi Tapani 50.15; Hyvarinen, Urho Kalevi 
5.14; Jokela, Mikko Pekka 22.12; Julkunen, Kauko Johannes 
26.14; Kanerva, Aarne Reinhold 42.16; Kanervo, Taito Gun
nar Johannes 38.10; Korhonen, Lauri Olavi 19.14; Koskela, 
Erklki 6.10; Kujala, Paavo Oskari 48.12; Kulhelm, Niilo Otto 
28.10; lKullervuo, Martti 9.16; Leino, Peiklka Matti 50.15; 
Leppanen, Eino Olavi 34..13; Leskinen, Vilho 33.16; Makko
nen, Eino Ilmari 33.16; Oll:i!roainen, Paul Oliver Ensio 47.11; 
1Perasto, Esa Esko 33.16; Salmi, Aarne Armas 33.16; Siltala, 
Aarre Eemeli Iisakki 14.11; Villman, Risto 34.13. 

Eurooppalaisen 'l.'avara- ja Matkatavamvak1tuttts-Osake~~jhtion 
lahjoitus 54.1. 

Filmie-:;;,-kuljetus, poikkeuksellisten olojen aiheutta.rnan oikeuden F 
peruuttaminen 3.4; kuljetus kiitotavarana 57.13. 

Gasoliini, ikuljetus sailiovaunuss.a 43.1 . G 
Gg-va1Mtut, lattiasaleikot 10.7. 
II alot, rimahalkojen kayttaminen ja myynti rautatielaisille 5.1; 

Ha1kojen myynti eli:i:ketta nauttiville rautaticUiisten leskille 
6.2; halkolahetysten koepunnitus 22.7; tavaranluokitus 45.8; 
halkojen annosta vetureille suoritettava korvaus 46.3; halko
jen myY1lti rautatielaisille 50.3. 

H ankasalmen saha, lkertyvien rin1ahalkojen kaytti:iminen - ja 
myynti 5.1; sahajauhojen myynti 13.3. 

H ankinnot, vastaanottotodistUikset 50.4. 
Harjoittelijat, rasianomaisia osastoja varten maaratyn alustavan 

!lw1.uustelun ja virkatutkinnon suorittaminen 53.1. 
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H JI arjoittelijan paUikio 4.2; 36.1; talkautuvasti maksettavan ,palk-
kion korotu.ksen suorittaminen 45.1. 

Hatut, tavaraluokitus 18.<6. 
H elluntailiikenne 25.4. 
II enkilokohtainen palkanlisa 36.1. 
H enkilOliikenn-e, ks. lii!kenne. 
H enkf_wllisyystodist1..tS, vapaalipulla matJkustetta.essa 32.'8; 35.10. 
H enkilOtariffit, uusien henkilotariffien tunnetu!ksi tekeminen 

32.5. 
lliihtoliput, Helsingin asemalta myytavat ~.9; hiihtoliput ja 

,pikajunan lislimaksu sekii istumapaikkavar.aus 1.9 ; hiihto
loma-alennus kaupunkikuntien koululaisille 9.12. 

IIillo, liilkenteen hoito 3.8; 19.4. 
Hinnoitustat1-lukko, tavaraliiikenteen uusi hinnoitustaulU!kko 12.1. 
Hyllcylankku, tavaranluokitus 45.7. 
Hylkylauta, tavaranluokitus 45.7; tkuutioimiscn lopettaminen 

58.2. 
Hyvinkaan keskuskonepaja, jaksonhuoltopiiri 39.5. 
Ikiilisat 4.2; 27.1; 36.1; 38.2; rautatieraJkennusten tilapiiisten 

toimihenkiloiden 28.4. 

I Indeksi, iks. elinnrustannusindeksi. 

J 

lnso-, mani- ytns. laatat, tavaranluokitus 34.10. 
Isorokkorokotus 18.1. 
Istut1.1-kset, siivouksen ja hoidon tlihdentii.minen 24.4. 

Jaksojako, Rauman rautatien liittamincn valtionrautateihin 32.1. 
J aksonhuoltopiidllikot, virka-alueitten jako 39.5. 
J aksonkiiyttokorniteat, sopimus jaksonlkaytt<ilk:omitean asettami

sesta vapaaehtoisuuden pohjalla valtionmutateille 6.1; 11.1; 
J an"Ulaitteet, jarrujohdon letikukytkimen vialliset tiivistysren-

lkaat 14.5; sailiovaunujen jarrulaitt€et 43.1. 
J oululiikewne 57.4; 58.4. 
Juhannusliikem1-e 29.5. 
Julisteet, luvaton ikuljettaminen ja jaikelu virkapostissa 9.8. 
Julkaisut, ,Suomen Kulkuneuvot" myyntihinta 27.6; Suomen 

-Neuvostoliiton rautati·cyhdysliikenteen julkaisut 38.6. 
JunahenkilOkunta, virantoimitusrahat junien myohastyessa 12.3 ; 

rautatier~kennusten tyojunaliikenteessa olevan veturi- ja 
junahenkilokunnan palvelussuhde rautatierakennusosastolla 
28.4; halkojen annosta vetureille suoritettava korvaus 46.3. 

Junan~iehet, ylimaarii.isten pallrkausluo'kat 1.1. 
Junat, liitevaunujen n:o 22401-22450 tkytkeminen jiUnaan 44.5; 

junien lahtoaikojen tiedoittaminen liikennepaikoilla 45.4 ; 
junien myohastymisilmoitulkset 58.3. 

Junaturvallisuu.s, veniiHi.istcn vaunujen kytkeminen 2.5; vaihde
lukitusten rpurkaminen 2.6; jarrujahd{)n letkukytkimien vial-
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liset tiivistysrenkaat 14.5; lisii- ja ylimaiiraisesta junasta. teh- J 
tavat ilmoitukset 39.2; lbentsHnia ym. tulenal1kaa nestettii 
sisiiltiivien sailiovaunujen lkuljetus 43.1. 

J unaturvallisuussiiiinto, 105 § : n 4 kohta muutos 27.3 ; 105 § : n 
8 mom. tahdentaminen 44.5; 120 § :n 8 ja 9 kohta tiihdenta
minen 39.2; liiteeen 3 kohta lisiiys 25.5; raiteen sulkuportin 
opastimet 5.2; turvavaunujen kayttamisen tiihdentaminen 
p·arkkilahetyiksia lruljetettaessa 34.7. 

Juurilw,svit, autQkuljetusmaksut 35.6. 
Jiilkivaatimus, asettaminen ikiitotavaralle 14.6; tavaralle yhdys

liikenteessa Pohjolan Liikenne Oy: n lk:anssa 23.1; yhdyslii
tke.nteessa Hoyrylaiva Oy .Alandin lkanssa. 50.10; asettaminen 
rajahdysainelahetyksille 52.6; vr: n •autoilla. tapahtuvassa ta
varalinjaliikenteessii 57.9. 

Jiitteet, ik:uonmaus- ja purkauskustannulkset 22.5; ks. paperi
jatteet. 

Jiiiihdytysvaunut, jaasailioiden pohjatul•pat 56.4. 

Kaasut, tavaranluokitus 5.£. K 
K aksipiiiset kyniinjatkot 26.11. 
Kalanpydykset, ikatiskojen tavaranluokitus 57.10. 
Kalleusryhmiit 36.1. 
Kalliinpaikanlisiit 4.2; 36.1; 38.2; liikenneoppilaiden 7.3; rauta

tieraikennusten tilapaisten toimihenkiloiden 28.4; ylim. sah
kottajien ja liikenneoppilaiden 56.1. 

K alustontarkastus, liilk:enneosastolla 29.9. 
Kananmunaz.ahetykset, kiisittely 48.7. 
Kansainviilinen tavamliilwnne, tavaralahetykset Tornion ka.utta 

6.6; toimitusohjeet 44.9; tavaraJistan laatiminen suoraan 
ikartoitettaessa 44.10; kiitotavaran kansainva.linen kuljetus 
rautateitse 46.7. 

Kantajat, rautatien vastuu kantajan haltuun jatetysta tavarasta 
30.5. 

Kantatyontekijiit, kuukausirpalktkio rautatierakennuksilla 28.4. 
Kappaletavamliikenne, Kuusankosken ja Voiikikaan a.semilla 5.4; 

kappaletavaraliihetykset Virasojalle 6.7; tkappaletavaran kul
jetus rataosilla Villiihde-Koria, Aitomiiiki-Luumruki jra 
Lauritsala-Rauha 10.6; rataosaJJa Vesanka-Tiusala 18.4; 
yhdysliikente.essa Pohjolan Liikenne Oy: n ikanssa 23.1; kuor
maaminen 24.7; ku1jetuksen tutJki.minen 45.5; ikuljetukseen 
kaytettlivien vaunujen laskenta 54.7; ikuormaus Turengin 
asemalla 56.9; kekitys Virasojalle 56.15. 

K arbidi- ja oljylamppujen polttimoiden p1(,hdistus 42.4. 
Km·toittaminen, k>ansainviil. tavaraliihetykset Tornion l!mutta 6.6; 

tavaralistan laatiminen suoraan kartoitettaessa 44.10. 
Katiskat, tavaranluoikitus 57.10. 
Kauppaaminen, asema...alueilla ja ~unissa 26.5. 
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K K elkat, tavaranluokitus 58.11. 
Kemijarven ase?na--alue, rkuuluminen taajavaJkiseen yhdyskun· 

taan 51 .2. 
Keskustairnisto, taimitilaulkset 22.4. 
K eS'iikausivapa(t,lippu, voirrnassaoloaika 15.5. 
Kiet·tomatkat, pohjoismainen kiertomatJkaliikenne 20.1. 
Kiitotavam, matka- j.a kiitotavaran sailyttruminen asemi1la 5.8; 

kuljetusmaksujen tilittancinen 7.9; erikoisluetteloihin viE:IDli
nen 7.9; maili:sut yhdyslii!kenteessa Jokioisten rautatien kanssa 
9.9; 10.8; jalrkiva-atimulksen asettamineiJ.J 14.6; lkiitotavarain 
korttien jarjestfun.inen 16.9; Jokioisten rautatien kiitotavara
lahetykset ja ni.ilden tilitys 16.10; 19.8; rataosalla Rovan.iemi 
----Kelloselka 19.7; rahtimerkikien kiinnittaminen tkiitotavara
ikortteihin 21.5, yhdysliikenteessa Pohjolan Li.ik-enne Oy: n 
1kanssa 23.1; kuljetus 30.5; vastaanottajalle •antanrinen 30.5; 
rautatien vastuu viivastjllksen sattuessa 30.5; ravut 44.12; 
yhtenainen ohjesaanto lkansainviilisesta lkuljetwksesta rauta
teitse 46.7; ikiitotavarayhdysliikenne ·Pohjoismaat-Sveitsi/I ta
lia 46.8; yhdysliiken.teessa Hoyrylaiva Oy Alandin kan.ssa 
50.10; muutos lmljetusmaarayksiin 53.4; vr :n autoilla tapah
tuvassa tavaralinjaliikenteessa 57.9; filmien ikuljetus 57.13. 

Kirjaaminen, pclk!kauksen 36.1; tarkautuvasti suoritettavan palk
!kojen koroturksen 36.1; indelkshlmrotuksen 36.1; harjoittelijain 
palklkojen 36.1. 

Kirjanpito, muutos Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysli.iken
teen tilityksili, kirjanpitoa ja saldoerien laskentaa ikoskeviin 
sa.li.ntoihin 1.8; autokuljetuksista laskettava ik:orvaus 2.10 ; 

Ki1·japainojen vapaakappaleet, Helsingin Yliopiston lkirjaston 
Vapaalkappaletoimiston rahtiluotto 19.9-. 

Ki1·jastot, avustukset rautatielaisjarjestojen kirjastoHle 54.1. 
Kirjekuoret, vii'kalkirjekuorien kaytto 22.2. 
Kivihi'tli ja lwksi, autokuljetusmruksut 35.6. 
Koepunnitus, halkolahetysten 22.7. 
Kokousvapaaliput, rautatielaisjarjestojen 1.12. 
J[oksi, auto.kiuljetusmruksut 35.6. 
K onekirjoittajat, lisapaJJkJkion malksaminen konekirjoittajille 

10.2; 47.1. 
Konepajojen oppilaat, pallkkaus veturimieslakon aiJkana 33.1 
J[onepajat, seisonta-ajat lkesahla 1950 29.4. 
K 01vtt01·ioppila(t,t (harjoitteli.fat), :asianomaisia osastoja varten 

maaratyn alustavan lmulustelun j:a. virkatutlrinnon suoritta
minen 53.1. 

Kotii:~kttl.fetus, kappa1etaV'aran rataosalla Vesanka-Tiusala 18.4 ; 
Oy A.lJlooholiliike Ab: n 22.9; Pohjolan Lillrenne Oy: n haillussa 
oleva 23.1; rautatien V·astuu kiitotavaran ikotiinllruljetuksen 
viivastyessa 30.5; kotiinkuljetustariffi 35.6; kappaletavara
Jii!kente(:ml kesldtys Vi11asojalle 56.15, 



- 7~-

KotivaraUaolo, sunnuntaityokorvaus 22.1. " 
Koululaislipwt, kelpoisuus Helsingin_JKarjaan autolinjalla. 45.9; 

luku.mliiiralll m1lJUll,taminen matkoiksi 45.10; ikirjoittamin-c 
57.11. 

Koululais'YIUJitkat, ·pohjois.mainen koululaisvaihto ja ikoululai!
rrnatkat Suomeen v. 1950 13.7. 

Kuittaus, virikaa tai tointa ik.oskevien siilintojen ja mlHiraysten 
lkuittaus 52.1. 

Kukkaldhetykset, kuljetus omenaHihetysten yhteydessa 49.3. 
Kuljetus, suoran tariffi,n mukaan rahditettujen Hihetysten auto

kuljetuksista suoritettavat korvaukset 2.10; 27.9; filminkulj~ 
tuslaatiikoiden kuljetus 3.4; ikuljetussaannostelyn aiheutta
mien maaraysten kumoaminen 3.5 ; siirtovaen kuljetu!kset 
vuosina 1950--1952 4.6; 5.9; KuusarulmSken ja Voikkaan 
aserrnien kappaletavaraliikenne 5.4; kansainval. tavare.lahe
tykset Tornion :kautta 6.6; Jruljetukset PohjolallJ Liikenne 
Oy:n autoilla 8.1; 23.1; 24.8; 33.8; yhdyslii!kenne Jokioisten 
rautatien ikanssa 9.9 ;· ilmppaletavara rataosilla Villahde--Ko
ria, Aitomaiki-Luumaki ja Lauritsala---'Rauha 10.'6; rahti
luoton korvaus eraissa tapaul{sissa 12.9; lk:appaletav.ara rata
osalla V esan:k:a-Tiusala 18.4; rataosalla Rovaniemi-Kello
selka 19.7; .Oy A1koholiliike Ab:n kuljetwkset 22.9; 50.12; 
rajli:hdy&aineide:n kuljetuksen maksaminen 28.1; kiitotavaran. 
ikuljetus 30.5; vr:n autojen tldiytto oman hentkilokunnan tax
pe.isiin 33.5; ipar~lahetyst~ kuljetus 34.7; autdkuljetustariffi 
35.6; sopimusJruljetuJrset 35.6; kotiinkuljetustariffi 35.6; luu
ja liimalappulahetysten ikasittcly hyonooismyrkylla 35.7; 
iberutsiinin ym. erittain tulenarkojen nesteiden kuljetus sailio
vaunuissa 43.1; pika- ja rahtitavaralruljetusten toimitusohjeet 
ikransainvrulisessa liill::.enteessa 44.9; tkappaletavaran kuljetuk
sen tutlkimin-en 45.5; yhtenainen ohjesaanto th."iitotavaran kan
sainvalisesta kuljetuiksesta rautateitse 46.7; tkuljetusohjeet 
kiitotavarayhdyslii>kenteessa Pohjoismaat----Bveitsijltalia 46.8; 
kanan.munalahetysten kasittely 48.7; kukkalahetykset omena
UiJhetysten yhteyd'essa 49.3; p:itkatavaran ikuljetus 53.4; 54.5; 
ikappaletavaran kmljetuksee.~1 lkaytettavien vaunujen laskenta 
54.7; ikuormalavat rautatiekuljetuksissa 55.7; postin ikuljetus 
Toijalasta Turkuun 56.7; kappaletavaraliil{ent~en. keskitys 
VirasojaJ.le 56.15 ; vr: n •a.utoilla tapahtuva tavaralinjaliikenne 
57.9; filmit kiitotavarana 57.13; laJ1l.!lllin,tavaran kuljetus 58.6. 

1{1Lljetuskirjat, yhdysli:itkenteessa Pohjolan Liikennc Oy:n !kanssa 
8.1; 23.1; r.a:b.timenkeilla tilitettii.vien kuljetus·kirjojen jarjes
taminen 16.9; rata.osan Vesanlm~Ti.usala kappaletavaralii
kenteessa 18.4; rataosan Rovaniemi---.:Kelloselka tav~raliiken
t~essa 19.7; Helsingin yliopiston kirjaston Vapaakap.pa1e
toimiston. rahtiluottoa kaytettaessa 19.9; rahtimerkkien kiin
nittiiminen k:iitotavaralk:ortteihin 21.5 ; lii.hetysliikennepaikan 
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K. oikein merkitsenrisen tahdentaminen il.iilkenn()itsijiin o~a kul
jetusk:irjoissa 24.6; merkinn.iit tukkeja y:m. pitkiii esineitii 
kuljetettaessa 26.3; La,ppi maaraMemana kuJjetuskirjoiBsa 
26.4 j maaraasemm oikeellisuuden tlihdentiiminen 26.4; luu
j-a liim.a.Lrupp ullihetysten hy0.ntellml.yrkky1klisi ttelyn merkitse
minen 35.7 ; piilillylksen laadusta tehtiivat merkinnat 46.6; 
veniiliiisten vaunujen tilaukset 46.9; peitesaate Lohjan 
Kallclritehdas Oy: n vaunnmpeitteitli palautettaessa 48.8; rata
~lle Joutjar~-Ke1losel1kii osoitettujen lti!hetysten lruljetus
lkirjat 50.7; ymdysliikenteessa Hoyrylaiva Oy:;n AJandin 
llmnssa 50.10; Vuoksenlaakson Jiikennepaikoille liihetettlivien 
p:ik.a- ja rahtikappaletava.ral~hetysten kuljetuskirjat 56.15; 
vr: n autoilla tapahtuvan tavaralinjaliikenteen kuljetuSk:irjat 
57.9 ;iks. my0s rahtikirjat. 

Kuljetusmaksut, suorittaminen rauta.teitse ede'lleen lahetettavan 
tavaran noudosta autoilla asemalle 2.12; yhdysliikenteessa 
Jokioisten rautatien kanssa 9.9; yhdysliik.enteessa Pohjolan 
Liikenne Oy: n kanssa 8.1; 23.1; 24.8; 33.8; alle 100 kilon 
suuruisen taval'allihetyksen llmljetusmaksun suorittaminen 
maaraasemalla 33.10; ilwixien, kissojen ja pienten apinain 
kiitotavarama!ksut 33.10; autokuljetusmaiksut 35.6; yhdys
liikenteessli H<5yrylaiva Oy Alandin kanssa 50.10; vr: n au
toilla tapahtuvan tavaralinjaliikenteen kuljetusmruksut 57.9. 

Ktdjetu.sne1.wot, tavaranluokitu 3.12. 
J('!djetussiiiinni)stely, maaraysten kumoaminen 3.5. 
Ktdjetustodistukset, seuruematkoja varten kansainvalisessli yh-

dysliikenteessa 25.9. 
Kuonnakirja, yhdysliikent·eessa PohjoJan Llilkenne Oy:n ikanssa 

23.1; vr:n autoilla tap.a:htuvassa tav!llralinjaliikenteessa 57.9. 
J(uor·malavat, kliytto rautatiekuljetuksissa 55.7. 
KUO'I'"'nUJ,us, Uuderukaarlepyyn pysnkille osoitetut tavaraliihetyik

set 16.7 ; Jro.ppaletavar.an kuormaaminen 24.7; tuk!kien sekli 
niihln verrattavien muiden pitkien puutavaroiden kuormaa
minen ilman valipuita 26.3; Gb-vaunujen k.uormittaminen 
rataosalla KiUikainen-Kauttua 38.5; bentsiinivaunujen llruor
maaminen 43.1; lku!kka.- ja omerulllahetysten 49.3; ikappale
tavaran Turengin asemalle 56.9. 

l[uorrnaus ym. rniiiiriiykset, 4 § :n 1 kohta lisays 26.3; III luvWl 
7 § :n 2 lk:ohta tahdentaminen 54.4; 9 § :n 1 kohta muutos 
46.5. 

Kuukausili]YUt, kaikilla radoilla 'kelpaavat 32.9; 37.9; 39.3; kel
poisuus Helsingin-Karj.aan autolinjalla 45.9; lukumiiaran 
muuntam.inen matkoiksi 45.10; 58.8 ; aseman nimi- ja paiva
leima 45.11; pilkajunan lisamaJksu 50.11. 

Kuukausipalkkio, kantatyontekijoille rautatierakennuksilla 28.4. 
Kuulakiidcikyniit, kayttO viranomaisten asiakirjoissa 4.1. 
Kyniinjatkot, ka!ksipiiiset 26.11. 
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Kytkerninen, veniiUiisten vaunujen 2.5 ; automaattikytkimilla K 
varustettuja vaunuja Jruljetettaessa kaytettavien apukytki-
anien sijoitus ja mer1kinta 9.7; vaunujen ruuvikybkinten tkiin
nikiertaminen 42.3; sailiovaunujen kytJkimet 43.1. 

J(iiriijien seuraaminen ja toimittaminen, palkallisen virkavapau
den myontfuni.nen viraston tai laitoksen palveluksessa ole
valle hovioikeudenauskultantille ldirajien seuraamista ja toi
mittamista varten 56.2 .. 

J(iiskylehti, hakemisto 33.2. 
Kiiyntt'"lippu, oiikeus lrn1kea rautatien alueeUa 13.1. 

Laatikot, tyhjien laatikoiden palauttaminen 44.7; k.uljetuSkirjoi- L 
hin tehtlivien, paallyksen laatua koskevien merkinrojen te
hostruminen 46.6. 

Lahjoitus, Eurooppalaisen Tavara- ja Matlmtavaravakuutus-Osa
keyhtion 54.1. 

Lahoratapolkyt ja lahopylviUit, myynti rautatielaisille 21.1. 
Laiturinvartijat, ,Ohjeita laiturinvartijalle" 103 1 kohta tah

dentliminen 58.9. 
Laitu1'it, ks. liikennepa.iikat. 
T.aiturivaihteet, va.rsinaiscn matkatavarakuitin kirjoittamis- ja 

lipunmyyntioilkeuden 1aajentaminen nykyista useam.mille la
turivaihteille 7.7; ks. liitkennepaika.t. 

Laivaliikenne, satamissa Hi; 2.8; 3.7; 5.5; 18.5; 19.5; 21.3 ; 
24.3; 25.8; 26.2; 27.7; 56.11; 57.8; laivamatkat yhdysliiken
teessa Pohjoismaa.t-AlankomaatjisoJBritannia 31.2; matkai
lulippujen myynti laiva- ja automatkoille 31.3. 

Lappi, ma.araasemana kuljetuskirjoissa 26.4. 
Lastenliput kirjoittaminen shekkikirjoista 11.5; 
LattiasiileikOt, Gg-vaunujen 10.7. 
Leinwsim,et, liikennepaikikojen nimi- ja paivaleimasimien stan-

dardisoiminen 24.5. 
Leivinrasva, tavaranluokitus 50.13. 
Lenniitinteknikkopiirit, RaUJil.a.DJ rautatien lnt-!piiri 32.1. 
Lennmtint'l),lot, tilitys 58.9. 
Lepo- ja ruokat"luajat, saannollisessa tyOs.sa, milloin ei noudateta 

tyoaikalakia eika virastojen tyoajasta annettua asetusta 48.1. 
Lepolwtiyhdistykset, avustukset rautatielaisten lepokotiyhdistyk-

silJe 54.1. 
Ligroiini, kuljetus sailioVIaunussa 43.1. 
Liikatavara, lahettaminen mliliriilasemalle 56.10. 
Liikenne, talvi- ja muu liiikenne rataosalla Kemijarvi-<Kello

solka 3.6; paasiiiisli1kenne 14.3; rataosan Rovaniemi-Kello
selka liikenne 19.7; helluntailiikenne 25.4; juh.annusliikenne 
2~.5 ; rataooan E"Viijarvi-Jii:ms.li .avaam:inen lii!kenteelle 34.1 ; 
joululiikenne 57.4; 1)'8.4 ; 'ks. la.iva.liikenoo. 
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L Liikemwoppilaiden kalliinpalikanlis<i 7.3. 
Liikennepaikat, AhonpiUi se (Vihanti) 32.4; Ahovaa.ra se (Ketlva) 

16.5; Airola se (Jarveli:i) 9.6; Alangon raide (Rauma) 30.4; 
Alapoaxtala se (Jfunsa) 34.1; 53.5; Alhojarvi lv se (Jarnsa) 
34.1; 53:5; .Ammuksen raide (Rauma) 30.4; Andersby lks. 
Anterus; An.terus se (Skinnarby) 32.4; Arabian raide (Sor
nainen) 7.5; Arwbian raide (Vallil.a) 7.5; Auvisen raide (Pu
tikko) 57.6; Badka se (Panniiinoen) 13.4; Betoniitin raide 
(Kauppi lv Hl:irma) 9.6; Cellit Oy:n raidoe (Kauppi lv, 
Harma) 9.6; Enonjarvi 1p 15.2 (ei liik.); Enso-Gutzeitin 
raide (Iisvesi) 10.5; Enajarvi 1 se (!Pori) 21.2; Eura lv 
(lKauttua) 30.4 ; 46.4 ; Eurajoki p 30.4; Euran paperin raide 
(iKauttua) 30.4; Evajarvi lv (Liinlripohja) 34.1; Fennia 
Fant:ri Oy :n raide (Tyrvaa) 51.3; Haapapera se vh (Nivrua) 
24.2; Halla-aho sc (Kolho) 24.2; Haluna p 15.2; 56.8 ( ei 
liik); Hangon Vari Oy:n raide (Hall!ko) 3Ui; Harakkala 
se (Rauma) 30.4; Hassila se (VU'onislahti) 16.5; Hauk.ka 
se (Hikia) 18.3; H einolan Faneritehtaan Mide (Rap.asaari) 
35.5; Heinavaara p 15.2 (ei liik.); HellaJksen raide (Ranta
miik.i) 13.4; Helsinki Katajanoklk.a 13.4; 21.2; Helsinki Liinsi
satama 21.2; Hiilipussin raide (Joensuu) 18.3; Hillo 3.8; 
Hiltulanmaki p 56.8'; Hi01mon raiteet (Vruoksen satama lv, 
Virasoja) 30.2; Hirsinierni se (Onttola) 55.2; Hirviaho sc 
1(Piili) 3.3; Hirvineva lv (Ruukki) 21.2; Hollming Oy:n 
raide (Rauman sa.tama) 30.4; Honkala se (Seliinpaa) 22.6; 
Hopunla:hti se (Vilppula) 58.5; Horsma se (Simo) 57.6; 
Jokisuunkooki se (tPohjankuru) 2.7; Jonkkunen se (Raisio) 
29.7; 38.4; Joutenjoki se (RU.Dll1i) 39.1; Juankoski a 
15.2 (ei liik.); Jukajarvi lv 15.2 (ei liik.); Jutila sc 
(Lappila) 38.4; Jfunsli a 34.1; 53.5; Jiiteke kulksen raide 
(fPitajlinmaki) 50.6; Kahala se vh (Panetlia) 30.4; 34.5; 
KllilioLe:itkkaus se (Kemijarvi) 5.3; Kalso se (SeUi.npoo) 
29.7; Karjra.lan Metsatuote Oy:n raide (Pariklka1a) 38.4 · 
Karra lv (Vuojoki) 30.4; Katajandk!ka, ks. Helsinki, 
lKattilajoki se (Ukkola) 56.'8; iKauttua a 30.4; Krauttuan 
tehtaan Mide (Kauttua) 30.4; Keskijarvi lv 15.2 (ei liik.); 
lKeskon raide (Kem.i) 34.5; Kesko Oy:n raide (Lahti) 52.5; 
lKevatniemi se (Lieksa) 56.8; Kiukainen a 30.4; Kivilouhi
mon raide (Siitama) 55.2; Koivuharjun raide (Kemi) 5.3; 
lKoivula se (N urmes) 56.8 ; Kolkanlahti lv 15.2 ( ei liik.) ; 
Kollinjoki lv (Varkaus) 27.4; 30.3; Kolmion Mide (Seina
joki) 53.5; Kolumlien raiteet (Kokkola) 48.6; Koom lv 
(Pyhasalmi) 10.5; Komu p 10.5; Koolulahti 11. (Savonlinna) 
24.2; 44.2; Kovero a 15:2 ( ei liik.) ; Kristiinan Puun raiteet 
(Raahe) 15.1; Kristiinan Puu Oy:n l'laide (HyrynsaLm.i ) 
41.6; Krog.g!rdin soraraiteet (KarjM) 51.3; Kuorelahti lv 
16.2; 56.8 (ei liik.); ICu.miteollisuus Oy:n :oo.ide (Ta.mp&re} 
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21.2; Kup;parinmiiki se (Vuonislahti) 16.5; Kuurna se (Ka- L 
jaani) 19.3; Kuusivaara lv (Misi) 21.2; Kuuslahti lv 15.2 
(ei liik.); Kii:r<kik.iiisen & Putkosen raide (Iisalmi) 45.3; Laa
jaka.nkaan (Harmanmaen) sorakuopan raide (Ko.rutiomaaci) 
49.2; Laatilklrotehtaan Ntide (Pitajanmaki) 50.6; Lahden-
'}:>erii. se (Jiimsa) 34.1; 53.5; Lampi se (Kouvola) 29.7; Lap
panen se (Raabe) 3.3; Leca Oy:n raide (Koria) 49.2; Lei
ikarin raide .(Rauma) 30.4; Leppruaho se (Hiirola) 58.5; 
Linna lv 56.8 ( ei liik.) ; Lippjarv ks. Lippojarvi; Lippoji.i..rvi 
se (Uusikarlepyy) 14.4; Luuniemen raide (Iisalmi) 45.3; 
Lii.hes.suo 1 se (Ii) 52.5; Lansisatama, ks. Helsinki ::MaJatalous
tuottajain Oy:n raide (Orismala) 3.3; M<aksniemi lv (Kemi) 
21.2; Margariinitehtaan Ntide (Karjaa) 13.4; Marmorin 
Ntide (Silvola) 13.4; Martinkarin raide (Rauman satama) 
30.4; Merivoimien varikon raide (Par(}la) 53.5; Myllyraide 
(Panelia) 30.4; MrukiABacka se (Pannainen) 13.4; Niiralan 
49.2; Nytkyme lv se (Jamsa) 34.1; 53.5; Ojasaari se (Ran-
man sat&ma) 30.4; Nuojuan voimalaitoksen raide (Nu(}jua) 
49.2; Nytkyme lv se (jamsa) 34.1; 53.5; Ojasaari se (Rau
daskylii.) 11.2 ; Osuuslkaupan roid~ (Kiukainen) 30.4; Osuus
lkaupan raide (Kurilklka) 38.4; Osuuskaupan raide (Vuojoki) 
30.4 ; 32.4 ; Osuusliiike Tammen raide (Forssa) 14.4; Pahaoja 
se (Nivala) 29.7 ; Pajusaaren asetteluraiteet (Kemi) 2.7; 
[Pakomii.ki se (Jl:imsa) 34.1 ; 53.5; Palomaki se (Jokioinen) 
32.4; Palor,anta se (Punkasalmi) 44.2; Panelia a 30.4; Pel
lonraivaus Oy: n Ntide (Koria) 54.3; Pelonniemi lv 15.2; 
56.8 (ei liik.); Pinokarin raide (Rauman satama) 34.5; Pol
larin sorrukuopan raide (Vilppula) 49.2; Porttinotko se 
(Rautjarvi) 50.6; Puomkallion raide (Rauma) 30.4; Puis-
tola 1 ('Tikkurila) 38.4; Pynttari v (Alavus) 47.6; Pyora-
ja Puuteollisuus Oy:n raide (Lahti) 52.5; Raemiiki se (Jo
ki(}inen) 32.4; Rajasuo lv (Sarkisalmi) 27.4; 30.3; Rauma a 
30.4; Rauman satam.a (Rauma) 30.4; Raumayhtion I~iteet 
(Rauma) 33.4; Raumayhtion raitcet (Rauman satama 30.4; 
33.4; Ruununmaan raiteet (Hovinsaari v, KotJka) 7.5; Ratto 
se (Toijala) 32.4; Sahakeskuksen mide (Pitiijanmaki) 50.6; 
Sahan raide (Eura) 30.4; Sahan raide (Panelia) 30.4; Sahan 
raide (Vuoksen satama lv, Virosoja) 30.2; 32.4; Sahinpuro 
lv 56-'8 ( ei liik.) ; Santamaa se vh (Kiukainen) 30.4; Sapra 
lv 15.2 ( ei liik.) ; Satamaraide (K,auttua) 34.5 ; Satarruaroide 
(Siuro) 1.3; Satamaraiteet (Kuopio) 58.5; Sau!kkovaara vh 
(Ristijarvi) 16.5; Seppalankankaan Daiteet (Jyvaskyla) 53.5; 
ISeppallinkankaan soDaraiteet (Jyvaskylli) 53.5; Siikasuo se 
(Vuonislahti) 16.5; Soidinkangas se (KoivumiiJki) 14.4; So
ikeri.tehtaan raide (Turenki) 28.2; SOK: n pussin raiwet 
(Oulu) 57.£; SOK:n raid:e (Rauma) 30.4; 41.6; Somkuopan 
raide (Holjiikkii lv, Nurmes) 49.2; Sorakuopan raide (Kal-
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L timo) 49.2; Sorakuopan raide (Lapinlahti) 48.(); Sorakuopan 
raidoe (Lehmo lv, Joensuu) 51.3; Sorakuopan roide (Barta
harju lv, P:Lekslimiillci) 51.3; Sorailruopan raide (Salmivaara 
lv, J()u~ijarvi) 51.3; Sorakuopan raid-e (Talma lv, Kerava) 
49.2; Somkuopan raide (Vuonislahti) 49.2; Sorakuopan rai
teet (Kempele) 51.3; Sorakuopan raiteet (Malmi) 51.3; So
rwkuopan raiteet (Tihl:urila) 6.4; Sorlillll.lien raide (Palta
DJeD. lv, Venetmruki) 10.5; .Sorsasalo se (Toivala) 13.4; So
tilasr.aide (LautiQSJalari lv, Laurila) 54.3; Sudelllkivi se (Art
jarvi) 32.4; Suomen P ultti Oy: n raide (Kupittaa) 35.5; 
Sytyttimen roide (Rauma) 30.4; Sankimiiki lv 15.2 (ei liik.); 
Tampellan raide (Iisvesi) 10.5; Tampellan uusi raide (Iis
vesi) 10.5; TehtaaDJportti 1 se (Kuusankoski) 52.5; Toolli
suuden mide (K~rja.a) 13.4; Teras Oy:n raide (SeinajOik:i) 
53.5; Tiilitehtaan raide CMlsi) 1.3; Toijalan sataman raid'6 
(Toijala) 21.2; Toralksen raide (Ra-unm) 30.4; Tornatorin 
r.aiteet (Virasoja) 22.6; Tornatorin raiteet (Vuoksen satama) 
22.6; Tupalk:ka1a se (Kylii.nlahti) 56.8; Tupal\lkatehtaan ra.ide 
(Pietarsaar.i) 57.6; TVH:n korja~amon raide (Laukaa) 51.3; 
Tyris 1 se vh (Tii.hteUi.) 53.5; Tormiila se (Vuonislahti) 16.5; 
Valtasaari se (Toijala) 32.4; Valtion sahalaitoksen raide 
(Lieksa) 14.4; Valtion viljawroston raide (Ylivieska) 35.5; 
Vanhan soraikuopan raide (Haapaa:nii.!ki) 49.2; Vapanen se 
(Putiliw) 30.2; Veitsiluodon raide (Kemi) 2.7; Vihellysaavan 
raide (Kuusivool'la lv, Misi) 5.3; Viljavaraston raide (Koria) 
49.2; Voitoinen lv (KiuJreinen) 30.4 ; Vuoksen satama a p 
22.6; 30.2; 32.4; Vuoksen satama lv (Virasoja) 30.2; 32.4; 
Vuojoki a 30.4; 46.4; VuoreDByrja se (Orismala) 37.6; Vuot
jarvi ~v 15.2; 56.8 (ei liik.); Vuotlahti lv 56.8 (ei liik.); 
Ylii.koslken raide (I isvesi) 10.5; Am.innefors se (Pohjankuru) 
2.7; .Astromin roiteet (Oulu) 50.6; Amm.ii.la se (PraJlmala) 
32.4; (lPennala) 33.4. 

Liikennepa;i;kkojen nimi- ja paiviileimasimet, standardisoiminen 
24.5. 

Liikennepaiklwje~n nim:ilyhen?ll]fkset, Siilinjlirven--J uankooken, 
JoeDBuun-Koveron, Suolahden-Haapajarven radat 15.2. 

Liikennesoonto, 8 §: n 1 lm truhdentii..minen 47.8; 39 § muutos 
30.5; 43 § : n 4 ikohta muutos 30.5; 4& §: n 2 kohta muutos 
30.5 ; 4 7 §: n 1 kohta muutos 30.5; 4 7 :a §: n lisii.am.inen 30.5 ; 
65 §: n 2 1m b, d kohdat muutos 42.2; 65 §: n f kohta tah
dentliminen 46.6; 68 §:Ill. 11 1m muutos 34.6; 68 § :n 14, 15 
lm muutos 42.2; 88 §: n 2 ikohta muutos 30.5; 92 § selventa
minen 30:5 ; 93 § selventaminen 30.5 ; 94 § muutos 30.5 ; 
99 §: n 7 kohta a:nuutos 30.5 ; I liitteen 9 §: n 3 kohta tiihden
taminen 3.4; I liitteen 9 § lisiiys 34.7; II liitteen 21 § 
muutos 52.6. 
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Liikennetulot, tavaraliikenteen shekkikirjoilla kannettujen mak- L 
sujen yhd:istelma 7.11; liikennetulojen paatilin uusi lomake 
14.7. 

LiikennOimissopimukset, siiiliovaunujen 16.6; 54.6. 
Liikennoitsijiit, Uihetysliilcennepaikan oikein merkitsemisen tiih

dentiiJ:m.inen liikennoitsijain oonissa Jruljetuskirjoissa 24.6; lii
kennoitsijoille vuokratut vaunut 42.6; 11autatieviranomaisten 
v•aitiolovelvollisuus liikennoitsijoille saapuvan tavaran suh
teen 47.8; ks. suurliikennoitsijat. 
Liimtilappuliihe.tykset, ikasitteleminen ihyonteismyrkylla 35.7. 
Lipunmyynti, varsinaisen mat:'katavarakuitin kirjoittamis- ja 
lipunmyyntioikeuden ltaajentaminen nykyista usOOJIDJllille lai
turiva.ihteille 7.7. 

Liput, ks. matkaliput. 
Liputtamine1~, Suomen lipun hliyttaminen 29.2. 
Lisii- ja ylimiii:iriiiset junat, ilmoitukset niista. 39.2. 
Lisiipalkktiot, erityiselUi perusteella 4.2; konekirjoittajien 10.2; 

47.1; ihenikilokohtainen palkanlisa 36.1. 
Lo1nat, ks. vuosiloma. 
Lomakkeet, paikkatilauslrirjojen 1puhelintilauslom.ake 10.3; lii

kennetulojen paatilin uusi lomake 14.7; yleisessa vaunun
laskennassa 1. 6. 1950 kaytettiivat lomaktkeet 25.7; lomakkeen 
n:o 1001 ja 2219 poisbaminen ikaytanni:ista 26.6; vaununvuok
rien erittelylomake 27.8; loma!ke matkustajia kuljetettavien 
junien lahtOai:kojen esillepanoa varten 45.4; lomakkeiden ti
laa.minen ja sailytys 48.2; sairaanhoitokulujen korvausan'O
mus-lomake 48.3; ennakkomaksulaskelman uusi lomake 57.12; 
ks. myos painotuotteet. 

Lt-painonil?naisija, kokeilemincn 11.4. 
Lumityot, ~B.Setinlaitteista ikaannctta.vien vaihteiden puhta.ana-

pito ja lumityot 7.1. 
Luotntaisedut, vastikkeiden maaraaminen 4.3; 35.3 ; 36.1. 
Luu.. ja liirnalapp1diihetykset, kasittely hyonteismyrkylla 35.7. 
Luvaton mutatiealueella kulku, lupalippu 3.1; lkii.yntilippu 13.1. 
Lyijyttiimtinen, vaunujen 54.4. 
Lii11t1nintavara, kuljetus 58.6. 
Liimmin vesi, siita. ~rittavat ma!ksut vr:n asuinhuoneistoissa 

1.2. 
Liimmitys- ja jiiiihdytysvaunut, jaasailioiden pohjatulpat 56.4. 
Liiiikiirintodistus, korvaus rautatiela.akiirin suorittamasta tutki

muksesta 46.2. 

Maidonkuljetusa.stiat, IJ)alautusmaksut yhdysliikenteessii Joikiois- M 
ten 11autatien kanssa 9.9. 

Makuupaikat, makuupaik!k:alipun peruutusmruksu 34.9; makuu
paik:kojen tilaaminen 56.14. 

Mani- yms. laatat, ta.varanluokitus 34.10. 
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M Marginaali, asirukirjain sidontalaidoissa 29.3. 
Marsipaani, tavaranluokitus 42.9. 
MatkailUliput, Paijanteen laivoamabkan sisaltavien ren.gas- ja 

matkailulippujen myynti 42.14; lukumaaran muuntaminen 
anatkoiksi 45.10. 

Matkakustannukset, korvaus 4.4; 36.1; 41.2; 41.3. 
Matkaliput, hiihtoli'Put 1.9; hiihtoliput ja pikajunien lisamtaksu 

seka istumapailliliavamus 1.9; yhdysliikenteessa Pohjolan Lii
kenne Oy: n kanssa 8.1; 10.9; 23.1; 33.8; hinnat yhdyslii
ikenteessa Jokioisten rautatien kanssa 9.9; 10.8; hiihtoloma
~lennus llmupunkikuntien koululaisille 9.12; lastenlippujen 
kirjoittaminen shek!kikirjoista 11.5; matklaliput Viipurin 
linja-auto Oy: n autoissa Imatran kauppalan alueella 11.8; 
vaarin leirrnatut liput 12.7; 25% :n alennuslippujen myymi
nen 12.8; Ruotsin, Norjan ja Tanslren koululaisren ryhma
matkat v. 1950 13.7; myyntipaikan merkitseminen ja alennus
lippujen leimaaminen 16.14; rengasliput 17.0; raoo.osalla 
Rovaniemi---tKelloselka 19.7; rengaslipun n: o 42 kelpoisuus 
Pohjolan Liikenne Oy:n autoissa ma1llrella Rovanienni-Kemi
ja.rvi tai painv.astoin 19.7; .Siniset Partiopojat r. y:n Parta
harjun ikansainvauiseHe partioleirille matkustavien erikoisliput 
19.10; pohjoismaisessa kiertomatkaliikenteessa 20.1; vesi
'bussimatJkan sisaltavien -eriikoislippujen myynti 24.10; yhteis
liput, lruljetustodistukset ja tarkastusliput seuruematkoilla 
kansainvalisessa yhdysliikenteessa 25.9; tarif£isaannon muu
tokset: eri lippulajit ja henkilotari££i saka muita maarii.Y'ksia 
25.10; Suo men Punaisen Ristin J oensuun leiri:lle matkusta
vien erikoisliput 25.11; sunnuntailiput 30.6; yhdysliikenteessa 
Pohjoismaat-A1ankomaatjisoJBritannia 31.2; matkailulippu
jen myynti laiva- ja automatkoille 31.3; uusien henkilotari£
fien tunnetuiksi tekeminen 32.5; tyolaislippujen myynti 
erailla rataosilla 32.6; ikailcilla radoilla kelpaavat kuukausi
liput 32.9; 37.9; 39.3; 'Pilmjunien lisaliput 32.10; mak.uu
'Paikkalipun peruutusmruksu 34.9; sotilaslippujen tarif£i 35.9; 
ren~l~ppujen tark~stuksen tehostarminen 37.8; meno- seika 
meno- ja paluul.i.ppujen tilitys 37.J{); Paijanteen laivamatkan 
sisaltavien rengas- ja matkailulippujen myynti 42.14; raiUta
tielippujen ikelpoisuus Helsingin-Karjaan autolinjaUa 45.9; 
lippujen lU:lrnmaaran muuntaminen matJkoi!ksi 45.10; 58.8; 
matkustajaliikennetulojen yhdistelmii. 45.11; pikajunan lisa
maksu 50.11; alennuslippujen V'arustaminen myyntiasemra:n 
nimileimalla 55.5; maikuupa:iJkkojen tilaarrninen 56.14; ikoolu
laisliput 57.11; yleis- ja paakaupunkili'Put 58.7; ks. myi:is 
vapaaliiput. 

Matkatavara, til!apainen sailyttiimin(\n asemilla 5.8; matka- ja 
kiitotavaran sailyttaminen tavarasuojissa 5.8; varsiooisen 
matJkatavarakuitin kirjoitt;amis- ja lipumyyntioikeuden laa-
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jentaminen rnyky.ista ooeammi.Jle laituriva~htcill~ 7.7; yhdys- M 
liilkentl*lSSa Pohjolan Liikenne Oy:n ikanssa 8.1; 10.9; 23.1; 
mruksut yhdyslii:kenteessa Jo'kioisten rautatien kanssa 9.9; 
10.·8; rataooalla Rovrurieuni-Kelloselka 19.7; mutati·en v•as
.tuunalaisuus matkatavaran luovuttam:isen viivastyoosa 30.5; 
yhdysliike:ateessa Pohjoismaat-A1ankoonootjlso-.,Britan.ni<a 
31.2 ; Oy Pohjolan Liiik:enne Ab: n hoitaillillla Helsingin-Kar-
jaan ~utolinjalla 46.10; muuws IJmlj·etusmaariiylk:siro 53.4; 
tilitys 5'8. 9. 

Matkmtusluokat, vir!k:amatkojen 4.4; 35.2. 
Metalli- ja valuromut, talteenotto, l•ajittelu., ka.ytt.O ja tilitys 9.5. 
Metsiinriista, vr:n autoilla tapruhtuv.assa tavaralinjaliikentee.':'l.sa 

57.9. 
Muuttolip1tt 52.8. 
Myohiistymisilnwitukset, junien 58.3. 
Miiiirii;ykset, virba tJai tointa kosikevien saant.Ojen ja maaraysten 

ikuittaus 52.1. 
Miiiiriiyskolwelma, I. 12 tiilhd'entfumjnen 58 . .3; IV, 32 1 kohta sel

ventam.in&n 22.5; V. 12. II Hihd!entfu:ninen 58.3; V. 18 
13 lkiolhta muutos 26.5; V. 44 I. 2 muutos 41.7; V. 4.6 1 § 
muutos 37.10; V. 46 19 tahdwtam.inen 58.9; V. 46 20 § muu
tos 45.10; V. 56 37 2 lk:appale lisa.ys 16.6; V. 56 XI selventa
minen 25.3; II osan uusi painos 34.3. 

Naf ta,, lkuljetus slilli·ovaunuissa 43.1. N 
N esteet, tulenai'kojen nesteiden lmljetus sailiovaunuissa 43.1. 
Nimilyhennykset, eriiiden liikerm~paikkojen 15.2. 
Noutomaksu, Oy Alikoholiliike A!b:n tyhjista pulloista 50.12. 

Ohjattavat kelkat, tavara.nluokitus 58.11. 0 
Ohjeita laiturinva1·tijalle, 10 § :n 1 kohta tahden.tfurninen 58.9. 
Oikeus kulkea rautatien alueella, lupalipun antaminen 3.1; 13.1 ; 
OL-H A. levyt, (oljesta valmistettuja levyja), tavaranhwk.itus 5.6. 
Omenaliihetykset, lkukkalii:hetykset omenalahetysoon yhteydessa 

49.3. . 
Opasteet, raiteen sulkuportin opastimet 5.2. 
Opintolippu 42.11; 48.9. 
Opinnot, pal'kal.llisen virkavapauden myontaminen opintoja sekii 

lkarajia seuraamista ja toimittrumista varten 56.2. 
Opp•ikurssit, iks. ra:utatieopiston oppikurssit. 
Opiskelijaliput, ikelpoisuus Hclsin,ain.-Karjaan ·autolinjalla 45.9. 
Osoitelaput, liikennepaiikkojen osoitell/l.ppuv~tojen tar<kastus 

15.3; konepajaan anaarattyjen vaunujen osoitelaput 33.6,7; 
lku<>rmattujen waunujen 33.9; osoitelapun merkinnat j1a ikul ... _ 
jetusesineen osoitemerlcinniit 41.7; 42.2; vr :n aut<>illa tapah
tuva,ssa tawu'llllinjaliikenteessa 57.9; tilitys 58.9. 

Osoitteet, kulj~tusesineiden osoitteiden kirjoi~en 41.7 i 42.2; 
vaunujen oooittaminen 46.5. 
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P Paalattu korsirehu, autokuljetUSll'Wlksut 35.6. 
Paalut, autokuljetl1SIID>a1ksut 35.6. 
Pahviliput, kaytetyt 28.3; 56.6. 
Paikkakuntaluokat, luontoisetujen vastiklk:eita pidatettaessii. 4.3 ; 

35.3; ns. 15 % P'aJlkankorotusta suoritettaessa 29.1; ik.a.lliin
paikanlisan rrnaiiraytyminen 36.1; 56.1. 

Paikkat~1aukset, viilittfuninen puhelirrnitse 10.3; yhdysliikenteessii 
1Pohjolan Liikenne Oy ::n blllSsa 8.1; 23.1 ; vesibusseissa 24.10 ; 
sunnuntailippujen ohella 30:6. 

Paineilmajarru, jarrujohdon let!ku'kytikimien vialliset tiivistys
ren!kaat 14:5. 

Painonilmaisija, LT-painonilmaisij,an kokeilerninen 11.4. 
Painotuotteet, tavarali~kenteen shekkikirjoilla kannettujen mak

sujen yhdistelma 7.11; uusi hinnoitustaulukko 12.1; muutok
sia ja li.$ayksiii painotuotteiden luetteloon 12.2; 58.14; tila
painen kayntilippu 3.1; 13.1; polttoaineilrrnoitukset 22.3; 
56.13; kuljetustodistukset seumematik:oja varten ikansainviili
sessii yhdysliilken.twssii 25.9; tilaston laatiminen suurliili:en
noitsijain vaunukuo11maHihetyksistii 3.10; 28.5; Rauman rau
tatien huornioiminen painotuotteiden yhteydessii 32.1; vau
nuja lkonepajaan 131hete.ttiiessa kiiytettiiviit ikaavaklkoot 33.6; 
Suomen ja SNT-Liiton rautatierajasopimuksen uuden pai
noksen painovirhe 44.8; Rauman radan liikennepaikkojen 
viilimatkaluettelon ikorjattawt painovirheet 46.4; wstaan
ottotodistU!kset 50.4; vanha,mallisten ra:htikirjakaavakikeiden 
kaytto 50.8; tyo.lcirjat 57.2; 'ks. myos lomakikeet. 

Pakettimerkit, yhdysliikenteessa JMioisten rautatien lrenssa 
10.8; ks. my6s rahtimerkit. 

Pakettitavaraliikenne, rataosalla Rovaniemi-Kellose11ldi 19.7. 
Palautustavara, Arabian tehtaitten paiillysten palautus 5.10 ; 

maidonkuljetusastioiden palautusmaksut seka vaununpeittei
den ipalautus yhdysliibnteessii J akioisten rautateiden lmnssa 
9.9; Oy Avkoholiliike Ab: n palautettavat tyhjiit piiallykset 
22.9 ; tyhjien laatikoiden ja muunl,rusten paiillysteiden palau
tus 44.7; tyhjien oljyastioiden luovuttruminen vasmanottajille 
47.9; Lohjan Ka1kkitehdas Oy:n vaununpeitteiden pal13!utta
minen 48.8; noutoma!ksu Oy Alkoholiliike Ab:n tyhjistii pul
loista 50.12; kuol"Dlalavojen palauttaminen 55.7; 

Palkankorotus, aibpalkal1a tyoskenteleville tyontekijoille 10.1; 
ns. 15 %: n palkan!korotuiksen suorittaill'inen tyoouhteessa ole
ville tyonte.lcijolile 29.1; maksaminen 1Jalkautuvasti tilapiiisille 
toimihenkiloille 47.2. 

Palkantar kkailuilmoituks et, veturim.iesten vir an toimi tusra'hGista 
3.2 ; lisapatkkioista 34.2. 

Palkkalistat, tilapiiisten toimihenkiloiden paHclcioiden merldtsem.i. 
nen 2.2; 36.1; lkoneikirjoitu.slisan merkitsemine:n 10.2; iko:r. 
vaus poltwt~.i:noo:p. ~taitllisesta vetureille 57.8. 
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P aJ.kkaus, 
adka- j.a ura~apa.Lk1at, 5. 1. 1950 tehdyn palkankorotusplHi

tOksen soveltaminen tyontelkijoihin 10.1; ns. 15% :n pal
kan!korotuksen suorittaminen 29.1 ; 

aputilit 36.1; 
asliDtoedut, vastikkeiden anaarliam:jnen 4.3; 36.1; 52.2; 
asuntooturyhmat 36.1; 
elinikustannusindeksi 4.2; 10.1; 12.5; 29.1; 36.1 ;, 38.1; 38.2; 

41.2; 46.1; 58.1; 
ennaklkopidatykset vetur:imiesten virantoianitusrahoista 3.2; 

ta.kautuvasti suoritettavasta palkasta 33.3; lisapalkkioista 
34.2; 

harjoittelijan palkkio 4.2; 36.1; talmutuvasti maksettavan 
pallclrion ikorotu!ksen suorittaminen 45.1 ; 

henkilokohtain€!n palkanlisa 36.1; 
iikalisat 4.2; 27.1; 36.1; 38.2; rautatierakoennusten tilapaisten 

toimihenlkiloiden 28.4; 
indeksi, iks. elinkustann usindeksir; 
ikalleusryhmfut 36.1 ; 
ikalliinpaikanlisiit 4.2; 36.1; 38.2; liikennoop.pilaiden 7.3; 

rautatierakoennusten tilapaisten tOO.mihenikiloiden 28.4; 
ylim. sahk.Ottlijien ja liiikennooppilaiden 56.1 ; 

lmntatyontekijiiin kuukausitpalklkio rautJatierallrennuksilla 28.4; 
kirjruaaninen, paLk!kauksen 36.1; takautuvasti suoritettavan 

palklkojen 'korotuksen 36.1; indeksiikorotuksen 36.1; har
joittclijain pal3{1kojen 36.1 ; 

konepajojen oppilaiden palkkaus veturianieslakon aikana 33.1 ; 
l:isapalkkio, erityiselHi. perusteella 4.2; ikonekirjoittajien 10.2; 

47.1; henkilokohtainen palktanlisii. 36.1; 
luontoisedut, vastiilclreiden maarafuninen 4.3; 35.3; 36.1; 
matJkalkustannusten korvaus 4.4; 36.1 ; 41.2; 41.3; 
pailklk:alkuntaluokat, ~u<mrtoisetujen vastikkeita pidatettiiessa 4.3; 

35.3; ns. 15 % :rn palkianJmrotusta suoritetJtaessa 29.1; 
\kialliinpaikanlisan maaraytym:inen 36.1; 56.1; 

palkankorotus, aikapalkalla tyokenteleville tyontekijoille 
10.1; ns. 15% :n palkan!korotuiksen suoritt81minen ty<isuh
teessa oleville ty<mtelciji:ii.Ue 29.1; maksaminern takautu
vasti tilapaisille toimihenkiloille 47.2; 

pallklantar1k~ailuilrmoitukset, veturianioesten virantoirrn.itu5ra
·hoista 3.2; lisiipallclrioista 34.2; 

pa.lilclmlistat, rtil.api:iisten rtoirmili.enkiloiden palklkioiden merkit
~eminen 2.2; 36.1; 1konekirjoituslisan 10.2; indeksikorotus
ten 36.1 ; polttoainoon anrnosta vetu:reille suorirtettavan 
korvauksen 57.3; 

palklklauiksen suorittaminen, Vlaltion viD'krumieaWn, 68.1; 
pal.l.clre.usasetus 27.1; 

1046/51 

p 
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P palldmuslalri 36.1; 
palkkausluokat, ylimaaraisten toimien 1.1; 36.1; vakina.iBten 

27.1; 36.1; sopimuspalkfkaluokat 36.1; ylianiiiirais:ten vi
rastotOiden palkk.ausludklat 41.2 ; 

peruspa.llkat 4.2; 36.1; 38.2; 
pidatytkset, ks. ennakkopidatyk:set. 
paivarahat, >"irlreanatkojen 4.4; 35.2; 36.1; Pohjois-Suomen 

ihavitetylli alueella suoritettavat 16.1 ; 41.3; 
r.autatierakennusten tilrupl:i.isten toimihenlkiloiden 1palk.kio 28.4; 
saillausajan pal!k!k:aus, vuorotyolisan huomioon ottaminen 9.4; 

tyontekijoiden sairasajan ;pallkan laskemine'Il 46.1 ; 
opimuspalkaJt 4.2; 36.1 ; 38.2; 
sunnu.rutaityakorW~.us, viran tai toimen haltijoiJlle seka erl:i.ille 

muille toirrnihenlkiloo.Ue 12.4; 44.1; ikotivarallaolost~ mak
settava 22.1 ; 

tilapl:i:isen toianihenftrilon palkkio 4.2; 36.1 ; me.rkitseminen 
palklkalistoihin 2.2; rnutatieralrennusten tilapliisten toimi
henlkiloid1en 28.4; palkkioo lkorotuksen 'IIlillksaminen takau

tuwsti, 47.2; 
tuotantopallkkio 10.1 ; 
tyontekijain palkkaus veturimieslrukon ajalta 33.1; loma-

ajan. palkan lasJn'lminen 46.1; 
tyopalk!k.ojen indeksikorotus 38.1; 
urakk.apa]kla.t, ks . aika ja uralk:k.apallkat. 
vaunuraha 10.1; 
''eturimieslrukon johdosta tyOstiilin myohiistyn&dw tJai pms 

jaan.eiden tyontek.ijain palkka 33.1; 
'' iransi jaisen pa:Lkkaus, lislip·alkikioid'en me.:illritserrninen vero

kirjaan ja tyonantajan tarlkkailuilmoituksiin 34.2; viran
sijlaisen pal.Jkikaus kuolemantapaulksen sa.ttuessa 57.1 ; 

viransijaisuuspalkk.ioasetus, 2 § :n 2 mom. selventii.rninen 
34.2; 

viran.toimitusraoot., veronpidatys veturimiesten virantoi.rnitUJS
rnhoista 3.2; junahen.ikilOkunnan vil\alltoimitusrah&t ju
nien myohl:i.styessa 12.3; 

vil-.ka-asunnot, 35.3; 36.1; 52.2; 
vuokrn-asuntojen vuolkramruksut 35.3; 36.1; 52.2; 
vuorOityokorvaus, ns. 15 % :n palkanilmrotusta suoritJettaessa 

29.1 ; 
vuorotyijlisa, huomioon Olttanninen sairausajan palklkaa las

kettaessa 9.4; 
vuosiloma, ohjeet menettelyiksi hoottaessa korvaust.a pitl:i.IIDattl:i. 

jaaneestl:i. viran tai toimen haltijan vuooilomasta 9.2; 
valtion viran tai toimen haltijain vuosiloma 32.2; la1kosta 
johtuneiden poissaolopiiivien m~rlkitseminen vuosilomaksi 
tyontekijoille 83.1; 15% :'JlJ pallmn.ikorotUJksen huomioon
ottaminen tyontekijoiden. vuosilQmapaJkassa 37.3; VUQsi-
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lruna ylimaarii.isissa virastowissii 41.2; t.yonwkijoiden P 
lOIDJa-ajan palJkan laskemin~n 46.1; 

yl.i.m.iilirliisen toimenhaltijan paJ.kfldo 4.2; 36.1; 38.2; 28.4; 
ylimaiiraisista virastotoistii rumetun asetukse:n muuttruminen 

41.2; 
ylityokorvaus, ns. 15 % :n palkankorotust.a suoritettaessa 

29.1; 
yo:oo:b.an maJksaminen valtion vi:vktB,m.iehiJJe 41.1 . 

Palkausasetus 27.1. 
Palkkauslaki 36.1 . 
Palkkausluokat, ylimlilirrusten toimien 1.1; 36.1; vakinaisten 

27.1; 36.1; sopimuspalkkaluolret 36.1; yl:imiUiraisten virasto
ltOiden p.aJ!kkausluokart 41.2. 

Paperijatteet, myynrt;i 3.9; keriiiimillen 7.6; rautatiehallituksen 
ja Jiitekeskus Oy:n viilinen sopimus kertyvien jpi8.perijatteiden 
ja kiiytettyjen pahvilippujen luovuttamisesta 28.3; 56.6. 

Paperisakit, ni,ide.n hinnan rtilitys 16.11; ikiiyttiiminoo paaJlyfk
senii 34.6. 

Parkkiliihetykset, peittfuminen vaununpeitteelHi. 34.7. 
Pellavaliihetykset, liihetyskiellon peruuttaminen 6.5; osoittami

sesta. sekii painon miiiiriiiimisestii ja tarkistuksesta annettujen 
miiiiriiysten noudattamisen rtiihdentii.minw 52.7. 

Perhelippu, k:elpoisuus Helsingin-Karja8Jn autolinjalla 45.9; 
Ju!kumiiiiran muuntruminen matkoiksi 45.10. 

Perimiiton tavara, vr:n oo.toilla tapahtuvasa tavaralinjaliilken-
teessa 57.9 

Perunat, aUJtolkulje:tusmaksu.t 35.6. 
Peruspalkat 4.2; 36.1; 38.2. 
Pet1·olie.etteri, tkuljetus siiiliovarmussa 43.1. 
Pidiitykset, iks. ennakkopidiitykset. 
Pienliihetykset, yhdysliik:entoossii Jokioisten rauroatien kanssa 9.9; 

10.8; rahtikirjojen jiirjestiiminen 16.9; Jokioisten rautatien 
.lciitotavaralahertykset 16.10; rastin meDkitseminen raht~kirjoi
hin erikoisluettelonumeron paikalle 16.12; yhdysliilltenteessii. 
Pohjolan Liikenn.e Oy: n ilmnssa 23.1. 

Pika- ja rahtikappaletavara, Kuusankosken ja Voikkaan asem.illa 
5.4; yhdysliikenteessii Hoyrylaiva Oy A.land1n ikianssa 50.10; 
muutos pikatavaran kuljetusmaiiriiy1ksiin 53.4; 54.5; Vudk
sen1aakson liikennepaikoille la.hetettavii 56.15; vr:n autoilla 
tapahtuvassa tavaralinjalii!lrenteessa 57.9. 

Pika- ja rahtitavara, sailyttaminen asemilla 5.8; m8.'ksut yhdys
lillrenteessa Jokioisten rautatien k:anssa 9.9; 10.8; rat.aosalla 
Ro'Wlllliemi-Kelloseltkii. 19.7; yhdysliikeruteessii. Pohjolan Lii
kenne Oy:n lkanssa 23.1 ; toimitusohjeet lrensainviilisessii. lii-
kenteessa 44.9. · 
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P Pikajwnat, lisii.m.alksu ja istUJIUapaikk.avaraus sunnuntailipulla 
roatk:ustettruessa 30.6; lisa1iput 32.10; Vlalpaalipun kelpoisuus 
pik.ajunass.a, 42.13; pikajunan Hsamaksu 50.11. 

Pinopuu, autokuljetusmaksut 35.6. 
Pintalauta, tarvaranluokitus 45.7. 
Pohjoismainen kie.rtmnatkaliilcenne 20.1. 
Pohjoismaiset koululaisryhmi:imatkat, vraltionrautateiJUi v. 1950 

13.7. 
Pohjolan Liikenne Oy, suoran 'tariffin muk.a.atn rooditettujen Ui

hetysten autokuljetuskorvaulkset Pohjolan Liiikenne Oy:n hoi
'tall:nisSiaJ kuljetu!ksisssa 2.10; 27.9; henkilolilicenteen. hoitami
nen Nlltaooalla Kemijarvi-Kelloselka 3.6; yhdyslii.lrenne Oy 
1Pohjoli8JIL Liilcenne Alb:n kanssa 8.1; 10.9; 24.8; kaSikyleh
dessli n:o 8/ 50 olevien yhdyslii!kenn€Sopimusmaaraysten nou-· 
dattamisen. tahdentiirrninen 16.8 ; rataosan Rovaniemi-Kello
selka llii!kenne 19.7; rautatiehahlituksen ja Oy Pohjolan Lii
ikell.'IlJe Ah:n k.eslkeinen tariffisopimus 23.1; toimipaikkojen 
luettelo 23. liittleet I ja II; tariffit 23. liitteet III-VI; 
33.8; vr vi11lmlpostin kayttooJk.eus 24.1 ; Helsingin-Lohjan 
j'a Helsingill!-Karjaan autolinja 45.9; matkatawara Helsin
gin-Karjaan autolinjalla 46.10. 

Polkupyiiri:it ym. esineet, siii1lytys aoomilla 5.8; 29.8; rautaJtie
laisten polkupyorien ja iPOtkuJkelkkojen sailytys lioilloonnepai
Jroilla 29.8. 

Polttoaineen, anto vetureille, ik:orvammen maksaminen muiden 
osastojen kuin varesto-osastojen henlldlOikunnalle 46.3; 57.3. 

Polttoaineilmoitukset 22.3 ; 56.13. 
Polttopuu, oo.tokuljetusma:ksut 35.6. 
Posti, virkakirjekuorien :Jdiytto 22.2; postin k:uljetus ToijaJasta 

Tullku'llD. 56.7 ; lks. myos vinkaposti. 
Postivaunujen kulku, muutoksia 27.5; 44.4; 47.5; 48.5; 53.3; 

54.2; 55.1; 57.5. 
Potkuke"Lkat, rautatieUiisren potJkulceHrkojen sail.y;tys liilloo:nne

paikoilla 29.8. 
Puhelinvm·tiopaikat, Rekola ja Nuppulinna puhelinvartijoina 

eraille junille 52.4. 
Puistot, siivouksen j.ru hoidon tahdentammen 24.4. 
Pullot, noutomaiksu Oy A1lwholilii!ke A'b:n tyhjisUi. pulloista 

50.12. 
Ptmnitseminen, halkoliihetysten koepunnitus 22.7. 
l'uolustuslaitos, rahtiluotot 26.7. 
Pu'tl!tarhat, siivouksen ja hoidon tiihdentaminen 24.4. 
Pttutavara, MitokuljetusmaJksut 35.6; sahatrm puutavtB.ron kuu

tioi.mise.n lopett8Jllinen 58.2. 
Ptluttuva tavara, vr: n autoilla ta'PaihtuVIaSSa 1.avaralinjaliik.en

te€SSa 57.9. 
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rylvoot, tlahQPylviiiden myynti rautatielilisille 21.1; pJ1lva.iden p 
autokuljetusmalksut 35.6. 

Pysiikinhoitajat, jDhtosaannon 5 §: n 1 kappaleen muutos 52.1. 
Pysiikit ks. liikenneplai!kart:. 
Piiiviirahat, virkamatkojen 4.4; 35~2 ; 36.1; Pohjois-Suomen hiivi

tetyllii aluoolla suoritettavat 16.1; 41.3. 
Piiiikaupunkiliput, lu.kumaaran IID.uu.ntaminen mnJtkoiksi 45.10; 

hinta, tiliWiminen, IID.uuttaminen matkoiksi 58.7. 
Piiiillykset, Arabian teht:Jaitten paaJ.lysten paktutus 5.10; Oy 

Alkoholiliike .Alb: n palootettavat tyhjiit paallykset 22.9; 
paperisakit 34.6; tyhjien laatikoiden ja muunlaisten piial
lysten pa.loauttaminen 44.7 ; paiillyksen laadusta kuljetuskir
ja.an tehtii.vat merkinnat 46.6. 

Piiiisiiiisliikentte 14.3. 

Raaka petroli, ikuljetus sailioVlaililluissa 43.1. R 
Rahtialennus, vaunuku.ormatavaroille era.iltii liikennepaikoilta 

2.14; Hangon ja Turu.n satamiin vaunuikuormin Hihetettii.-
viille vientitamralle ·3.11; 11.6; 58.10; alennusten myontii
minen rahtiluoton viilityksella 4.5; vajaapainoma!ksu.n laslre
IIIlinen alennustlen yhteydessa 11.7; Suomen Messu.t Osuus
kunnan 26.8. 

Rahtietu, Hanaon j'a Turun satamiin vaunukuornnin Uihetetta
viille vientita.Vlairalle 3.11. 11.6; 58.10. 

Rahtikappaletavara, iks. pilka- ja rahtikappall6ta:v~a.ra. 
Rahtikirjat, kuljetusmaiksu.n suorittamisen m.wkitseminen 1.6; 

Suomen, Ruotsin ja Norjan viilisen tavarayhdysliikenteen eri
tyiset lisiimaarayh.""Set 2.9; kuljetusma.ksu. rautateitse edelleen 
Ql:iJhetettiivan tavaran noudosta autohlla asema.Ue 2.12; tavara
liihetykset Ru.otsiin ja NorjaJan Tornion ikautta 6.6; pi-en
lahetystenJ ikuljetuBJri.rjoj€Il jarjestiiminen 16.9 ; rastin merkit
sem..inen pienliihetys-rahtilrirjoihin erikoisluettelon numeron 
paikalle 16.12; ratoosan Vesanka-Tiusala ikappaletavarelii
lken.teessa 18.4; tavaralistan laatiminen suoraan kartoitet
taessa 44.10; Lohjan Kalkki tehdas Oy: n V181Unu.npeitteiden 
palau.ttaminen 4'8.8; vanhrunallisten. rahtiilrirjakma.vakkeidlen 
ikayttO 50.8; yhdysliiikentoossii Hoyrylaiva Oy A:landin ikanssa 
50.10; noutomaksut Oy Alkoholiliike Ab: n tyhjistii pulloista 
50.12; ks. myoo kuljetuskirjat. 

Rahtiluotto, Valtion Viljavaraston 2.11; 7.10; 42.5; 44.11; 18ilen
nusten myontiiminen rahtiluoton valitylksellii 4.5 ; ikauppa- ja 
teollisuus;ministerion kansanhuolto-osaston llm:rupaWlisen toimis
ton 4. 7; kansanhuoltoministerion kaupallisen osaston 4.7; So
tevan rahtiluoton peruutus 9.11; rahtiluoton korvaus eraissii 
tapauksissa 12.9; Helsingin Y1iopiston kirjaston Vapookap
pruletoimiston 19.9; Oy Alkoholili~ke Ab:n 24.9; puolustus
laitoksen rahtiluotot 26.7; yhdysliiikent~a Hoyrytlaiva Oy 
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R .A.ilandin ilmnssa 50.10; Kirjoja sokeille yhdistY'ksen rahti-
luoton p€iruutus 55.6. 

Rahtiltwttovelka, suorituksen myohiistyminen 16.13. 
Raktim<J,ksut, lks. lkuljotusmaksut. 
R a.ktimerkit, k.i.i rota varaliihetysren kulj etusanaksuja tilitettaessa 

7.9; rahtimerilreilUi. tilit.ettiivie.n lkuljetusk.irjojen jlirjestami
nen 16.9; Jotkioisten rautatien ikiitotavarruli:i!kenteessli 16.10; 
19.8; kiinnittaminen ik:iitotamrakorttcihin 21.5 ; kuukausi- ja 
yleislipun haltij~n po1kiwpyora.n kuukausisliilytySkortissa 
29.8•; vr:n aUJtoilla tapahtuvassa tavaralmjaliikenteessli 57.9; 
tilltys 58.9 ; Urs. pake.ttimerkit. 

R.aktitasoitus, vaunukuormatavaroiUe erailtli liilkennepwikoilta 
2.14; 1U>. 

Raktitavara, p:i!k<a- ja raht1tavaran sliil.yttaminw asemill.a 5.8; 
!Illlalksut yhdyslilloonteessa Jok:ioiste.n rautatien kaDSSial 9.9; 
10.8; ra;taosalla Rovanim1i-iKelloselka 19.7; Y'hdysliillren
toossa Pohjola.n Liikenne Oy:n ikamssa. 23.1; toimituoohjoot 
ikJarulainvlilisessa li:i!kenteessa 44.9 ; vr: n aUJt<liil.la tapahtuva.ssa 
tavaralinjaliikenteessii 57.9. 

Raktivapaus, Suomen Pun.aisen Ristin 1.10; Kenraali Manner
·heimitn Lastensuojeluliiton 2.13; Srnomen Kir'kkojen JliUee.n
mk.ennuskomitea.n 5.7. 

Raiteem sulkupm·tin opastimet 5.2. 
Rakennuslevyt, tavaranloolritus 5.6; 34.10. 
Rasti, menkitsemine.n pienlahetys-rahtik:irjoihin crikoisluettelon 

numeron pahhle 16.12. 
Ratapolkyt, la:horata.polikkyjen myynti rautatielliisiUe 21.1. 
Rauman rata, liilkennepaikkojen vliHmatlkaluettelon korjattavat 

painovirheet 46.4. 
Rauta- ja teriiilankateokset, katisk.oje.n taVJaranludkitus 57.10. 
Rautatiealueella kulke.minen 3.1 ; 13.1. 
RautatiekaUinnon tyojiirjestys, 11 §: n 10 kohta Slclv..entaminem 

26.5. 
Rautatiekuljetus, ks lkuljetus. 
Rautatieliput, ilm matkaliput. 
Rautatieliiisjiirjestot, lk~kousvapaaliput 1.12; Virkanaisten Oma 

iKoti yhdistylksen oiikeus kayttlia virlrapostia 14.2. 
IlautatieZiii.ikiirit, tutkimuksista suoritettava korvaJUS 46.2. 
Rautatieliiiikiiripiirit, RaUJm<an rautatie.n llilikaripiiri 32.1. 
Rautatien alue, mk:kuminen siellli 3.1 ; 13.1. 
Rautatieopiston oppikurssit, ikevlit- ja syyslukrukauden ohjelmaa 

1.13; 45.16 ; kursseja 29.11-17; 49.6; ehtokuulustelut ra.uta
tioopistossa ja linjahallinnossa 57.15; ke.viitlu!kubuden oh
jelmlaa v. 1951 58.1'6-1<8. 

Rautatierakennukset, tyojunaliikenteessa olevrun veturi- j a juna
ihenkilokunna.n ip<alvclussuihd~ reutatieralre.nnusosastol1a. 28.4; 
tilapliisten toimihenlkiloiden jpalkkio 28.4. 
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Ravut, IJ.riitotJava.ra.n.a 44.12. R 
Rengasliput, myynti-, tank8Situs- yrrn. maiirayksiii. 17.0; myyn.ti

asemat 17.0; 21.4; vesibussimatlkan sisaltavien erikoislippujen 
myynrt;i 24.10; ta.r11mst~n tehosta.m.men 37.8; Paijanteen 
laivamatkan s:isii.ltavien rengaslippujen myynti 42.14; lulku
maaran muunbalminen matJk:oi<ksi 45.10. 

Rengasmatkat, varsinaiset reiilgasmJatkat 17.A; liittymis- ja. lisa
matkrut 17.1B ; rengasmatkan n: o 18 matkareitti 21.4; v€Si
bussi!l1l.latilmJt 24.10; Prujl:iJnteen laiv~atkan sisliltava rengas
matllr.a 42.14. 

Rimahal<Jt, kayttaminen ja myynti ra:tlltatielaisiJ.Le 5.1. 
Rolwttl.$, vapaoohtoinen isorokkorolrotus 18.1. 
Romut, metalli- ja valuromujen ,tJa1toonot1x>, ilajittelu, kayttO j.a 

tilitys 9.5 j muta- ja terasromun myy:ni 18.2; asetyleeniik:aasu
sailioidten myynti ja romut:Jtaminen 19.2. 

Ruoka-t"l®jat, saannollisessa ty05sii, milloin ei noudateta ty&Uka
lrukia eillcii virastojen tyoajasta anrrettll!a asetusta 48.1. 

Ruuvikytkimet, ikiinnikiertaminw vaunn.tja kytkettii.€ssli. 42.3. 
Riijiihdysaineet, kuljetusmalksun suoritta.minen 28.1; jalkivaati

muiksen asettami111en iliihetyksille 52.6. 

Sahajatt'Mt, myynti Hanikasalmen sahalta 13.3. S 
Sahatavara, autokuljetusmatksut 35.B; tav.aranlu®tus 45.7; kuu-

tioim:isen lopettaminen 58.2. 
f::Jai1·aalat, va1tion siviilisairaaloissa suoritettavat mruksut 41.4. 
Sairaan'Mitokttlut, ik:orvausanomuslom131ke 48.3. 
Sairaan- ja terveydenhoido-n ohje.siiiinto, 9 § :n 2 'lrohta muutos 

46.2. 
Sairasosastot, mat!kustajavaunuissa 25.2 ; sairasooasto-Ei vaunu

jen !kiiyttO 25.3. 
Rairamajan palklwm, vuorotyolisii.n huom.ioon ottaminen 9.4; 

ylimaaraisissa virestotoissii 41.2; tyontekijoiden saira8aljan 
pallk:an laskeminen 46.1. 

Sanornalehtimiesliput, ikelpoisUJUS Heilsingin-Karjaam. autolirn-
jalla 45.9. 

Satamaraiteet, iks liikenne:paikat. 
Seisakkeet, ks lii!kennepaikat. 
SeurueUput, lukrurnaiiran munntam.i.nen matlkoiksi 45.10; ikelpoi

suus Helsingin--KarjBJan autolinjalla 45.9. 
Seuruematkat, kuljetusrodistukset lkansruinvalisessa yhdysliiken

teessii 25.'9 ; oouruematlk:at l.hdysliiikenteessa Pohjoismaat
Alankornaat/Iso-Britannia 3 .2. 

Shekkikirjat, vr:n autoilla tapahtuvassa tavaralinjaltilrenteessa 
57.9. 

Siirtokuormam, yhdyali~~ll-Wei'Sa ,Jokioisten rautatien kanssa 
9.9; 10.8. 
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S Sii1·toviimt kuljetukset, vuooina 1950-1952 4.6; 5.9. 
Sopimattomia vr :n palvelukseen, iks erotettuja. 
Sopimuspalkat 4.2; 36.1; 38.2. • 
Sotaviien ja eriiiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa, 

ohjesaannon muuttaminen 37.2. 
Satilaskuljetukset, sotilastariffin soveltaminen 1.7; tavaran1udki

.tus 1.7. 
Sotilasliput, k:elpoisuus Pohjolan Liiilrenne Oy: n autolinjoilla 

8.1; tarif.fi 35.9; k:elpoisuus Helsingin-K!arja.am, a'Uitolinjalla 
45.9. 

Sott"lasluottoluettelo, liirettava sotilaskuljetuskirjan osa 26.7. 
Sukset, kuljetusmaksu hiihtoloma-alennuks.ella martJkustettaessa 

9.12. 
Sulkuportit, yksityisten omistamien raiteiden sulkuporttien opM

timet 5.2. 
Swr11nuntailip1.tt 30.6. 
Su1VItuntaityolwrvaus, viran tai toi:mlen haltijoiUe Sel{a eraillc 

muille toimihenkiloiUe 12.4; 44.1; lk:otivarallaolosta mak:set
tava 22.1. 

Stwmen Kulkunetwot, julkaisun myynt.ihinta 27.6. 
Suuntavaumtt, k:uormausk:artta ika'PpaletJavaraa k:uormatta€ssa 

24.7. 
Sut(.rliikewnoitsijiit, tilaston laatiminen suurliilkennoitsijain vaunu

lkuo:rnnalahetyksista 3.10; 28.5. 
Sy1·jiiraiteet, iks lii.lrenn:epaik:at. 
Siihkovalaistuslaiteet, Fo-vaooujen vrala.istussaatajiikoteloiden lu

ikitsem.inen 56.5. 
Siiiliot, lks asetyleenilkruasusiiiliot. 
SiiiliOvaunut, vudkraiut siiiliOvaunut 15.4; 34.8; 51.4; 57.7; 

sailiovaunujoo llilrenn.erm(jimissop~mullrse.t 16.6; 54.6; bentsii
nin yun. erittain tulenarkojen neste:iden ilrul.jetus 43.1; erilrois
malliset siiiliovaunut 47.7. 

Siiilytys, polk:upyorien ym. esineidren siiilytys as:emilla 5.8. 
Siiilytystavara, tilitys 58.9. 
8-iiiinnot, virlma tai tointa ikoslrevien siUillltojen ja maaraysten 

lk:uittaus 52.1. 

T Taimitilaukset, keskustaimistost.a 22.4; puistojen, istutusten ja 
asema-alueiden siivouksen ja hoidon tiihderutaminen 24.4. 

Talo'Usvapaaliput 42.12. 
Talviliike?tne, lks liiilrenne. 
Tapatunnalainsiiiidiinto, tapaturmava'kuutuslain mnuttaririnen 

37.1. 
Tapetit, hirnta 16.3; 37.5; 44..6. 
Tariffisopimus, rautatiehallitulksen ja. Oy P-ohjolan Liilloonne 

~b:n ikesk!en 23.1. 



- _25 -_ 

Tm·iffisiiiilnto, 7 §: n 2 lm korjaus 57.11; 7 § :n 5 1m selventam.i- T 
nen 42.13; 8 §:n 11m tiilidentam.inem. 30.6; 9 §:n '5 1m muu-
tos 56.14; 9 § :n 10 1m tah.dentrum:inen 34.9; 15 § :n selventa
minem. 32.9; tli.hdentaminen 39.3; 16 § :n 1 lm muutos 32.6; 
17 § selvem.tliminen 58.7; 21 § :n llrohta tAhdentaminen 57.11; 
30 §: n 5 1m lisays 33.10; muutos 57.13; 33 § tahdentii.minen 
3.12; 37 §: n 3 1m lisays 33.10; selvetn.taminen 39.4; 38 § 
soveltaminen 3.12; 41 § :n C 1m lv€D.taminen 33.11, lisays 
42.6~ muuros 42.8; 47 § :n 2 lm rtii.hden.tliminen 45.8; 48 §: n 
1 1m sehnentfuninen 3.12; 51 § tiihdentliirrtilllim 1.7; 57 § sovcl
tamlinen 24.9 ; 50.10; 58 §: n 5 1m 1 ja 2 kohta m:uutos 5.8; 
58 §:n 5 1m 1 kohta sovcltaminen 29.8 ; 58 §:n 6 lm lisays 
42.7; 5 § : n 15 1m 11 kohta lisays 32.1; 58 §: n 15 1m lisays 
45.6; IV lm:n 3 ja 5 koh.ta tlihdentam.inen 16.13; ·mriffi-
iiiinnon muurto'kset: eri lippulajit, henkilotariffit, tavara-

tariffit ja muita maarayksiii 25.10. 
'l'a.rlcastustoionisto, jaostot 11.9. 
Ta1·kkailui~moitukset, lisapaJkkioiden mei4Jritseminen 34.2. 
'l'avamliikenne, autoliikenteen tavaralinjart 31.1; iks liillrenne. 
Tavaralista, kansainviil. taVlal'alahetykset Tornion kautta 6.6 ; 

laatiminen suoraan ikartoitettaessa 44.10. 
1'avaran jiitto vastaanottajalle, vr:n >autoilla tap131htuvassa ta

vara:linjaliikenteessii 57.9. 
Tavaranluokitttstaulukko, tavaranhrokitus 3.12; 5.6; 18.6; 22.10;. 

27.10; 28.6; 34.10; 42.9; 45.7; 45.8; 52.9. aaikkosellinen ta
varanluokitustaulu!k!lro 22.10; balot 45.8; hatut 18.·6; h)'1lky-
13Jllkikm. 45.7; hylkylauta 45.7; mso-, mani- yms. laJ8.tat 34.10; 
lkoosut 5.6; kuljetusneuvot 3.12 ; leivinrasva 28.6; mani- yms. 
laailat 34.10; marsipaani 42.9; OL-HA levyt ( oljista mlm1s
.tettuja levyja) 5.6; pintaJauta 45.7; rakennuslevyt 5.6; saill.a
tavana, 45.7; traktorien peravaU'Ilut 27.10; urea 52.9. 

'l'auaran liihettiijii, autokuljetusmaksun maaraam1soilk:eus 2.12; 
ma.ksujen suoritus Ruotsin lkautta menevista k.aru ainvi:ilisista 
tavara:lahetyksi ta 58.12. 

1'avamn vastaa1wttotarlw-st~tS 50.4. 
Tavarata1·if!it, tariffisatinnon muutokset 25.10. 
1'avamyhdysliikenne, iks yhdysliikenne. 
1'elcijiipalkkiot, rautatioolan ansioklkaista julkaisuista 54.1. 
Tiedustel'I.UlSiat, vr: n autoilla tapahtuvassa tamralinjaliikien-

teessa 57.9. 
Tilapiiinen kiiyntilippu, oik€ius kuBrea rautJaJtien alueella 3.1; 13.1. 
Tilapiiinen toirnihenkt"lo, palkkion me.rlkitseminen paillclralistoihin 

2.2; prulldrio 4.2; 36.1 ; virkasuhteen paattyminen 2.2; rauta
tierakennusten tilapaisten toimihenkiloiden palkkio 28.4 ; 
vu6siloma 32.2 ; palkkion korotuksen malksaminen takautu
vasti 47.2. 
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T 1'il!asto, suu.rli..iJiren!IJKjitsijain vaun.ukuol'I!DJaUi.hetyUmistii. 3.10; 28.5; 
tyovoimatilaston A-QSan tayttiim.inen 13.5; rautatielii.isten 
M1IDD.OllltarpeestJa 47.3. 

Tilit ja tilitys, liimpianasta vedesta perittaviit mruksut vr:n a.suin
huoneistoissa 1.2; muutos Suomen ja Neurvostollitxlin rautatie
yhdysliikentooru tility!ksia, kirjanpitoa ja sruldoorien laskentaa 
ikoslkeviin saanooihin 1.8; alennukset raihtiluotJtotilin valityQt
sella 4.5; ikiitotav.a.raliiihetysten kulj~etu.s.maksujen tilitys 7.9; 
tJavrarali:ikenteen shetklk:.ikirjoil1a !k:annettujen mabujen yhdis
telmii tileja !laadittaessa 7.11; yhdysliikenne Pohjo1an Lii-
1lrenne Oy:n kanssa 8.1; 23.1; 24.8; metrulli- ja valuromujw 
talteenotJto, lajittelu, ikaytto j~a tilitys 9.5 ; yhdysliiikenteessa 
Jokioisten rautatien ikl3.nssa 9.9; 10.8; yhdysliikenteessa Vii
purin L:inja~auto Oy:n ikanssa 11.8; vaarillll leimatut liput 
12.7; liilrennetulojen 1pa8:tilin uusi lomrure 14.7; osoitelappu
varastojen 1Ja1"1kastus 15.3; rahtime!'lk€.illa tilitettavien kulje
tUSikirjoje.n jarjestaminen 16.9; paperisalklkien h1nnan tilitys 
16.11 ; rerugaslippujen 17.D ; rataosan Rovaniemi-Kellose.lka 
li.ilrenteessa 19.7; Jokioisten rautatien kiitotavaralahetysten 
tilitys 19.8; pohjoismais:essa kiertornatftt:aliikenteessa 20.D; 
Oy Alkoholiliiike Alb: n rnilitiluottotilit 24.9; vesibussilippujen 
tilitys 24.10; vaununvuokrilen erittelylomalke 27.8; maksujen 
lasiku ja tilitys yhdysliikenteessa Pohjoismaat-Alrulliromaat/ 
Iso-Bri.tannia 31.2; Rauman rautatien liikennepaitkkojen ti
ainpito 32.1; mffilJO- sekli. meno- ja paluil.llippujen tilitys 37.10; 
tyhjien laatlilroiden ja muunlaisten paallysten palautus 44.7; 
SU!OlllJen ja SNT-Liiton rautatieraj18.S0pimuk.sen uruden painok
sen painovirhe 44.8; tavaralistan liittl:iminew kuulkausiitilcihin 
44.10 i lippujen lukumaaran mUtuntaminen mratkoilk:si 45.10; 
matkustajaliiklennetulojen yhdistelma 45.11; kiitotavarayh
dysliikenne Pohjoismaat--Sveitsi/Itailia 46.8; tilien laadinta 
ja kirjanpito saannolli.Siessa tyi:issa, rm.i!lloin ei noudaoota; rtyo
ailmlaJkia eika virastojen tyoajasta annettua asetusta 48.1; 
yhdysliikenteessa Hoyryl~iva . Oy Alan <lin kanssa 50.10; lkrun
sainval. tavaraliiiloontoon (Tilmls kautta) lkuukausitilit 56.12; 
vr: n autoil1a tapahtuvassa tavamlim.jalii!lrenteessa 57.9; paa
kaup.u.nlk::ilippujen tilitys 58.7; ral1timmkien, lennatimituJ.ojen, 
matkatavaran, sailyt)'l tavaran ja oooitelappujen thlitys 58.9; 
laiturilen ja l~a1turivaihteiden kanto ja tilitys 58.9. 

'l'ilityssiiiinto, 1 § muutos 37.10; 20 § muurtos 45.10; 50 § tahden
:ta.minw 58.9. 

'I'ointintailmoitu.s, vr: n autoilla tapahtuvassa tavaralinjaliiilren-
teassa 57.9. 

'I'oimistoajat, yl'8'ison pialvelu ma.asootuaoomi.L1a 19.6. 
Toluoli, kuljettaminen sahliovaunuissa 43.1. 
Traktorien periivaunut, tavaranluokitus 27.10. 
'I'mllit, Gg-vaunujen lattiasaleiikot 10.7. 
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1'ukit, auWkuljetusmaksut 35.6; 'kuormau.s ilman valipuita 26.3. T 
Tulenarat nesteet, 1ks n'ElBteet. 
Tttllaus, ikiitota va:oo.yhdysli:idren teess8. Pohjoismaat-Sve:i.tsi/Ital.ia 

46.8. 
T11.ore ruokatavara, hedelmiit, marjat ( ~i pu.olukat), vihannekset, 

kala ja Qiha vr:n autoilla tapahtuvassa tava:Mlinjallilrenteessii 
57.9. 

Tuotantolwmiteat, laki nii.stii 2.1. 
Tuotantopalkkio, 10.1. 
Turvalaitok.set, viikapaiviilkirjai.n hoito 13.2. 
'l'urvepehku, ikay.ttO 37.4. 
Tyhjat laatikot, palauttammen 44.7. 
Tyhjat oljyastiat, luovutus vasta.anottajille 47.9 . 
Tyoaika, vaJtion virastoissa 32.2; 51.1; maaraykset tyoajasta 

saannollisessa ty<>ssa, anilloin ei noudateta tyoaiikalaJkia eilka 
viTastojen~ tyoajasta annettua asetusta 48.1. 

1'yooikalaki, sovelt.a.mi&maaraysten 3 § s:elventiiminen 22.1. 
Tyokirjat, vadtioneuvoston paatOs valtion ty<Yntelkijalle ~annetta

vasta tyok.irjasta 50.1; tyokirjojen antaminen ja ti.etojen mer
kitsenrinen~ .niihin 57.2. 

Tyokyvyttomyys, eron ja eliilldreen myontfuninen tyokyvytt&myy
den perustoolla oomm elli!keiiin saavuttamista 56.3. 

Tyolii,isliput, myynti eraillii. rataosilla 32.6; lulkumaaran muunta
minen matJkoiksi 45.10. 

7'yonlekijain palkkaus, veturimieslakon a jalta 33.1; [oma-ajalta 
46.1. 

7'yopalkat, indeksilkorotus 38.1. 
Tyosopimruslaki, 20 § sovelta.minen 33.1. 
Ty()voimatilasto, A-osan tiiyttruminen 13.5. 

U1·akkapalkat, iks ailka- ja ru-aiklkapa1kat. U 
U1·ea, tavaranluokitus 52.9. 
U1·heilutoimikunta, ,puhoonjohtajan ni!mei:im.inen 25.1. 
Uudenkaarlepyyn pysakki, tavaraQiihetyikset sin~ 16.7. 
Uudet henkiwta1·iffit, tunuetulksi tekeminen 32.5. 

V aatetustarvikkeet, myynti rautaticlaisille 2.3 ; myynti Pasilan V 
varastosta 55.4. 

Vaki11-goittunut tavara, vr: n autoilla tapahtluvassa tavaralinja
li.ikenteessa 57.9. 

Vakingonkorvaus, yhdysliiikenteessa Pohjolan Lii'kenne Oy:n 
il.oonssa 24.8; lilliennesaannon mukaiset korvaukset tavarava
hingoista 30.5. 

Vaihdelukitukset, rpul'lkaminen 2.6. 
Vaihteet, aset:inllaitteista ikJHi.nnettiivien vai:hteiden puhtaoo.apito 

ja lumityot 7.1. 
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V llaihtopalveltt, laslrenta 9.1. 
"V aihtotyot, venaUuste.n V'aunujen kytJkeminen 2.5 ; sailiovaunujen 

kiisittely 43.1 . 
VaitiolovelvollisutlS, liikennoitsijoiUe saapuvan tavaran suhteen 

47.8. 
Vajaapainomaksut, laskeminoo alennusten yhteydessa 11.7. 
Vakwuttaminen, tavaran vatk.uuttaminen yhdysli:i!lreil!teessa Poh

jolan Lillrenne Oy:n lm.nssa; 8.1; 23.1; vr:n autoil!la tapahtu
va.ssa tavaralinjaliikoenteessa 57.9. 

Valai.stus, klarbidi- ja oljylamppujen pdlttimoiden puhdistus 42.4; 
Fo-vaunujen valaistussaatajalwteloiden lUJkitseminen 56.5. 

VaUionmtttateiden asuinhuoneistot, lks asuinilmooeistot. 
VaUionrautateiden atU-tot, kaytto oman henikilokunnan ik'lrpeisiin 

33.5. 
V altionrautateiden eliikelaitos, ks eliiJlrelaitokset. 
V altion siviilisairaalat, niissa suoritJettava.t maiksut 41.4. 
Valuromut, talteeootto, lajiitclu, lk.aytto ja tilitys 9.5. 
Vapaalippusiiiinto, 4 § selventi:iminen 42.11, tahdentaminen 48.9; 

4 §:n 1 1m lisays 52.8; 10 §:n 4 lm lisliys 33.12; 10 §:n 
5 iLm muutos 42.12; 12 § :n 5 lm tahdEmltiiminen 48.9; 15 § 
tahdenti:irrninJen 42.11 ; 17 §: n 2 mom. muutos 42.1 . 

Vapaaliput, rnutatielaisjarjestOjen ilrokousvapaaliput 1.12; 55.8; 
lastenlippujen rrrirjoittaminen she.kki.lrirjoista 11.5; yliim. va
pa;aliput VR:n sairaus- ja hautauskassa Kaaren vr:n palve
llllksessa dleville vuosikdkousedustajille 11.10; keslffiausivapaa
liprm voimassaoloaik.a 15.5 ; yhdysliikenteessa Pohjolan Lii
k.enne Oy :n kanssa 23.1; ylilmaaraiset vapaaliput ~raille 
Rau.tatievirlkamiesliiton ja S1.10men Rautatielaisten Raittius
yhdisty;ksen jasenille 26.9; lkirjoittamine.n cliffilli.oolla olevi~m 
MIU.'batielaisten ja leskien Qapsille 30.7; tilapaisten vapaalippu
jen ·a.ntam:inJeD. kuluvan vuoden to.isella puolisJmlla 32.7; hen
lkili:illisyystodistus vapaail.ipulla matJrustettaessa 32.8; 35.10; 
talousvapa;ali,put 33.12; 42.12; ylim. vapaalilput Suomen V e
turimiesten Liiton jlisenille 33.13; vapaalippujen vaunun
luoikika 42.1; opmtoHppu 42.11; 48.9; vrupaalip111n lkielpoisuus 
pikajunassa 42.13; kelpoisuus Helsingin-Karjoon autolin
jalla 45.9; ytlim. vapaaliput Suomen Rautatidlii<>ten Es})'e
rantoyhdi<>tyiJmen perustavwan tkokoukseen 46.11. 

Vapaapiiiviit, saannoolisessa tyOss:a, milloin ei noudateta tyoailk~-
lrukia eika virastojen tyoajasta annettua asetusta 48.1. 

Va1'ikonesi1niehet, johtosalinni:in 4 §:III. 1 kappalc muutos 52.1. 
Va.staanottotodistus, hankintoja vastwanotettaessa 50.4. 
Vaunu.kuormaUihetykset, rahtialennus vaunukuorm>atavaroille 

erailta llik:ennepaikoilta 2.14; tilaston la~atirminoo. suurliilk.en
noitsijain vaunutk.uormalahetylksista 3.10; 28.5; rahtietu Han
gon j,a Turt1n satamiiDJ vaunUJkuo:rnnin lahetettavalle vienti-
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tavaralle 3.11; 58.10; yhdysliikenbeeBsa Hoyryla.iva Oy Alan- V 
din kam.ssa 50.10. 

VaununpiJiitteet, yhdysliikenteessa Jokioisten rautatien 1k!8Jl.f!S& 
9.9 ; pa.I'lDkiH.i.hetysten pcittfuninen. 34.7; Lohjan Kallklk:i.te.hdas 
Oy:n vaununpcitteiden pa1autms 48.8. 

Vaununvuokrat, erittelylomake 27.8. 
Vaunuraha 10.1. 
V aunut, veniiliiisten vaunujen kytkem.inen 2.5 ; automll!attiJkytlki

m.illa varustettuja vaunuja ikn:tljete.ttaessa ikaytettavien apu
ikytJkimien sijoitus ja merkinta 9.7; Gg-munujen lattiasiileikot 
10.7; Lt-paioonilmaisijan kokeiil.eminen 11.4; vookratut sii.ilio
vaunut 15.4; 34.8; 51.4; 57.7; yUrnityisten om.istamat rauta
tiemunut 16.6; siiioliovaunujen liiilrennoimissopimU!kset 16.6; 
54.6; hallkoUihetysten koepunnitus 22.7; :Surmtavaunujen 
ikuonmJauskartta, Orappaletavaraa kuormattaessa 24.7; matikus
tajavaunujen· airasosa tot 25.2; sairasooasto-Ei vaunujen 
ikaytto 25.3; Neuvostoliiton mutateiHe ikuuluvien entistJen 
suomalaiste~ vaunujen etsinta 25.6; yleinen vaunUililaskenta 
1. 6. 1950 25.7; vientipaperivaUIIliU!t 26.1; posti-, konduiktoori-, 
matikatavara- ja vankivaunujen sijoittaminen junissa 27.3 ; 
muut~ksila 1postivaunujen kulussa 27.5; 44.4; 47.5; 48.5; 53.3; 
54.2; 55.1 ; 57.5 ; vaunujen ikorjaa.rninen konepajojen seisoollta
ajalla 29.4; vaunujen liihettaminen lkone.pajaan 33.{); kone
pajaan miiiiriittyjen V~a~unujen ikayttiiminen liiik®teessa 33.7; 
vaunujen osoitela'Put 33.9; vuokrattujen vaunujen vuolkrat 
IJrorjausaikana 33.11; tarpeettomien naulojen poistJ8JIIlinen 
umpimuruujen seinlista 35.8; Gg-vaunujen ikunto 37.7; Gb
vaunrujen dmormitus retaosaHa KiU!kain.en---Kauttua 38.5; 
vaunujen ruuvikytkinten kiinn:ilkiertiirrninen 42.3; liikenillOitsi
jiin maksettava vaununvudkra ja -ma:ksut 42.'6; liikennoitsi
jiin omistaman vaiUllun 'korjaaminen 42.7; vuolrratun vaunun 
Ororjaarrnin~n 42.8; bentsiinin ynna muiden erittain tulen
ru1lrojen nesteid'en kru.ljetus sii.iliovaunuissa 43.1; LiitevaU!lliU
jen n:o 22401-2245{) kytik:eminen junaan 44.5; vaunujen 
osoittaminen 46.'5; tilatusta venaJiiisesta vauDIUSta Jronnettava 
tilausmruksu 46.9; eriko:ismalliset siiiliovaunut 47.7; Vlaunujen 
lyijyttaminen 54.4; k'Pl-tavaran ikuljetuksoon kiiytettavien 
vaunujen lasikenta 54.7; jaahdytysvaunujen ji:iiisl:i.i:lioiden 
pohjatulpat 56.4; Fo-vaunujen Vlallllistussiiiitajakoteloid~n ln
kitsem.inen 56.5. 

Veistetty pt~utavara, aut01lruljetusma1ksut 35.6. 
V e1·okirja, lisiipallklk.ioidten merkitseminen 34.2. 
Veronpidiitykset, ks en.rnakilropidiitys. 
V esibtissit, vesibussimatikan sisiiltavien eriikoislippujen myynti 

24.10. 
VeturihenkilOkunta, veturimiesten virantoimitusrahat 3.2; rauta

tierallrennusten tyojunaliikenteessa olevain palvelussuhde r!llu-
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V tatieralkennusooastolla 28.4; halkojen annosta vetJU.reille sn<l
ritetta~ lkonnaus 46.3 ; 57.3. 

V eturimieslakko, sen johdosta tyootaan myohlistyneiden ta.i p<>i8 
jaanciden tyontelrijain palk!ka 33.1. 

V eturit, hailikojen annosta vetu.reille suoritettava Jwrvaus 46.3; 
korvauksen maJksaminen muiden ooastojen kuin varasto
osaston henkilok:unnalle polttoainoon annosta 57.3; veturi
vika jUllJall myohastym.ioon syyna 58.3. 

Vientipape1·ivaurvut 26.1. 
Vientitavara, rahtietu Hang<ln ja Tunun satanniin vaunuku<lrmin 

lahetettavalle 2.14; 3.11; 11.6; 58.10. 
Viikkolepo, sa,armOlJlisessa tyOssa., :milloin ei noudatJeta tyoaillm-

lalkia eilka virastojen tyoajasta annettUJa -asetusta 48.1. 
Vikapiilivakirjat, tunalaitoste.n vllkapaiviiJrirjain hoito 13.2. 
V1"lja ja viljatuotteet, autokuljetusmaiksut 35.6. 
Viljankuljetuskilvet, venaJ.ii.isten v-lkuljetuskilpien hinta 9.10, 

'Pailautus 38.7. 
Viransijaisett, lisapallrlrioiden merkitseminen verdkirjoon ja tyon

antajan ta.l1klmi1uilmoituksiin 34.2; pailJklkaus kuolem.antapauk
sen sattue<lSa 57.1. 

Viransijaisuuspalkkioasetus, 2 § :n 2 mom. elvrentaminen 34.2. 
V ira;ntekotaulttt, saannollisessa ty08sa, nnilloin ei nouda.teta tyo

aikrulalkia eika virastojen tyoaj~sta annettua asetusta 48.1. 
Vira;ntoimitusohjesaanto, 4 § :n 1 lm.ppale muutos 52.1; 15 § :n 

1 lkohta tahdentamin€n 47.8. 
Virantoimitusrahat, veronpidiitys vreturimiresten virantoimitusra

hoista 3.2; junahenikilookunnan virantoimitusrahat junien myo-
1hastyess.ii. 12.3. 

Virka-asunnot, 35.3; 36.1; 52.2. 
Virkakirjekuo1·et, kayttO 22.2. 
Virkamatkat, mat'kustusluOikat ja pa.ivaraha 4.4; 35.2; 36.1. 
Virkarnerkit 14.1; 40.1. 
Virkamieshuone, Kemijarven asemaUa 22.8. 
Vi1·kaposti, julistciden yms. luvaton kulj.ettlami'Illen ja jakelu 

vi:clmpostissa 9.8; VR Vrikanaisten Oma Koti yhdistyksen 
oikeus kayttaa virkrupostia 14.2; vilb.kiTjekuorien ikaytto 
22.2; Pohjolan Liikenne Oy: n oiik!Elus kayttaa virkapostia 24J. 

Virkapuku, 14.1; 40.1; ruusien virlm'Pukujen. harukkiminen 39.5. 
Vit·kavapaus, prulikallisen virkavapauden myontii.minen opintoja 

seka karajien seuraamista ja toimittamista varten 56.2. 
VoUiihetykset, Vl8lioo 50.9. 
V'tWkra-asunnot, vuokra:m.ruksut 35.3; 36.1; 52.2. 
Vuokratut sailiOvaunut 15.4; 34.8; 51.4; 57.7. 
Vuorotyo, siiannollisessa tyoosa, :milloin ci n.oud!ateta tyoaiftmlla:lria 

eika virastoj~n tyoajasta annettua asetusta 48.1. 
V1wrotyokorva1ts, ns. 15% :n palkank<>l'otuksen suorittaminen 

29.1. 
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Vtwrotyolisa, ihuomioon ottaminen sairausajan pa'!Jklkllla lasket- V 
ta;essa 9.4. 

V tWsiloma, ohjeet menettelybi haettaMSa llrorvausta pit8m.8itta 
jaaneesta vir8JD. tai toimen haltijan VU!OSll.omasta 9.2; valtion 
viran ja toimen haltijain vuosilolTha 32.2; 51.1; lakosta johtu
neiden poisS!aolopa.ivien menkitseminen vuosll.omaksi tyonteki
jiille 33.1; 15% :n palkankorotuksen huomioonottaminen 
ty&ntekijoiden vuosilomapalJkassa 37.3; vuosiloma ylimaarai
sissa virastoroissa 41.2; tyontekijoiden •loma-ajan palkan las
keminen 46.1. 

Yiikilannoitteet, auwkulj•etusmalksut 35.6. 
V<ikirehut, autoll.tuljetusmaJksut 35.6. 
Vaarin leimatut liput 12.7. 

Yhdistetty rautatie- ja kotiinkuljetus, autokuljetllillk.orvaukset yh- Y 
d:istetyn rautatioe- ja 1lrotiinkuljetustariffin mukaan rahdite
tuista lahe.tylks:ista 2.10; yhdyslii:lrenteessa Hoyrylaiva Oy 
Alliandin kanssa 50.10. . 

Yhdysliikenne, muutos .Su'OOlen ja Noovostoliiton rautatieyhdys
liikenteen tilitytksia, tk.irjanpitoa ja saldoerien laskentaa lkos
lk:evim saantOihin 1.8; venii'la:isten vaunuj<m iky1Jkeminen 2.5 ; 
Suom€Jl, Ruotsin j.a Norjan viilisen tavamyhdysiliillrenteen 
erityiset lisiimaaraytkset 2.9; kansainv. tavaralahetykse.t Tor
nion klliutta 6.6; rahti.merkit :yihdysliikentJeessii ytksityisten 
rautateiden ik:anss,a 7.9; yhdysliilkenrue Pohjol3ill' Lii'kenne 
Oy: n lkanssa 8.1; 10.9; 16.8; 23.1; 24.8; 33.8; Jokioisten 
ra.utatien 1kanssa 9.9; 10.8; venaHi.isten viljanlkuljetuski:lpien 
hinta 9.10, palautus 38.7; ·hiihtol001a-alennus yhdysli:hloon
teessa yiksityisten mutateiden !kanssa 9.12; s<llpimus Viiplllrin 
Linja-auto Oy: n lkanssa h<>nkilolinja-autoliikenteen hoidosta 
Imatran ik:auppalan rulueella 11.8; uusi hinnoitustaulUJklro ja 
.Tokioisten rautatie 12.1; yhdysliikenne Karhulan-'Su.rrilan 
Rautatie Oy: n k.anssa 14.'8; rahtim.etttien ikayttamin&.~. J o
kioisten rautatieJl kiitot.avaralii.hetyilrsissa 16.10; Jokioisten 
rautatien tkiitotavamlah~tys.ten tilitys 19.8; Neuvostoliiton 
r.autateille IJ.ruuluvien eDJt:isten suomaiLa.isten Vlaiunujen etsintii 
25.6; yleinen vaununlas!keJlta 1. 6. 1950 25.7; kuljetustodis
tuikset seuru~majjkoja varten klansainvalisessa yhdysliitklen
teessa 25.9; yhdys!iilkenne Pohjo:isma.at-Ail.anlroma.at/ Iso-Sri
tannia 31.2; Suomen-Neuvostoliiton ral\ltatieyhdysliikentee.n 
julkaisut 38.6; ikorjaus Suorruen-Neuvostoliiton yhdyslii:ken
n~tariffin uut~n pa.ino'kseen 38.8; makoottavat liihetyikset 
Loviisan j'a Jokioistoen rautateille 39.4 ·; wtoikuljetusmruksut 
yhdysllikenteessa Hoyrylaiva Oy .Alan din kanssa 42.10; Suo
men ja SNT-Liiton ratuatierajasopimUJksen 1\luden painoksen 
painovirhe 44.8; kans.ainvalisen tavaraliiflrentoon to~itusoh
joot 44.'9; tavaralistan laatiminen suorean ikai~tx>itettaessa 
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Y 44.10; kiitotavar81I1 kansainva.J.inen k:uiljetus rutatrotse 46.1; 
. kiitotavarayhdysli:ilkenn~ Pohjoi.snm.at---4Switsi/Italia 46.8; 

til.atusta vena.J.ai.s€Sta vaunusta kannettava t.il!ausmaksu 46.9; 
m.'lll\ltos Hoyrylaiva Oy .Alandin.ilmnssa tehtyyn yhdysliikenn~
sopimukseen 50.10; maJksujen suori1:1UB Ruotsin kautta mene
vista kansainva.J.isista tavaraUihetylksistii 58.12. 

Yksityiset mutatiet, ra:htimenkkien kayttaminen yhdysliikoen.t-eessa 
ylrnityisten rautJateid~ kanssa 7.9; thiihtol()[D.a-.alennus yhdys
liikenteessa ytksityisten rruutateiden ikanssa 9.12; yhdysliilk:oo.ne 
J()lkioisten rautatien lmnssa 9.9; 10.8; uusi hinnoitustaulukiko 
ja Jdkioisten r~utatiet 12.1; yhdysliikenne Karh.wlan-Suni
lJa.n Rautatie Oy: n lk.anssa 14.8; rahtimerk:lrien ikayttaminen 
J dk:ioisten ra,utatien tkiitotavaralahetyksissa 16.10; e. m. lahe
tysten ikuljetusmalrnujen tilitys 19.8; yleinen vaununlaskenta 
1. '6. 1950 25.7; Rauman rruutatien. liittaminen valtionmuta
teihiln 32.1 ; mruksett;avat lahetyikset Lovi:isa;n ja Jokioisten 
mutateille 39.4. 

Yksityisten rautatievawnut 16.6. 
Yleiskaava, muutos 56.9. 
Yleislippu, Lukumaaran muunta:minen matkoiksi 45.10; hi'D..ta, 

tilittiimimm, muuttaminen matlkoi'lrni 58.7. 
Yleison palvelu, maaseutoosemilla 19.6. 
Ylimiiiiriiiset toimenhaUijat, virkaS!Uhteen 1Jaattyminen 2.2; 

palk:llrio 4.2; 36.1; 38.2; rautatierrukennUBten tyojunaliiiken
teessa o1evat 28.4. 

Ylimiiiiriiiset virastotyot, rusetulksen muuttaminen 41.2. 
Ylityoko-rvaus, ns 15% :n palk:ankorotusta suoritettaessa 29.1. 
Ylityo, ty5ntekijan etuoiikeus ylityohOn veturimieslrukon johdosta 

33.1. 
Yoraha, mruksaminen valtion vil'lkamiclilll~ 41.1. 

0 Oljyastiat, tyhjien Oljyastioiden luovuttaminen vastaanottajille 
47.9. 

Oljylamput, polttimoiden puhdistus 42.4. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapnino 



KASKYLEHTI N:o 1 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n :o 1150. 2 ( = lehden numero, vuos1, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i m i t us: ~autatiehallitus, 2 kerros, huone 24, 

S i sa 11 y s: 1. Y1imiiii.d.iisen junamie:hen ja ylimiiii.riiisen autonkuljettajan 
toimien palkkausluokat. - 2. Llimpimiistii. vedestii. perittii;vlit maksut. ..._ 3. 
Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. VR autoliikenne. - B. Laivali1· 
kenne satamissa. - 6, Rahtikirjamerkinnii.t. - 7. Sotilaskuljetusten rahditta 
minen. - 8. Muutos Suomen ja Neuvostolijton rautatieyhdyslii.kenteen tility1.
sia, kirjan.pitoa. ja saldoerien laskentaa koskeviin. sii.iintoihin. - 9. Hiihto· 
liput. - 10. Suomen Punaisen Ristin kuljetusten rahtivwpaus v. 1950. - ll. 
Matkalippualennuksia. - 12. Rautatielii.isjarjestojen kokousvapaaliput. - 1~ . 
Rautatieopiston oppikurssit. - 14. Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylimaaraisen junamiehen ja ylimaaraisen 
autonkuljettajan toimien palkkausluokat. 

Rautatiehallitu.ksen tekemastii esityk esili, mistli palkkaus- 1 
komitea on antanut lausunt<msa, kulkulaitosten ja yleistcn toi-
den ministerio on valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan anta-
man lau~'Ullllvn mukaisesti vahvistanut va]tionrautateiden yli
miiaraisen junamiehen toimet kuuluviksi 1. 2. 1949 lukien valtion 
ylimaaraisten tointen 18 palkkausluokkaan sekii samalla maariin-
nyt ylimaaraisen autonkuljettajan y. p. toimen kuulumaan val-
tiou yli.maariiisten tointen 19 palkkausluokkaan 1. 10. 1947 lukien 
ja 20 palkkausluokkaan 1. 2. 1949 lukien seka ylimaliraisen au
tonlrnljettajan a. p. toi.men 18 palkkausluokkaan 1. 10. 1947 lu-
kien ja 19 palkkausluokkaan 1. 2. 1949 lukien. (Kulkulaitosten . 

§llllllllllllllllllllllllllllllllliHIIIIIIIIIIIIJ Ill Ill II I UIIIIH llllllllllllll II 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

§ Koko kansan yhteisin uh.rauksin valtionrautateista on § 
~ muodostunut maan suurin kuljetusyritys. Me rautatie- § 
§ laiset kannamme vastuun taman yrityksen hoidosta ja § 

edelleen kehittiimisesta niin, etta se kykenisi tarjoamaan ~==
kayttiijilleen yha parempia kuljetuspalveluksia. Tyosken-
nellessamme laitoksen edun mukaisesti hyodytiimme myos ~=-

- itseamme. 
~IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!i 

38. - 5. 1. 1949. 
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ja yleisten tOiden ministerion kirj. n : o 3533/ 712 -49. 7095, 
22. 12. 1949.- Toj:n lrirj. n:o To 2077, 24. 12. 1949) Kl n:o 
] /50. 1. 

Lampimasta vedesta perittavat maksut. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtuneessa esittelyssa paatta
nyt, etta valtionrautateiden asuinhuoneistoissa annettavasta lam
pimiista vedesta peritaan sosiaaliministerion 13 piiivana touko

, lruuta 1949 Uimpiman veden jakelusta suoritettavista korvauk
sista antaman paatoksen mukaiset ma.ksut. Mainitussa sosiaali
ministerion paatoksessa on maaditty mm. seuraavaa: 

1 §. Asuinhuoneistojen lammityskustannusten suorittamisesta 
annetun valtioneuvoston paatoksen 3 § :n 1 momentissa tarkoi
tettuna korvauksena li:impiman veden jakelusta aiheutuneista 
Uimmityskustannuksista, johon sisaltyy myoskin korvaus lampi
mana vetena jaetusta kylmasta vedestii, suoritetaan talon omis
tajalle, jos huoneistossa on lamminvesimittari, joka osoittaa lru
lutetun vesimaaran, kaytetysta lampimasta vedesta 11 pennia 
litralta. 

2 §. Jollei huoneistossa ole lamminvesimittaria, suoritetaan 
1 §:ssa mainittuna korvauksena jokaiselta viikolta, jonka aikana 
liim.minta vetta on jaettu kahtena perattaisena paivana, kutakin 
huoneistossa talonkirjan mukaan asuvaa henkiloa kohden, jos 
huoneistossa on kylpyamme ja lfunminvesihana, 23 markkaa, jos 
huoneistossa on suihku ja lfuruninvesihana, 15 markkaa seka, jos 
huoneistossa on vain liimminvesihana, 12 markkaa. Mikali lam
minta vetta on jaettu viikon aikana vahintaan kolmena periittiii
sena piiivana, suoritetaan korvauksena, jos huoneistossa on kylpy
amme ja lamminvesihana, 28 markkaa, jos huoneistossa on suihku 
ja liim.m.invesihana, 19 markkaa seka, jos huoneistossa on vain 
Himm.invesihana, 16 markkaa. 

Kultakin talonkirjan mukaan huoneistossa. asuvalta lapselta, 
joka ei ole tayttanyt 10 vuotta, suoritetaan korvauksena vain 
puolet 1 momentissa mainitusta miUirasta. (Asetuskokoelma n: o 
378, 13. 5. 1949.) 

Maksujen periminen tapahtuu, ellei talousjakson paallikko 
tarkoituksenmukaisuussyista toisin maaraa, asianomaisen asema
kassan toimesta, mikali mahdollista palkanmaksun yhteydessa, 
asuntotalon isannoitsijan aina kahden kuukauden ajanjaksolta 
laatiman ja asemakassaan jaWiman kantoluettelon perusteella. 
Tasta kantoluettelosta lahetetaan jaljennos myoskin talousjakson 
paallikolle. Suoritetusta maksusta on maksajalle annettava kuitti 
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sekalaisten tulojen shekkikirjasta ja kannetut varat merkittava 2 
sekalaisina tuloina tilille 5 Os. I: 7 c 1. 

Niima maaraykset tulevat voimaan tammikuun 1 paivasta 
1950 lukien. (Rh/ to n:o 3219, 23. 12. 1949) Kl n:o 1/ 50. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Siuron a eman alaisen satamarajteen me1·hlnnat muutetaan 3 
9. 1. 50 lukien seuraaviksi: 

ISatamaraide Siu 1. T KappaletavaraliJikcnne I 
vain purjehduskau· j' 
tena. Kl n:o 1/ 50. 3. 

Misin pysakin alaisena avata,an 9. 1. 50 liikenteelle Tiili
tehtaan raide seuraavin merhlnnoin: 

Tiilitehtan 
raide Mis. 3. Tt !Lapin Rakeunus Oy: tal 

varten. (Lkoj . n:o 
2687, 31. 12. 49.) 1 

Kl n:o 1/50. :i . 

VR autoliikenne. 

Aikataulujen muutoksia (Kl 28/49. 1). 
Tavarakaukolinja n:o 9: La.hti-Jyvliskylli.. 

.Jy-Korpilahti-Jy linjan ajopaiviimerkintii. muutetaan ta.rpeen 
vaatimaksi. 

Uusia linjoja. 

Tava.ralinja n:o 12: Heinola.--Joutsa. 

Liikennoidaiin t<>istaiseksi k. 
muulloin tarpeen vaatiessa. 

Tava.rakaukolinja n:o 19: Oulu-Iisalmi. 
Liikennoidiian 01: sta ti, Ilm: sta k. 
LiiJlto 01 10.00 Tulo Ilm. 19.30 

, Ilm 11.30 , 01 22.00 

Paikkakunta Autoliikennepaikka Valimatka 
Oulusta Iiaa.lruestn 

Oulu Vr. autotoimisto 
Kempele 
Kedonperii 
Alatemmes 
Temmes kk 
Rantsila 
Sipola 
Vorna (eroaa Kestiliin

Tavastkengiin mutka) 

13 
26 
33 
44 
65 
79 
89 

!}22 

209 
196 
1 9 
178 
157 
143 
D3 

4 
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Pulkkila !:Jb 124 
pjippola 110 112 
Pyhiintii. 134 88 

Vorna 89 
Kestilli 108 123 
Tav!listkenkii 131 100 
Pyhiintii 

Pyhiinta (eroau. Kestilii.n 134 88 
-Tavastkengiin mutka ) 

.Ahokylii. 15ll 70 
Nissilii 169 53 
Marttisenjii.rvi 176 ±6 
Salahmi 1 6 36 
Vieremii. 194 2 ' 
Valkeisk-yUi. 206 16 
Ii.almi TavaratoimiBto 222 

Tavarakaukolinja n:o 22: Savonlinna,-Virasoja. 

L.ii.kennoidiili.n toistaiseksi linjan osaHa Virasoja-Puumala ti. p. 

Lii.hto Vro 9.00 Tulo PuumRla 12.00 
Puumala 13.00 , Vro 15.30 

Paikkakunta Autoliikennepaikka 
Vii.limatka 

Savonlin· 
linnasta Vil'asojalta 

Savonlinna 
Silli.minki 

ulkava 
Puumala k.k 
Kitula 
Hauklappi 
Syyspohja 
Kotaniemi 
InkiUinmliki 
Virmutjoki 
Haloniemi 
Rasila 
Ruokolahti kk 
Virasoja 

l'ikaLavaratoimisto 

Kaupp. Hlimiilliinen 

Ruokolahden Osuuskauppa 
, 
" 

" , 
Ruokolahden Osuuskauppa 

Ruokolahden Osuuskauppa 

, " 
V. r. autotoimisto 

6 
40 
82 
90 

106 
114 
119 
122 
125 
129 
131 
134 
146 

146 
140 
106 
64 
56 
40 
32 
27 
24 
21 
17 
15 
12 

(Tiki, kut auto 1415/IV/5 b, 1142/IV/3. 2R 12. 1949) 
Kl n:o 1/50. 4. 

Laivallikenne satamissa. 

Laivaliikenne Iisveden ja Jauholahden satamissa on paatty
nyt 26. 11. 49, JyvaskyUin ja Suolahden satamissa 28. 11. 49 
seka Kuopion ja Savonlinnan satamissa 27. 12. 49 (9 ljp n :o 
:1322, 28. 12. 1949). 

Rahtikirja.merkinnat. 

Joka kuukausi sattuu sellaisja tapauksia, etta liihettaja on 
mcrkinnyt kuljetusmaksun suoritettavaksi liihetysa!'lemalla, mutta 
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kuljetusmaksu onkin rahtikirjassa viety ,maksettava" sarakkee- 6 
seen, taikka pilin vastoin, etta liihettlija on merkinnyt rahtikir-
jaan kuljetusmaksun suoritettavaksi maariiasemalla, mutta liihe
tysasema on vienyt maksun ,maksettu" sarakkeeseen. Molem-
mat nama tapaukset aiheuttavat tilitysvirheitii, silHi useimmissa 
tapauksissa maariiasemat kiisittelevat rahtikirjaa sen merkinnan 
mukaan, mika on tehty joko ,maksettu" tai ,mal{settava" sarak-
1teisiin. Tassa ovat sekii liihetys- etta maaraasema menetelleet 
virheellisesti. Lahetysaseman on, ennen kuin rahtikirjat llihete-
taan asemalta, huolellisesti tarkastettava, etta rahdin maksua 
1wskeva merkinta rahtikirjassa on oikea, kuten Kl n:o 19/ 47 9. 
kohdassa teroitetaan. Maadiaseman virkamiehen on puolest.aan 
-epaselvissa tapauksissa tiedustelt.ava lahetysasemalta, kumpainen 
inerkinta rahtikirjassa on oikea, ja saatuaan vastauksen seka 
t.avaran Uihettajan antaman todistuksen, tehtiiva oikaisu rahti
kirjaan samalla kun han merkitsee siihen nimensa ja piiiviimaa-
ran. Asemien kirjevaihto tai Jennatin- taikka puhelinsanomat on 
liitettavii rahtikirjan B-osaan.. (_Yltr n: o Y . 223/319, 27. 12. 
1949) Kl n :o 1/50. 6. 

Sotilaskulj etusten r ahdittaminen. 

Sen johdosta, etta a.semat tl.Seasti laskevat vaarin sotilaskul- ., 
jetuskirjoilla lahetettiivat sotilaslahetykset, huomautetaan seu
raavaa: 

1. Jos matlmstajien lukumiiiidi on enint7Hin 5, lasketaan 
maksu sot. tariffin 2 § : n mukaan, ja jos niitii on 6 tai useam
pia, lasketaan maksu 7 §:n mukaan (Kl n:o 15/47 8.) . 

2. Jos rahtitavaraliihetyksen paino on vahintaan 3,000 kg, 
lasketaan kuljetusmaksu 10. luokan ja 2-aks. vaunuss.a 10,000 kg 
ja 4-aks. va.unussa 20,000 kg mukaan. Vailika lahetyksen paino 
olisi niiita painomiiaria suurempi, lasketaan maksu vain tiissa 
mainittujen painomaarien mukaan. Vajaapainomaksua ei las
keta. 

3. Miliiili 10. luokan mukaan rahditettava lahetys on kuDr
mattu katettuun vaunuun, lisaHian hinnoituslukuun aina luk:u 5 
seka. llimmitys- ja jaahdytysvaunuista aina luku 10. 

4. Jos rahtilrirjaan on merkitty esim. ,1 vk", kasitellaan 
Jahetysta ·erivaunulaJJ.etyksena, jolloin kuljetusmaksu siitii laske
taan 10. luokan ja 10,000 kg mukaan. 

5. Jos laheiys kuormataan tai puretaan satama- tai syrjli
raiteella, lasketaan kuljetusmksu TS:n 51 § :n mukaisesti, siis 
lisaamallii hinnoituslukuun joko 1 tai 2 taikka ei mitaan, seka 
alle 2,000 kg painoisista Hihetyksista edellisen lisaksi 10 mk 
jokaista alkavaa 100 kg kohden, mikii Uihetyksen tariffipainosta 
2,000 kg verrattuna pm1ttuu. (Yltr n: o Y. 227/328, 27. 12. 
1949) Kl n:o 1/50. 7. 
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Muutos Suomen ja Neuvostoliiton rauta
tieyhdysliikenteen tilityksHi, kirjanpitoa ja 
saldoerien laskentaa koskeviin saantoihin. 

Saantojen 29 § :n ensimmainen kappale muntet,aan lammi
kuun 1 paiviista 1950 lukien scuraavasti: 

SNT-Liiton rautateille tulevat rahamaarat siirtiia Suomen 
valtionrautateiden hallitus Moskova sa olevan SNT-Liiton valta
kunnanpankin ulkomaisten suoritusten hallituksessa olevalle 
SNT -Liiton kullrulaitosministerion kansainviilisten liikenteiden 
hallitultSen suoritusten Wille n: o 1381001. ( Tftk n: o 24fi/ 4fl3. 
B1. 12. 1949) Kl n: o 1/ 50. 8. 

Hiihtoliput. 

9 Rautatiehallitus on piiiittanyt, etti.i. 1-!. 1.-31. :3 . 1950 va!isena 
aikana myydiii:in IIelsingin ascmalta hiihtolippuja llyvinkaiille, 
Hiimeenlinnaan, Lahteen ja Heinolaan. Liput oikeuttavat ybtcen 
meno- ja paluumatkaan ja kelpaavat lauantaista tai juhlapiiivi.in 
aattopaiviista klo 0.01 maanantaihin tai juhlapaiviin jalkeiseen 
arkipiiivaan klo 24.00. Hiihtoliput kelpaavat myos pikajunissa: 
Jisamwutta .. Jos pikajunassa halutaan varata etukateen istuma
paikka, on paildmlippu luna tettava. Hiihtolippuja my,vdl:Hin 
sekii 2 eWi 3 luokkaan. Lapsillc, jotka ovat ti.iyttaneet 4, mutta 
eivi.i.t viela 12 vuotta, myydaan lippuja puoleen hinta.an. Hiihto
lippujen hinnat ovat seuraavat: 

2 lk 3 lk 
markkaa. 

Helsinlri-Hyvinkaa . . . . . . . . . . . . 400: -
Helsinki-Hiimeenlinna . . . . . . . . . 700: -
ITclsinki-I;ahti . . . . . . . . . . . . . . . . 800: -
Helsink:i-Heinola . . . . . . . . . . . . . . 1,000: -
(Rh/tfo n:o 3147, 22. 12. 49) Kl n:o 1/ 50. fl. 

Suomen Punaisen Ristin kuljetusten 
rahtivapaus v. 1950. 

200: -
350: -
400: 
fiOO: -

10 Kulh-ula.itosten ja yleisten widen ministerici on kir,jelmansa 
mukaan n: o 6985, 14. 12. 1949 m.iiarannyt, ettei rahtimaksua ole· 
kannettava seuraavanlaisista Suomen Punrusen Ristin la kuun 
vuonna 1950 valtionrautateilla suoritettavista kul,jet.uksista, ni
miWiin yhdistyksen keskushallituksen lahettamistii lahetyksista, 
ulkomailta tulleista Suomen Punaiselle Ristille osoitctuista Uihe
tyksistii eildi. myoskiian lahetyksistii, jotka yhdistyksen piirihalli
tukset tai sen alaiset laitokset lahettiivat joko yhdistyksen keskus
hallitukselle Helsingissa tai muulle vastaanottajalle jollekin rau-
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tatieliikennepaikalle, kuitenkin siten, ettei rahtivapaus ko ke 1 O 
halko- tai muita polttoaine- eika puutavaraUihetyksia, joista siis 
on taysi maksu kannettava. 

Taman johdosta rh huomauttaa, eWi tallaisia lahetyksiii. kul
jetettavaksi jatettiiessa on liihettajan samalla jatettiiva asianmu
kaisesti taytetty tavallinen rahtikirja. Ellei liihettajallii ole rahti
kirjaa, laatii asemavirkailija sen saadetysta maksusta. Erikois
luetteloihin ei naitii rahtikirjoja mcrkita. (Tfo n :o 2110, 16. 12. 
1949) Kl n:o 1/50. 10. 

Matkalippualennuksia. 

J[alevalaiset N aiset 1·. y :n Luumaellii sijaitsevaan iiitikotiin 11 
matkustaville iiideille on myonnetty 25 %: n alennus yksinker
taisten l:ippujen, myos pikajunalippujen hinnoi ta liuumiielle. 
Alennus on voimassa vuoden 1950 aikana, kunkin matkustajan 
kohdalta enintaiin 30 piiiviia. (Tfo n:o 2168, 29. 12. 1949) 

Suomen Poikaurheiluliittoon kuuluvien seurojen alle 20-vuo
tiaille jiisenille, jotka osallistuvat Helsingi a 2-7. 1. pidettiivillc 
kouluttajakur seille, Vierumiiellii 27. 2-11. 3. pidettiiville perus
kursseille sekii Oulussa 25-26. 3. 1950 pidettiiville neuvottelu
piiiville on myi:innetty 25 %: n alennus yk inkertaisten lippujen, 
myi:i pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin, Vierumaelle ja 
Ouluun. Alennus on voimassa Helsin.k:iin 31. 12. 49-9. 1. 50, 
Vierumaelle 25. 2-13. 3. 50 ja Ouluun 23-28. 3. 1950. (Tfo 
n: o 2126, 19. 12. 1949) 

H iimeen partiopoikapiirin jiirjestamille ,Hiljaisille piiripiii
ville" osallistuville partiolai illc on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten, myos pikajunalippujen hinnoista okialle. Alen
nus on voima sa 5-10. 1. 1950. (Tfo n:o 206 , 10. 12. 1949) 

Suomen Painiliitto r. y:n Vierumaellii 9-17. 1. 50 ja Kuorta
ueella 24--31. 1. 50 jarjestamille painileireille osallistuville paini
,joille on myonnetty 25 % :n alennus yksinkertaisten Hppujen. 
myas pikajunalippujen hinnoi ta Vierumiielle ja Alavudelle. 
Alennus on voimassa Vierumaellc 7-19. 1. ja Alavudellc 22. 1-
2. 2. 1950. (Tfo n: o 2133, 20. 12. 1949) 

RautatielaJsjli.rjest<ijen kokousvapa.aliput. 

Lisayk en a Kl n: o 61/49 ilmoitetaan, etta rautatiehallituksen pli.ii.- 12 
johtaja on myontii.nyt vuodeksi 1950 seuraavat vapaalippuoikeudet: 

V. R:n Automiehet r. y. nimisen yhdistyksen valtionra.utateiden pal
veluksessa oleville vuosikokousedustajille vuosikokoukseen ja johtokun· 
nan jasenille johtokunnan kokouksiin matkustamista varten. 

Suomen Rautatielii.isyhdistyksen valtionrautateiden toimessa oleville 
vuosikokousedustajille vuosikokoukseen ja keskushallituksen eduatajille 
keskushallituksen kokouksiin matkustamista varten. (Tfo n :o 2054, 
31. 12. 49 ) . 
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Rauta.tieopiston oppikurssit. 
Rautatieopiston johtokunna.n hyvak.symii. kevatlukukauden J~5tl kurs

siohjelma rautatieopistossa: 
Ylemmi:it liilcenneoppilrurssit (3 luokkaa) : 

jatkuvat alk. 9/1 klo 10.15 
tutkinto , 11/J 
tulosten ilmoitta.minen 26/4 klo 9.00 . 

. 1/ust(I!Vat liilcewneoppikura~·it (1 luokka): 
alk. 24/4 klo 10.15 

rutkinto " 22/5 
tulosten ilmoittaminen 27/5 klo 10.00. 

Alemmat liilcenneoppik~1rssit (1 luokka) : 
alk. 16/1 klo 10.15 

tutkinto , 15/5 
tulosten ilmoittaminen 26/5 klo 9.00. 

V eturimkuljettajaoppikurssit (2 luokkaa) : 
alk. 16/1 klo 11.00 

tutklnto , 15/5 
tulosten ilmoittaminen 27/5 klo 9.00. 

~ au111Umiesoppikurssit (1 luokka) : 
alk. 23/1 klo 10.15 

tutklnto , 20/3 
tulosten ilmoittaminen 24/3 klo 17.30. 

1'urvalaitekurssit (1 luokka): 

piilitt. 

" 

piiii.tt. 

" 

pii-ii.tt. 

" 

piiiitt. 

" 

piiiitt. 

" 

5/4 
25/4 

20/5 
26/5 

13/5 
25/5 

13/5 
:?6/5 

18/3 
2473 

Kurssit tutkiritoineen aikana 17 /J.-29/4. Alk. 17/ 4 klo 10.15. 
Syyslukukaudella 1950 aloitetaan tariffiosnston oppikurssit seka pidc

taiin todennii.ki:iisesti myus hallinto- ja talousosastojen sekii. kone. ja 
varasto-osastojen oppikurssit virka tutkintoineen. (Ropj l/1, 2/1. 50) . 
Kl n:o 1/50. 13. 

Avoimia virkoja. ja toimia. 
3. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella iliytettii.vii.t toimet: 

jwnamiehen toimia : yksi Turussa sekii 1 l. asentamiehen toimia: kolme 
Turussa. Liikenneosaston johtajalle osoiletut hakcmukset on jii.tettii.vii 
ru>Janomaiselle liikennepaikan pii.iilliki:ille viimeistiian 19. L 50. 

4. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.viit toimet: 
Kouvolan varikolla: kaksikymmentiikuusi veturinlammittiijiin tointa (16 Kw, 
2 Lr, 2 Kta, 3 Hma, 1 Mi, 2 Vro). Koneosaston ,johtajalle osoitetut hake
mukset on jiitettiivii. asinnomaisen varikon paiillikolle viimeistiiiin 20. 1. 1950. 

10. lukennejaksossa seuraavat esityksen pcrusteella tiiytett'iiviit toimct: 
yksi 1 l. vaihdemiehen toimi Kouvolassa, knksi 2 l. vaihdemiehen tointa 
Lappeenrannassa, viisi junamiehen tointa Kouvolassa ja kuusi 1 l. asmna
miehen tointa Kouvolassa. Liikenneosa ton johtajalle osoitetut hakcmuk et 
on jiitettiivii asianomai en liikennepaikan pii.iilliki:ille viimeistiilin 21. 1. 1950. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen pcrusteella tiiytettiivii.t virat 
ja toimet: 1 l. konttoriapulaisen toimia: kaksi Helsingiasii; 2 l. konttori
apulai.se?b toillm".a: yksi Helsingissii; asemamiesten esi1niehen virkoja : yksi 
Helsingissii; 1 l. vanhdemiehen toimia: viisi Helsingissi.i. ja yksi Pasilassa; 
1 l. asemamiehen toimia: seitsemii.n Helsingissii, yksi Sorniiisiss'a, yksi Kau
niaisissa, nelja Pasilassa, kaksi Malmilla, yksi Tikkurilassa ja yksi Por
voossa sekii junamiehen toimia : h-ymmenen Helsingissii. 

L iikenneosaston johtajalle o oitetut hakemukset on jii.tettii.vii. asian
omaisen liikennepaikan pii.iilliki:ille v1imeistiiiin 28. 1. 50. 

e l. koneinsinoorim virka (erikoistehtiiviit: konepajatoim.iston tyi:it) 
keskushallinnon koneosastossa. Rautatiehallitukselle osoitetu t hakemukset 
toimitet tava rautatiehallituksen kirjaajallc viimeistiilin 30. 1. 1950 enneu 
kello 12. Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetnan ha.kijoita ennen 
hakemu~ten jiittiimi ta ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdolli.suuks.ista. 



VR KASKYLEHTI N:o 2 
1950 

Vilttaus Kaskylehdessa JU'kaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuost , asian numero). 
Jak.elua koskevat muutosilmottukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i m 1 t us : Rautattehallitus. 2 kerros, huone 24. 

SISAL L Y S: 1. Tuotantokomiteat. - 2. Tilapiiisten toimihenkili:iiden palk
kioiden merkitseminen palkkalistoihin seka ylimaiiriiiRen toimenhaltijan tai 
tilapaisen toimihenkili:in virkasuhteen pii.iittyminen ilman irtisanomisaikaa. 
3. Vaatetustarvikkeiden myynti. - 4. Muutoksia aikatauluun n:o 115. -
5. Venii.lii.isten vaunujen kytkeminen. - 6. Vaihdelukitusten purkaminen. -
7. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 8. Laivaliikenne satamissa. -
9. Suomen, Ruotsin ja Norjan vii.lisen tavarayhdysliikenteen erityiset lisii.mii.ii.
rii.ykset. - 10. Suoran tariffin mukaan rahditettujen lii.hetysten autokuljetuk
sista suoritettavat korvaukset. - 11. Valtion Viljavara.qton rahtiluotto. -
12. Kuljetusmaksun suorittaminen rautateitse edelleen liihetettiiviin tavaran 
noudosta autoilla asemalle. - 13. Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
lii.hetysten rahtivapaus v. 1950. - 14. Rab,titasoitus. - 15. Matkalippualen
nuksia. - 16. Tyonvii..hyyden takia vapautunut tyi:ivoima. - 17. Aloitetoiminta. . 
- 18. Myi:innettyjii. palkintoja. - 19. Vaununpeitteiden etsintii.. - 20. Ka
donneet makasiinikii.rryt. - 21. Kadonne1ta matkalippuja, virkamerkkejii.. ym. 
- 22. Osoitetiedustelu. 

Tuotantokomiteat . 

.Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki ja valtioneu- 1 
voston paatos: 

Laki 
tuotantokomiteoista. 

Annettu Helsingissli. 30 pii.ivii.nii. joulukuuta 1949. 

Eduskunnan paatoksen mukai esti saa.detaan: 
1 §. Teollisuuslaitokseen, jossa kalenterivuoden aikana on, 

ylityotunteja lukuun ottamatta, suoritettu vahintaan 120,000 tyo
tuntia, on perustetta va tuotantokomitea. 

Tuotantokomitea voidaan perustaa muuhunkin yritykseen, jos 
seka tyonantaja etta tyontekijain ja toimihenkiloiden enemmisto 

~····~····················~····~~· ~ ~ 
~ Rautateiden tarjoamien kuljetuspalveluksien taso riippuu -E 
~ Sinunkin henkilokohtaisesta suhtautumisestasi tyohosi. ~ 
~ Suorittamalla tunnollisesti tehtiivasi edlstat samalla rau- ~ 

~ tateiden kilpailukykyisyytta. ~ 

···~~-~~~························· 
151. - 12. 1. 1950. 



1 

2 -l:l-

siita sopivat; Niiista komiteoista on soveltuvin osin voimassa, 
mita jiiljempiinii tiissa laissa siiiidetaiin. 

Tuotantokomiteoiden toimintaa ohjaa ja valvoo sosiaaliminis
teri<>, joka myos ratkaisee niiden perustamista koskevat riitai
suudet. 

2 §. Toimihenkiloilla tarkoitetaan tassli laissa insinooreja, 
tyonjohtajia, toimistohenkilokuntaa ja muita henkisen tyon 
tekijoita. 

3 §. Tuotantokomitean tehtiiviina neuvoa antavana elimena on: 
1) kiisitelUi teollisuuslaitoksen tai muun yrityksen jobdon tie

doituksia, jotku on annettava komitealle vuosineljanneksittain, 
seka komitean jasenten yrityksen taloudesta ja tuotannosta teke
mia kysymyksia; 

2) harkita, milla tavoin tuotantoa voitaisiin edistaa, tuotanto
tehoa kohottaa, tyomenetelmia ja tyon jarjestelya parantaa seka 
edistaa tyokurin yllapitiimista ja estaa tuotantoa tai tyota vahin
goittavia toimenpiteita; 

3) tarkkailla poltto- ja raaka-aineiden seka koneiden ja tyo-
valineiden kayton tehokkuutta j . 

4) suunnitella toimenpiteita tyontekijain ja toimihenkiloiden 
varusteiden ja elintarvikkeiden saannin helpottamiseksi, amma
tillisen kehityksen ja teknillisen sivistyksen edistfuniseksi seka 
vapaa-aikojen vieton jarjestamiseksi; 

5) kasitelUi kysymyksia, jotka koskevat tyontekijain ja toimi
henkiloiden asuntoja, tyoturvallisuuden, terveydellisten olojen ja 
viihtyisyyden parantamista tyopaikalla seka ammattientarkasta
jien ja luottamusmiehen ohella valvoa tyoturvallisuutta koskevien 
miiadiysten noudattamista; seka 

6) toimia ensiasteisena elimena tyonantajan seka tyonteki
jain ja toimihenkiloiden vlililla syntyneiden erimielisyyksien 
sovittelemiseksi ja muutoinkin edistaa tyorauhan sailymista. 

Jos tyoehtosopimuksessa on maaratty, etta jokin edella maini
tuista kysymyksista on kasiteltliva muussa jarjestyksessa, kuin 
tassa laissa on saadetty, alkoon tuotantokomitea ottako kysymystii 
kasiteltiivakseen, mikali joku komitean jasenista sita vastustaa. 

Milloin aihetta ilmenee, on tuotantokomitean tehtava edeWi. 
mainituista kysymyksista esityksia teollisuuslaitoksen johdolle, 
jonka on yhden kuukauden kuluessa komitean paatoksen teosta 
ilmoitettava, antaako esitys aihetta toimenpiteisiin. Jos teolli
suuslaitoksen johdon toimenpiteet eivat ole tyydyttavia , on asiasta 
tehtava esitys asianomaisille tyontekijain, toimihenkiloiden tai 
tyonantajain ammatillisille jiirjestoille. Mikali asia on sen laa
tuinen, etta toimenpiteisiin ryhtyminen kuuluu valtion viran. 
omaisille, tehtakoon siita esitys sosiaaliministeriolle. 
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Tuotantokomitealla ja sen maaraamiilla jlisenella on oiketl.s 1 
paasta milloin tahansa tyoaikana asianomaiseen teollisuuslaitok-
seen ja saada en johdolta kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeel-
liset edellii mainittujen kysymysten kasittelemistii varten ja joilla 
siinii. on olennaista merkitysta. Komitea, sen puheenjohtaja tai 
jlisen alkoon ilmaisko tiilla tavoin saamiaan tietoja, jotka teolli
suuslaitoksen johdon taholta on ilmoitettu salaisiksi, jollei se ole 
valttiimatonta lainvastaisen menettelyn syytteeseen saattamiseksi. 

4 §. Tuotantokomiteassa on jasenina tyonantajan, tyonteki
jain ja toimihenkiloiden edustajia. Teollisuuslaitoksessa tai muussa 
yrityksessii., jossa kalenterivuoden aikana suoritettujen tyotuntien 
luku on enintaan 240,000, valitsee tyonantaja komiteaan kaksi 
jasentii. sekii. tyontekijat kolme ja toimihenkilot yhden jasenen. 
Jos suoritettujen tyotuntien luku on edelUi sanottua suurempi, 
valitsee tyonantaja komiteaan kolme jasenta seka tyontekijat 
viisi ja toimihenkilot kaksi jasenta. Samassa jarjestyksessa on 
komiteaan valittava yhta monta varajiisenta. . 

Tyonantajan edustajat valitsee asiaRorn.aisen teollisuuslaitok
sen vastuunalainen johto. 

Tyontekijiiin ja toimihenkiloiden edustajat valitaan salaisella 
lippuaanestyksella, johon saavat osallistua kaikki tyontekijain tai 
toimihenkiloiden ryhmaan kuuluvat ennen vaalipiiivlia kahdeksan
toista vuotta tayttaneet ja yrityksen palveluksessa vlihintiian 
kolme kuukautta olleet Suomen kansalaiset. Vaalin, joka on 
suhteellinen, milloin valittavia on useampia kuin yksi, jarjesta
vat tyontekijii.in ja toimihenkiloiden pliiiluottamusmiehet kumpi
kin ryhmiissaii.n. Jollei sellaisia ole eivatka tyontekijat tai toi
mihenkilot voi sopia siita, miten vaali toimitetaan, miiiiraa so
siaaliministerio tai sen valtuuttama viranomainen, kuka vaalin 
jarjestiia. 

5 §. Tuotantokomitean jasenen vaalikelpoisuuden ehtona on, 
etta han on kansalaisluottamusta nauttiva Suomen kansalainen, 
joka on osoittautunut tyossiian tai tehtaviissiian pystyviiksi seka 
ennen vaalipaivaii tiiyttiinyt kaksikymmentiiyksi vuotta ja ollut 
asianomaisen teollisuuslaitoksen palveluksessa viihintiiiin kuusi 
kuukautta. 

Jasenet ja varajiisenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Jos jii.senen 1:yosuhde piiiittyy toimikauden kuluessa, 
loppuu hiinen jiisenyytensa tuotantokomiteassa ja vaalissa eni
ten aiinia saanut varajiisen tulee tilalle. Jos varajiiseniii ei eniia 
ole, on toimitettava uusi varajasenten vaali toimikauden jaljella 
olevaksi ajaksi. 

Tuotantokomitean jiisenta tai varajii.senta ei saa irtisanoa 
tai muuten erottaa ilman erityisen patevaa syyta, joka on viipy-
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miitta saatettava komitean tietoon. Tyonantaja on velvollinen 
antamaan irtisanottavalle komitean jasenelle tai varajasenelle 
ennakkoilmoituksen tasta vahintaan neljaa viikkoa ennen tyo
suhteen piiattymispaivaa, paitsi milloin tyonantaja purkaa tyti
sopimuksen tyosopimuslain 31 § :n nojalla. 

6 §. Tuotantokomitean tyota johtavat puheenjohtaja ja sih
teeri, jotka samoin kuin varapuheenjohtajan ja varasihteerin 
komitea valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Pu
heenjohtajaksi on valittava joka toinen vuosi tyonantajan edus
tajien ja joka toinen vuosi tyontekijain edustajien yksimielisesti 
nimeama ehdokas tai, jos ehdotus ei ole yksimielinen, joku sii
hen ryhmai:i.n kuuluva komitean jasen. Komitean ensimmaisena 
toimintavuotena maariitaan arvalla, kumman ryhman edustajien 
nimeiima ehdokas valitaan puheenjohtajaksi. 

l\lilloin puheenjohtaja on valittu tyonantajan edustajien ni
meamista komitean jiisenistii, on sihteeri 1 momentissa saiidettyii 
menettelya noudattaen valittava tyontekijain edustajien nimea
mista jasenista ja painvastoin. 

7 §. Tuotantokomitean on kokoonnuttava vahintaan kerran 
vuosineljanneksessa, aikana, jonka puheenjohtaja maaraii. Esit
telylistan laativat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessa, ja se on, 
samoin kuin kokouskutsu, toimitettava jasenille viimeistaan kol
mea pai vaii ennen kokousta. 

Asia, jota t:li ole merkitty esittelylistaan, voidaan ottaa kiisi
teltavi:i.ksi tuotantokomitean kokouksessa, jos komitea katsoo sen 
kiireell iseksi. 

Tuotantokmnitea on kutsuttava ylimaaraiseen kokoukseen tie
tyn, kiireellisen ja tarkean kysymyksen kasittelemista varten, 
jos vahintaan puolet komitean jasenista sita vaatii. Komitean 
on taJloin kokoonnuttava viimeistaan neljiintena paivana siita, 
iJ.run vaatimus esitettiin. 

Tuotantokomitea on paatosvaltainen, kun vahintaan puolet 
sen jiisenista on kokouksessa saapu·dlla. 

Tuotantokomitea on oikeutettu asiantm1tijoina kuulemaan 
teollisuuslaitoksen palveluksessa olevia henkiloita naideR edusta
milla erikoisaloilla. 

8 §. Tuotantokomitean puheenjohtajalle ja jasenelle korva
taan se ansion menetys, jonka han karsii, jos kokous pidetaan 
tyoaikana. Jos kokous pidetaan tyoajan jalkeen, maksetaan heille 
kokouspalkkiota puolet valtion komiteoiden puheenjohtajille ja 
jasenille vahvistettujen palkkioiden maarasta. Saman perusteen 
mukaan maksetaan palkkiota 7 § :n 5 momentissa mainituille 
asiantuntijoille. Sihteerille suoritetaan kokouksesta aina yhtii 
suuri palkkio kuin valtion komitean jiisenelle. 
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Tyonantaja on velvollinen antamaan tuotantQkomitean ko- 1 
kouksia varten maksuttomasti kaytettii.vaksi tarkoituksenmukaisen 
huoneiston valoineen ja Himpoineen seka suorittamaan edella 
1 momentissa mainitut palkkiot ja muut komitean kohtuulliset 
kustannuk<;et, joihin katsotaan kuuluvan myos komitean jiisenten 
vaaleista aiheutuneet menot. 

9 §. Sosiaaliministerion asiana on kasitella ne tuotantokomi
teoiden esitykset, jotka voimassa Qlevien lakien mukaan kuuluvat 
ministerion toimialaan, tai, mikali ne kuuluvat toisen viranomai
sen kasitelHiviin, siirtaa ne taman ratkaistaviksi. Ministerion 
apuna toimii neuvoa antavana elimenii tuotantokomitooiden kes
kustoimikunta, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kahdeksan jasentii sekii sama miiiirii varajiiseniii. Puheenjohta
jana on se ministeri, jonka toimialaan tuotantokomitea-asiat kuu
luvat, ja varapuheenjohtajana puolueettomal:Qd katsottava hen
kilo, jonka samoin kuin jiisenet ja varajiisenet valtioneuvosto 
miiiiriiii. Jasenistii on kaksi miiarattiivii tyonantajain, nelja tyon
tekijiiin ja kaksi toimihenkiloiden edustajista, sitten kun asian
omaiset keskusjiirjestot ovat saaneet esittaii ehdokkaansa. 

Tuotantokomiteoiden keskustoimikunnan menot suoritetaan 
valtion varoista. 

10 §. TuotantokQmitean vaalit seuraavaa tQimikautta varten 
on toimitettava edellisen marraskuun 1 paiviin ja joulukuun 
31 paiviin valisenii aikana, ja on sosiaaliministeriOlle seuraavan 
tammikuun kuluessa lahetettiiva ilmoitus komitean perustami
sesta, jollei ministerio erikoistapauksiin nahden toisin maaraii. 
Komit~an liibettaman ilmoituksen tulee sisiiltaii teollisuuslaitok
sen omistajan nimi tai toiminimi, sellaisena kuin se on asian
omaiseen rekisteriin merkitty, teollisuuslaitoksen toimiala, sijait
semiskunta ja postiosoite, viimeksi kuluneena kalenterivuotena 
suoritettujen tyotuntien lukumiiiirii, komitean pubeenjohtajan ja 
sihteerin seka jasenten tiiyd~llinen nimi ja arnmatti seka ilmoi
tus siitii, mita ryhmaii kukin beistii edustaa. 

11 §. Jollei tuotantokomiteaa ole maiiraajassa saatu peruste
tuksi, voi sosiaaliministerio miiiiriitii komitean puheenjohtajan 
ja sen asiapuolen edustajat, joka ei ole toimittanut jasenten vaa
lia. Puheenjohtaja maariittakoon tiilloin sen asiapuolen edusta
jien keskuudesta, joka on valinnut jiisenet komiteaan. 

J os teollisuuslaitoksen vastuunalainen job to, tyontekijat ja 
toimihenkilot ovat laiminlyoneet valita jiisenet tuotantokomi
teaan, voi sosiaaliministerio asettaa tuotantokomitean maariia
malla jasenet. Tyonantaja on tassakin tapauksessa velvollinen 
suorittamaan tuotantokomitean kustannukset. Puheenjohtajaa 
maarattiiessii noudatetaan sov~ltuvin osin, mita 6 §: ssii puheen
jobtajan valitsemisesta saadetaan. 
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12 §. Joka rikkoo tii.miin lain siiiinnoksiii, rangaistakoon sa
kolla tai vankeudella. 

13 §. Tarkemmat maaraykset taman lain taytiintoonpanosta 
ja soveltamisesta antaa valtioneuvosto. 

14 §. Tiimii laki tulee voimaan 1 paivanii tammikuuta 1950. 
Kuitenkin on tuotantokomitean vaalit vuonna 1950 alkavaa toimi
kautta varten toimitettava sanotun vuoden tammikuun kuluessa 
ja ilmoitus tuotantokomitean perustamisesta Uihetettava sosiaali
ministeriOlle seuraavan helmikuun aikana. 

(Laki n:o 843/49, 30. 12. 1949) Kl n:o 2/50. 1. 

V a l t i o n e u v o s t o n p ii ii t o s tuotantokomiteoista. 
Annettu Helaingissa 30 piiivana joulukuuta 1949. 

Valtioneuvosto on tuotantokomiteoista 30 paivana joulukuuta 
1949 annetun lain (843/49) nojalla sosiaaliministerion esittelysta 
paattanyt: 

1 §. Jos teollisuuslaitos tai yritys kasittlHi. samalla paikka
kunnalla useita osastoja, on tuotantokomitean jasenet, mikali 
mahdollista, valittava eri osastoilta. 

2 §. Kysymyksen ollessa tuotantokomitean perustamisesta 
tuotantokomiteoista annetun lain 1 §: n 2 momentissa mainittuun 
yritykseen, todetaan tyontekijain ja toimihenkiloiden enemmis
ton kanta aanestyksellii. jonka panee toimeen sanotun lain 4 § :n 
3 momentissa mainittu henkilo. 

3 §. Tuotantokomitean kasiteltaviksi tarkoitetut teollisuuslai
toksen tai yrityksen johdon antamat tiedoitukset ja komitean 
jlisenten yrityksen taloudesta ja tuotannosta tekemat kysymyk
set samoin kuin heidan muutkin esityksensa on kokouksen esit
telylistalle merkitsemista varten ilmoitettava komitean puheen
johtajalle tai sihteerille hyvissa ajoin ennen kokousta. 

4 §. Tuotantokomiteoista annetun lain 3 §: n 4 mornentissa 
mainittujen tietojen saamista varten on komitean puheenjohta
jan tai sihteerin kohtuullisessa ajassa ennen kokousta tehtava 
ilmoitus kokouksen kasiteltaviksi tulevista asioista teollisuuslai
toksen tai yrityksen johdolle. 

5 §. Tuotantokomitean jasenten vaali toimitetaan erikseen 
tyontekijain ja toimihenkiloiden osalta. 

Ilmoitus vaalitilaisuuden ajasta ja paikasta on pantava va
hintaan 7 paivaii ennen vaalia niihtiiville ilmoitustaululle tai 
muuhun niikyviiiin paikkaan teollisuuslaitoksen alueella. 

6 §. V aali on, mikali rnahdollista, jarjestettiivii tyoajan ulko
puolella ja siten, ettii kaikki aanestii.miiii.n oikeutetut voivat sii-
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hen osallistua. Vaali toimitetaan tarkoitukseen "SQpivassa huo- 1 
neistossa, joka tyonantajan on sita varten annettava kaytett~ 
va.ksi. 

Jokainen aanestamiiiin oikeutettu saa sen mukaan, kuuluuko 
han tyontekijain vai toimihenkiloiden ryhmaan, vaalilippuun kir
joittaa enintaan niin monen tuotantokomitean jaseneksi vaali
kelpoisen henkilon nimen, kuin sanotusta ryhmasta saadaan yh
teensa valita edustajia komiteaan. 

Kirjoitettuaan vaalilippuun ehdokkaiden nimet, on aii.nesta
jan taitettava lippu niin, etta nimet eivat nay ja annettava se 
vaalin toimittajalle tai avustajalle, joka leimaamalla tai muulla 
tavalla tekee siihen merkinniin ja panee sen aiinestajan nahden 
vaaliu urnaan . 

.Aanioikeuden kayttamisesta on 12 § :ssa mainittuun luetteloon 
heti tehtavii merkinta asianomaisen nimen kohdalle. 

7 §. Jos aiinestaja on vaalilippuun kirjoittanut useampia 
nimiii, kuin siihen 6 § :n mukaan enintiiiin saadaan kirjoittaa 
tahi ehdekkaiden lisaksi oman nimensa tai tehnyt siihen asiaan
kuulumattoman merkinniin, on vaalilippu kokonaisuudessaan 
mitiiton. Jos jokin nimi on niin epaselvasti tai puutteellisesti 
kirjoitettu, ettei varmuudella voida todeta, ketii henkiloii silla 
tarkoitetaan, tai jos vaalilippuun merkitty henkilo ei ole vaali
kelpoinen tuotantokomitean jiiseneksi, on vaalilippu vain kysy
muksessii olevaan nimeen niihden mitaton ja kiisitellaan sitii aani
miiaria laskettaessa ikaiinkuin sanottua nimeii ei olisi siihen kir
joitettu. 

8 §. Kun vaalitoimitus on lopetettu, on jatettyjen vaali-
1ippujen ja ii.anestajien lukumaarat verrattava keskenaiin, ennen
kuin iUi.nia ryhdytiian laskemaan. 

9 §. Vaalin tuloksia laskettaessa katsotaan, etta vaalilipussa 
ensimmaisenii oleva henkilo on saanut yhden kokoaiinen, toisena 
puoli ii.iintii, kolmantena yhden kolmasosaiiiinen, neljantena yhden 
neljasosaiiiineeen ja viidentena oleva yhden viide osaaiinen. Sa
man henkilon saamat kokoaanet ja osaaanet lasketaan yhteen ja 
aii.nia saaneet henkilot asetetaan niiin saatujen aiinimaiiriensa 
suuruuden mukaiseen jiirjestykseen. Valituksi tulee tiilloin niin 
monta suurimmat aanimiiarat saaneista, kuin asianomaisen ryh
miin edustajia kaikkiaan tuotantokomiteaan valitaan. Jos aani
miiiiriit ovat saman suuruiset, arpa ratkaisee. 

10 §. Varajiisenten valitseminen toimitetaan erillistii vaali
lippua kiiyttaen samassa vaalitilaisuudessa kuin jiisentenkin va
litseminen ja noudatetaan seka vaalissa etta iiiinten laskennassa 
oveltuvin osin samoja siiiinnoksiii kuin edellii on tuotantokomi

tean jasenten vaalista annettu. 
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11 §. Tuotantokomitean jaseneksi ei ketaan voida valita vas
ten tahtoaan. J os valittu kieltaytyy, tulee sijaan hanen jiil
keensii. suurimman aii.nimaarii.n saanut. 

12 §. Vaalin toimittamista varten on tyonantajan laadittava, 
erikseen kummankin ryhman osalta, aakkosjii.rjestyksen mukai
nen luettelo kaikista tyontekijoistii. ja toimihenkiloista, jotka 
saavat osallistua aiinestykseen. Sanotut luettelot on vaalin toi
mittajien viimeisHiiin viisi paivaa ennen vaalia asetettava iiii.nes
tii.maii.n oikeutettujen nii.htiiviksi kolmen paivii.n ajaksi. 

Henkilo, jonka nimi on jiiii.nyt pois luettelosta, on kuitenkin 
oikeutettu aii.nestamiiiin, jos hii.n tyonantajan tai viranornaisen 
antamalla todistuksella nii.yttiia olevansa oikeutettu osallistu
maan iiii.nestykseen. 

13 §. Vaalitoimituksessa pidetiiii.n poytiikirjaa, johon merki
taan vaalin toimittamisaika ja -paikka, vaaliin osaaottaneiden 
lukumiiiirii, niiden henkiloiden nimet, jotka ovat saaneet iiii.nestiiii, 
vaikka heidii.n nimensii. ei ole ollut 12 §: ssii mainitussa luette
lossa, sekii vaalin tulos. Poytakirjan allekirjoittaa vaalin toimit
taja ja kolme 2 momentissa mainittua avustajaa. 

Vaalin toimittaja kutsuu vaalissa aiinestiimiiii.n oikeutettujen 
henkiloiden joukosta avustajia, joiden on oltava saapuvilla. 
iiiinestyksen ja aii.nten laskennan ajan. Milloin aii.nioikeutettu
jen lukumaara on enintiiiin neljasataa, on avustajia kolrne, sekii.. 
aii.nioikeutettujen lukumiiiirii.n ollessa suurempi, lisii.ksi yksi avus
taja kutakin seuraavaa alkavaa neljasatalukua kohden. 

Vaalissa annetut iiiinet on laskettava ja ilrnoitus vaalin tu
loksesta pantava nii.htiiville viiineistiiii..n neljii..ntenii pii.ivanii vaa
lin pii.iittymisesta samaan paikkaan, missa ilmoitus vaalitilai
suudesta 5 § :n mukaan on ollut julkipantuna. 

14 §. Valitus tuotantokomitean jiisenten vaalista on tehtavii. 
sosiaaliministeriolle neljii.ntoista pii.ivii.n kuluessa siitii pii.ivastii., 
jona ilmoitus vaalin tuloksesta on pantava niihtiiville, tiitii piii
viia kuitenkaan lukuun ottamatta. 

15 §. Tuotantokomitean kutsuu ensimmaiseen kokoukseen sen 
vanhin jasen, joka myos toimii kokouksen puheenjohtajana, kun
nes komitean puheenjohtaja on valittu. 

16 §. Tuotantokomitean kokousta varten laadittavaan esit
telylistaan on merkittava jokainen komitean toimialaan kuuluva 
asia, jonka puheenjohtaja tai sihteeri haluaa siihen otettavaksL 

17 §. Jos tuotantokomitean jasen mahdollisen esteen sat
tuessa ei voi kokoukseen saapua, on hanen heti ilmoitettava tasta. 
puheenjohtajalle, jonka asiana on viivytyksetta toimittaa kutsu 
ja esittelylista varajasenelle. 

18 §. Tuotantokomitean jiisenten ollessa eri mieltii toimite-



- 9- 2 

taan asiasta aanestys. .A.anten mennessa tasan, voittaa se mieli- 1 
pide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, jolloin 
arpa ratkaisee. 

19 §. Tuotantokomitean kokouksessa pidetaan poytakirjaa, 
jonka puheenjohtaja ja sihteeri tarkastavat ja allekirjoittavat ja 
josta toimitetaan jaljennos teollisuuslaitoksen tai yrityksen joh
dolle ja komitean jasenille. 

20 §. Tuotantokomitean esitykset ja kirjelmat allekirjoitta
vat puheenjohtaja ja sihteeri. 

21 §. Tuotantokomitean kokoukset eivat ole julkisia. Ne on, 
mikali mahdollista, pideWiva tyoajan ulkopuolella. 

22 §. Sosiaaliministeriolle on vuosittain tammikuun ku-
luessa lahetettava kertomus tuotantokomitean toiminnasta edelli
selta kalenterivuodelta. 

Tuotantokomitean toimikauden ensimmaisen kalenterivuoden 
paatyttya on komitean puheenjohtajan ja sihteerin vaalista 1 mo
mentissa mainitun ajan kuluessa lahetettava ilmoitus sosiaali
ministeriolle. 

23 §. Sosiaaliministerion apuna toimivassa tuotankomiteoiden 
keskustoimikunnassa tulee asioita kasiteltaessa olla saapuvilla 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vahintaan puolet sen 
jasenista. Keskustoimikunnan jasenten ollessa eri mielta toimite
taan asiasta aiinestys. .A.iinten mennessa tasan voittaa sen mieli
pide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

(N:o 844/49, 30. 12. 1949) (Rh/hlo n:o 38, 5. 1. 1950) Kl 
n:o 2/50.1. 

Tilapiiisten toimihenkiloiden palkkioiden 
merkitseminen palkkalistoihin seka yli
maaraisen toimenhaltijan tai tilapaisen 
toimihenkilon virkasuhteen paattyminen 
ilman irtisanomisaikaa. 

Valtiovarainministerio on nojautuen valtion ylimaariiisista 2 
toimenhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista 8 paivana joulu
kuuta 1949 annetun asetuksen (755/49) 24 § :iian paiittanyt 
maarlitii, etta tilapaisten toimihenkiloiden palkkioon sisaltyva 
kalliinpaikanlisiia vastaava era on 1 paivastii tammikuuta 1950 
alkaen merkiWiva palkkalistoihin eri sarakkeeseen. 

Kun ylimaaraisen toimenhaltijan virkasuhde asetuksen 10 § :n 
3 momentin mukaan piiattyy ilman irtisanomisaikaa, jos yli
miiarainen toimi lakkaa sen vuoksi, ettei sita varten tarvittavaa 
maararahaa enaa ole myonnetty, ja sama on 17 §:n 3 momentin 
mukaan vastaavasti voimassa tilapaisten toimihenkiloiden osalta, 
valtiovarainministerio on katsonut tarpeelliseksi tassa yb.teydessii 
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kiinnittaa huomiota siihen, etta kohtuussyista olisi virastojen ja. 
laitosten tiillaisissa tapauksissa, sikali kuin se on mahdollista, 
hyvissa ajoin ilmoitetta va asiasta asianomaisille. (Rh/to n: o H. 8, 
4. 1. 1950. - Valtiovarainministerion kirj. n:o 6884, 28. 12. 
1949. - Kts. Kl n:o 62/49. 1) Kl n:o 2/50. 2. 

Vaatetustarvikkeiden myynti. 

Valtionrautateiden varastoihin hankittuja vaatetustarvikkeita 
tarjotaan vielii kuluvan tammikuun aikana rautatieliiisille edul
lisesti ostetta viksi, jonka jalkeen varastoista tullaan luopumaan. 
Myytiiviinii olevista talvivarusteista mainittakoon esimerkkina na
hoitetut huopasaappaat, erittain vahva tiiysivillainen piiiillys
takkikangas ,mel ton" seka englantilaiset tyokengat. Huopasaap
paiden hinta on 1,800: - pari eli 650: - alle vahittiiismyynti
hinnan, ,melton" kankaan hinta 1,750:- metrilta, t. s. 700:
alle vahittaismyyntihinnan, sekii tyokenkien hinta 600: - pa
rilta. 

Jaksonhuoltopii.iillikot tiedoittavat llihemmin varastoissa ole
vista tarvikkeista ja kehoitetaan henkilokuntaa kiiyttiimlilin hy
viikseen nyt jarjestettya tilaisuutta tyopukimien tliydentami
seksi. (Tthj n: o 15/15, 5. 1. 1950) Kl n: o 2/50. 3. 

Muutoksia aikatauluun n: o 115. 

4 Tammikuun 5 p: sHi 1950 muutetaan hj n: o N 2-5 ja N 26 

5 

aikataulut seuraaviksi: N 25 Uiht. Tku 23.35, Rai 23.49/23.5o, 
saap. Nnl O.o1 ja N 26 Uiht. Nnl 0.10, Rai 0.2o j 0.21, saap. 
Tku 0.35. (Kut 1717/v. 49, 5. 1. 50) Kl n:o 2/50.4. 

Tammikuun 16 p: stii 1950 pysahtyviit hj n: o 2 ja 5 tarpeen 
vaatiessa (S) Porttinotkon seisakkeella (Kut 1685/v. 49, 5. 1. 
50) Kl n: o 2/50. 4. 

Vena.laisten vaunujen kytkeminen. 

Suoritettaessa vaihtotoita risteysasemilla on havaittu, etta 
kytkettaessa ruudkytkimella varustcttuja vaunuja veniiliiisiin au
tomaattikytkimella varustettuihin vaunuihin on kytkemisen hel
pottamiseksi automaattikytkin kiilattu kivi!Ui vinoon asentoon ja 
kytkemisen jlilkeen jatetty kivet poistamatta. Tallainen menet
tely kielletaiin ehdottomasti, koska kiinteiiksi kiilattu kytlrin vai
keuttaa automaattikytkimellii varustettujen vaunujen kytkemista 
toisiinsa sekli vaarantaa junaturvallisuutta. (Lkoj n:o 2608, 
30. 12. 1949) Kl n:o 2/50. 5. 



.-------------------

-11 - 2 

Vaihdelukitusten purkaminen. 

Sattuneesta syystii huomautetaan, ettei vaihteiden lukituk- 6 
sia saa missiilin tapauksessa purkaa, ennenkuin ohittava juna 
todella on kokonaisuudessaan ylittiinyt vaihteen, koska tallai-
sesta menettelystii voi aiheutua arvaamattoman tuhoisia seurauk-
sia. (Lkoj n:o 2676, 4. 1. 1950) Kl n:o 2/50. 6. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kemin aseman alaiset ,Pajusaaren asetteluraiteet" ja ,Veitsi- 7 
luodon raide" avataan tliydelliselle tavaraliikenteelle (T) 16. 1. 
1950 lukien. (Rh n:o 2720 ja 8, 4. 1. 1950) Kl n:o 2/ 50. 7. 

Pohjankurun aseman alaisena km 92 + 942 m avataan 16. 1. 
1950 liikenteellc J okisuunkoski-niminen seisake, ruotsinkieliseltli 
nimeltaan Am.innefors, seuraavin merkinnoin: 

lse J okisuun· 
•koski I Aminnefors 

1 

I 
I H 

Pol1jankuru 31 

I 
Pinjainen 2. 
Kr6. Ri 117. 

Luk. 16. 1. 50. (Lkoj. 
n: o 2720, 9. 1. 50) 
Kl n:o 2/ 50. 7. 

Seisakkeella pysahtyy koulukautena tarpeen vaatiessa (S) 
toistaiseksi juna n: o 3221. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Kemin satamassa on paattynyt 22. 12. 49, Vesi- 8 
jiirven satamassa 1. 1. 50, Tammisaaren satamassa 3. 1. 50, Top-
pilan satamassa 3. 1. 50, Rapasaaressa 3. 1. 50 seka Ykspihlajassa 
ja Leppiil.uodossa 5. 1. 50. 

Suomen, Ruotsin ja Norjan va.Iisen 
tavarayhdysliikenteen erityiset lisii.
maaraykset (n: 0 4661). 

17 artiklaan annettu lisiimaarays muutetaan seuraavasti: 9 
K uljetus-maksujen suorittaminen. 

Mikiili Uihetilija maarlia KST:n 17. art. 2 §:n slilinnosten 
mukaan 

,Franko rahti Tukholmaan saakka" tai 
,Franko rahti Turun satamaan saakka" 

maksetaan rahti laiva- ja rautatiematkan ·asianmukaiseen tariffi
rajaan asti. (Tftk n: o 3, 4. 1. 1950) 
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ltfaks'ujen suoritus Suornen, Ruotsin ja Norjan 
valisessii tavaray~sliikenteessii. 

Kl. n :o 48/49. 1. viitaten huomautetaan, etta maksurajoi
tusten tultua kumotuiksi ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan tavara
yhdysliikenteessa, niin Turun sataman kuin Tornion kautta, 
kaikki KST: n 17 art. mukaiset franko-miiariiykset sallittuja. 
Lahettiija voi nain ollen ottaa suorittaakseen joko kaikki maksut 
tai vain maiiriityt maksut ja joko koko kuljetusmatkalta tai 
jollekin viiliasemalle (esim. jollekin raja-asemalle) saakka. Han 
voi myos jiittaa kaikki maksut vastaanottajalta kannettaviksi. 

Lahettiijiin maksumaarays on merkittiiva r ahtikirjan sarak
keeseen: ,Ilmoitus maksuista, jotka lahettiija ottaa suorittaak
seen" ja tavaralistan ennakkomaksumerkintaa koskevaan sarak
keeseen. Jos kaikki maksut siirretaan vastaanottajalta perittii
viksi, ei merkintiia tehda, koska kaikki maksut, joita lahettajii 
ei ole · ottanut maksettavakseen, ilman muuta siirretaiin vastaan
ottajalta kannettaviksi. Ennakkomaksulaskelman kayttiimisesta 
katso edella mainittua kiiskylehtea. 

Ruotsin kautta muihin maihin kuin Norjaan menevien lahe
tysten maksujen suorittamisessa on noudatettava edellii mainitun 
kaskylehden miiarayksia. (Tftk n:o 4, 4. 1. 1950) Kl n:o 2/ 50. 9. 

Suoran tariffin mukaan rahditettujen 
lahetysten autokuljetuksista suoritet-
tavat korvaukset. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta valtionrautateiden auto
kirjanpidossa lasketaan 1. 12. 49 lukien autoille korvausta yh
distetyn rautatie- ja kotiinkuljetustariffin (sopimuskuljetuksista, 
joista autokuljetuksesta kannettava korvaus laskettu hinnoitus
lukuja suurentamalla, Kl 3/ 49. 11) mukaan rahditetuista lahe
tyksista 300 markkaa tonnilta. Linjaliikenteessa suoritetuista 
kuljetuksista, joiden rahdit on laskettu suoran tariffin mu
kaan, lasketaan korvausta 300 markkaa tonnilta ja sen lisiiksi 
8 markkaa tonnikilometrilta. Saman suuruiset korvaukset suori
tetaan mainitusta paivasta lukien myos Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n hoitamista vastaavista kuljetuksista. (Tfo n: o 4, 2. 1. 
1950) Kl n :o 2/50. 10. 

Valtion Viljavaraston rahtiluotto. 
Sattuneesta syysta huomautetaan, Kl n:o 5/ 49. 8-kohtaan vii

taten, etta Valtion Viljavaraston Iahetysten kuljetusmaksut on 
merkittava Hihtoasemalla rahtiluottoluetteloon. (Tfo n: o R. 2, 
2. 1. 1950) Kl n:o 2/50. 11. 
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Kuljetusmaksun suorittaminen rautateitse 
edelleen lahetettavan tavaran noudosta 
autoilla asemalle. 

Koska on esiintynyt sellaisia kasityksUi, ettei lahettaja voisi 12 
maarata tavaran noudosta valtionrautateiden autoilla HihetUijan 
varastosta lahetysasemalle kannettavaa korvausta vastaanottajan 
maksettavaksi, hm>mautetaan, etta tallainen on mahdollista. 
Kannettava automaksu merkitiHin talli:iin rahtikirjaan ja peri-
taan vastaanottajalta samalla kertaa kuin rautatierahtikin. Kun 
eraiden llikenni:iitsijain kanssa on tasta tehty nimenomaisia sopi
muksia, on pidettava tarkeana, ettei tallaisesta rahdinmaksuta-
vasta synny lahettajan kanssa erimielisyyttii. Kaikkia sopimuk-
sia ei voida kaikille asemille ilmoittaa, koska tama aiheuttaisi 
tarpeetonta muistamista eika asemalla eh.ka ole sopimuksen 
kanssa varsinaisesti mitaan tekemista. (Tfo n:o 13, 3. 1. 1950) 
Kl n: o 2/50. 12. 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
lahetysten rahtivapaus v. 1950. 

Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerii:i on kirjelmansa 13 
mukaan n: o 7243, 30. 12. 49 myi:intanyt Kenraali Mannerheimin 
Lastensuojeluliitolle rahtivapauden vuoden 1950 aikana maini-
tulle llitolle ulkomailta tulevien lahjatavaraliihetysten kuljetus
maksuista purkaussatamasta liiton ilmoittamalle liikennepaikalle. 

Taman johdosta rautatiehallitus ilmoittaa, etta tiiUaisia lahe
tyksia kuljetettavaksi jateWi.essa on lahettajan samalla jatettava 
asianmukaisesti taytetty tavallinen rahtikirja. Ellei Uihettajalla 

-ole rahtikirjaa, Iaatii asemavirkailija sen saadetysta maksusta. 
Erilwisluetteloihin ei naita rahtikirjoja merkita. (Tfo n:o 22, 
4. 1. 50) Kl n:o 2/50. 13. 

Rahtitasoitus. 

Rautatiehallitus on myi:intanyt rataosan Kotka-Hyrynsalmi 14 
tai sen itapuolella olevilta liikennepaikoilta seka Kuusankosken, 
Voikkaan ja Iisveden asemilta Helsingin, Hangon ja Turun sa
tamiin lahetettaville vaunukuormatavaroille sellaisen rahtialen
nuksen, etta kuljetusmaksu niista lasketaan vahentamalla hinnoi
luvusta luku 5. Vahintaan kannetaan naista lahetyksistii kui
tenkin sama rahti kuin Kotkan satamaan Uihetettaessa. Alen
nusta sovelletaan kuluvan tammikuun 5-20 paivien viilisena 
aikana mainituilta liikennepaikoilta kuljetettaviksi jatettyihin 
lahetyksiin. Tata alennusta ei sovelleta yhtaaikaa liikenni:iitsi
_ji:iille myi:innettyjen erikoisalennusten kanssa. (Tfop:n sahke 
n:o 2, 5. 1. 50) Kl. n:o 2/50. 14. 
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Matkalippualennuksia . . 
Tyoviien Urheiluliiton Joutsenossa, Porissa, Jyvaskyliissa, Ke

missii ja Kuusankoskella jarjestamiin painimestaruuskilpailuihin 
osallistuville painijoille ja toimitsijoille on myonnetty 25 % : n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Joutsenon, Porin, JyvaskyUin, Kemin ja Kuusankosken 
asemille ja takaisin. Alennus on voimassa 19-24. 1. 1950. (Tf0o 
n:o 2067, 13. 12. 1949) 

Suomen Painiliiton painimestaruuskilpailuihin osallistuville 
k i 1 p a i 1 i j o iII e on myonnetty 25% :n alennus yksinkertais
ten Iippujen, myos pikajunaiippujen hinnoista Nokialle ja Kou
voiaan. Alennus on voima.ssa 20-24. 1. 1950. (Tfo n: o 2161, 
28. 12. 1949) 

VI Pohjoismaisiin Jyviiskyliin lliihtoihin osallistuville kiipai
lijoille ja kiipaiiutoimitsjoille on myonnetty 25 % :n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Jy
vaskylaan. Alennus on voimassa 20: 1.-2. 2. 1950. (Tfo n:o 7, 
2. 1. 1950) 

Raittiuden Ystiivien opintotoiminnan peruskursseille 29. 1.-
3. 2. Kausaiassa, kaytannolli~n raittiustyon jatkokursseille 
5.-16. 2. Kausalassa sekii kristillisen raittiustyon kursseille 
9.-12. 2. 1950 Helsinuissii osallistuville alle 20-YUotiaille henki
loille on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Kausaiaan ja Helsinkiin. Alen
nus on voimassa 2 paiviia ~mnen ja 2 piiiviiii jiilkeen kunkin 
kurssin. ( Tfo n : o 25, 4. 1. 1950) 

Kl n: o 1/50 11-kohdassa Suomen Painiliitto r. y :n painilei
rille Kuortaneella osallistuville painijoille myonnetty matka
lippualennus Alavudelle on siirretty olemaan voimassa 30. 1.-
10. 2. 1950. (Tfo n:o 29, 5. 1. 1950) 

Suomen Poikaurheiluliiton urheilupaiville osallistuville alle 
20-vuotiaille henkiloille on myonnetty 25% :n alennus yksinker
taisten Iippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Jyvaskylaiin. 
Alennus on voimassa 23-28. 2. 1950. (Tfo n:o 2103, 14. 12.1949) 

Tyonvll.hyyden takia vapautunut tyovoima.. 

Rautatiehallituksen kirjelmiiiin n:o 1710/13301, 3. 12.1948, viitaten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, ettii. Eskolan sysipolttimolta vapau
tui tyonviihyyden takia 18. 10.1949 6 tyontekijiiii ja samaten Seiniijoen 
polttoainevarastolta 4. 11. 1949 8 tyontekijiiii. 

Niitii >altionrautateiden viranomaisia, jotka. mahdollisesti tarvitse
vat yllii.mainittua. tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan sitii. asianomai
sen tyomaan tyonjohdolta tai rautatiehallituksen taloustoimiston huolto
jaostolta. (Tthj n:o 20/16, 9.1.1950) Kl n:o 2/50. 16. 
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Aloitetoiminta. 

Ni.mimerkki ,Uuno" on liihettiinyt aloitteen panematta mukaan kuo· 11 
re-en suljettua oikeata nimeiiiin ja osoitettaan. Hiintii kehoitetaan nyt 
liihettiimiiiin tiillainen suljettu kuori tyiintutkimustoimistoon kiiskyleh· 
dessii. annettujen ohje.itten mukaisesti. (Tyt, 4. 1. 50). 

Myonnettyja pa.lkintoja. 

Rautatiehallitus on myontiinyt 5. ratajaksossa palvelevalle 2. luokan 18 
ratavartijalle Uljas Kasperi Vaajamolle 2,000 markan suuruisen palkin· 
nop tuunu stukseksi siitii ripeiistii ja neuvokkaasta toiminnasta, jonka 
s.nsiosta Tuurin ja Toysiin asemien viilillii. elokuun 11 paiviinii. 19-!8 
saatiin uhkaava piiiilleajo estetyksi. (Rh/ To n:o H. 251/9854, 23. 12. 1949) 

Seiniijoen polttoainevaraston tilapii.iselle vahtimiehelle Juho Haan· 
piiiille on myonnetty 1,500 markan suurninen palkinto tunnustukseksi 
siitii. valppaasta toiminnasta, joka johti viime elokuun 22 piiiviinii kahden 
junavarkaan pidiittiimiseen Seiniijoella ja valtionrautateille kuljetetta· 
vaksi jiitetyn tavaran takaisinsaa.miseen. (Rh/To n :o H. 2120/9851, 
23. 12.1949) 

Peipohjan asemalla palvelevalle alokkaalle Armas Mikael Uusimaalle 
on myonnetty 1,500 markan suuruineu palkinto tunnustukseksi siitii valp
paudesta ja ripeiistii toiminnasta, jota hiin osoitti pidiit tiiessiiiin viime 
syyskuun 24 ja 25 piiivien viilisenii yonii Peipohjan asema-alueella var
ban. (Rh/To n:o H. 2121/9850, 23. 1:!.1949) 

Koivion pysiikillii palvelevalle asemllmestarille Eino Soinille ja ylim. 
asemamiehelle Yrjo Taipaleelle on myonnetty 1,000 markan suuruinen 
pakinto kummallekin tunnustukseksi siitii valppaudesta, jonka ansiosta 
viime lokakuun 24 piiivii.nii saatiin pidiitettyii kaksi junavarasta ja va· 
rastettu tavara takaisin. (Rh/To n :o H . 2122/98-!9, 23. 12.1949) 

Varkauden asemalla palveleville ylim. konduktoorille Erkki Ads.m 
Nupposelle, ylim. junamiehelle Tauno Kalervo Ojalalle, sekii alokas 
Veikko Benjam Vartiaiselle on kullekin myonnetty 1,500 markan suu
ruinen palkinto tunnustukseksi Riitii valppaasta ja ripeiistii toiminnasta, 
jonka ansiosta huhtikuun 8 pii.iviinii 1949 saatiin junasta N:o 8902 pidii
tettyii. kaksi junavarasta ja varastettu, kuljetettavana ollut omaisuus 
takaisin. (Rh/To n:o H. 2123/9848, 23.12.1949) 

Helsingin asemalla palvelevalle v. t. konduktoorille Leo Olavi Lai
neelle on myonnetty 1,500 markan suuruinen pal kin to tunnu. tukseksi 
siitii valppaasta ja ripeiistii toiminnasta, jonka ansiosta viime kesiikuun 
1 piiiviinii saatiin Helsingin Liinsisatamassa kaksi junavarasta pidiite
tyk:li ja valtionrautateille kuljetettavaksi jiitetty tavara takaisin. (Rh/To 
n:o H. 2124/9847, 23. 12. 1949) 

Helsingin aseman 1. luokan asemamiehille Gustaf .Albin Lindqvistille 
ja .Alfred Erland Lindholmille on myonnetty 1,500 markan suuruinen 
palkinto kummallekin tunnustukseksi si1tii. valppaasta ja ripeiistii toi
minnasta, jonka ansiosta Helsingin asemalla saatiin lokakuun 11 piiiviinii. 
1949 pidiitetyksi junavaras ja varastettu tavara takaisin. (Rh/To n :o 
H. 2125/9846, 23. 12. 1949) 

Helsingin asemalla palvelevalle asemavahtimestari Uuno Aleksan· 
der Stenbergille on myonnetty 1,500 markan suuruinen pa lkinto tunnus· 
tukseksi siitli. valppaasta ja ripeli.stii toiminnasta, jonka ansi osta Relsin· 
gin asemalla saatiin viime elokuun 23 piiiviinii. kaksi varasta pidiitetyksi 
ja. valtion rautateiJtii varastettu omaisuus takaisin. (Rh/ To n :o H. 2126/ 
9845, 23. 12. 1949) 
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Vallilan asemalla tyoskentelevii.lle liikennetyolii.iselle Anna. Erika. 
Ronkaiselle on myonnetty 1,500 markan suuruinen palkinto tunnustuk
seksi siitii. valppaasta ja ripeiistii. toiminnasta, joka johti junavarkaan 
pidiittiimiseen Vallilan asemalla viime elokuun 27 pliiviinii. ja valtion
rautateille kuljetettavaksi jlitetyn ta.varan ta.kaisinsaamiseen. (Rh/To 
n :o H. 2127/9844, 23. 12. 1949) 

Kouvolan aseman junamiehelle Alfred Aleksander Liimataiselle on 
myonnetty 1,500 markan suuruinen palkinto tunnustukseksi siitii. valp
paasta ja ripeiistii. toiminnasta, jon ka ansiosta saatiin joulukuun 16 pii.i
viinii. 1948 junasta n :o 72 junavaras pidiitetyksi ja varastettu matka
tavara takaisin. (Rh/To n:o R. 2128/9843, 23. 12. 1949) 

Va.ununpeitteiden etsinta. 

Kateissa olevia, alempana lueteltuja Helsingin aseman vaununpeit
teitii. pyydetiiiin etsimiiiin uudelleen ja tavattaessa llihettii.miiiin ne ensi 
tilassa kotiasemalleen sekii. etsinniin tuloksesta ilmoittamaan oman liiken
nejakson pii.iillikon kautta 1. liikennejakson piiiillikon toimistoon 28. 1. 50 
mennessii: 

Hki n :o 14, 67, 102, 107, 112, 157, 185, 343, 353, 433, 457, 499, 505, 
544, 604, 615, 672, ja 697. (1. ljp 1228/4104, 30.12. 49). 

Kadonneet makasiinikarryt. 

Viime joulukuun 25 ja 27 pa1v1en vii.lisenii. aikana katosi yhdet 
:Malmin aseman makasiinikiirryt tuntemattomalla tavalla. Jiilineet otak
suttavasti johonkin kappaletavaravaunuun. Karryjen aisoissa merkki 
,Ml". Pyydiin etsimiiiin ja loydettiiessii. lii.hettii.mliiin Malmin asemalle. 
(1. ljp 1497/4113, 31. 12. 49). 

Kadonneita matka.lippuja, virkamerkkeja ym. 

Helsingin asemalla palvelevan y. p. 2 1. kirjurin Sulo Nortimon vai· 
molle Ainolle 19. 12.49 kirjoitetut tilapiiiset vapaaliput n :o 029i815 mat
kalle Helsinki-Pori ja n:o 0297816 matkalle Helsinki-Uusikaupunki 
ovat kadonneet ja kuoletetaan (1. ljp n:o 1487/4066, 28. 12. 1949) 

Lahden aseman alokkaalle Kauko Lyytikiille 2/1 -50 kirjoitettu virka
aikalippu n:o 024683/494 kelpaava matkalla Lahti-Joutjarvi 31. 3. 50 
saakka, on kadon~ut ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 27/49, 4. 1. 1950) 

Osoitetiedustelu. 

Viilttiiiikseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii
vii.t allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymiittii. ilmoittamaan rauta
tiehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

.nimi 
Moilanen, 0. I. 

/lllnmatti 
rautat. 

syntymi:ivuosi aikaisempi Qsoite 



VR KASKYLEHTI N:o 3 
1950 

Viittaus Kiiskyle hdessa julkaistuun miiaraykseen merkitiiiin : 
Kl n :o I /50. 2 ( = lehden nu mero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtavii painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Si s ally s : 1. Oikeus kulkea rautatien alueella. - 2. Yeronpidiity. ve· 
turimiesten virantoimitusrahoi ta. - 3. Liikennepaikkoja ko kevia muutok;;ia. 
- 4. Filminkul,ietuslaatikot. - 5. Kuljetussii.iinno ·telyn alai. ten tavaroiden 
kuljetus valtionrautateillii. - 6. Ratao an Kemijiirvi-Kelloselkii. liikennoi
minen. - 7. Laivaliikenne i"atami sa. - 8. Hillou liikenteen hoito. ~ 9. Val
tionrautn.teiden rpaperinjiitteet. - 10. Tiln. ton laatiminen ~unrliikennoitsijii.in 
'Taunukuormalii.hetyksistii. - 11. Rahtietu . - 12. K uljetu neuvojen rahditus· 
luokka. - 13. Matkalippualennuksia. 14. 'l'yonvahyyden takia vapautuva 
tyovoima. - 15 .. Avoimia virkoja ja toimia. - 16. Osoitetiednstelu. - 17. 
Kilpailukutsu. 

Oikeus kulkea rautatien alueella. 

T8ydentaen vuoden 19±6 kii.skylehdessa n: o 3 kirjoituki:;es. a 6 1 
olevia maara;vksia, jotka koskeYat tilapai en lupalipun, }om. 1130 
(vanha n:o 0 938), antamista rautatien alueella lii.kh.lllll.iseen. 
rautatiehallitus on luvattoman rautatiealueella kulkemisen ,ehkai-
emisen tehostamiseksi maarannyt, etta sanottua lupalippua lo

mrukkeen sanamuodosta huolimatta ei enaii saa antaa jollekin 
tyO.. tai muulle ryhmalle yhteiseksi, vaan un jokaisella radalla 
ku.lk:ijaJla olta.va oma lnpalippunsa. Tama tilapiiinen 1upalippu 
voidaan antaa korkeintaan kolmen lruukauden ajaksi. liupalip
pujen antajien on pideWiva kirjaa. a11tamistaan lipui<;ta, jotka 
myo.· on numeroitava. Ky. ymylrsessii oleyasta Jomakkeesta tul
laan lahiaikoina. otf.amaan uusi painos, jossa huomioida.an edell8 
olevat maariiyk.o;:;et. Vanhaa painosta saadaan kuitenkin kii~'ttiia 
uuden painoksen valmish1miseen saakka. (Rh/ hlo, n :I) 1, -t 1. 
Hl!'lO) Kl n: o 3/50. 1. 

~~~~~~•~•~•·~~~~~·~•~•••••v•~•••~~ 
~ ~ 
~ Sinunkin etusi [ mukaista on, ettii liikenne rautateillii ~ t siillyy. Kohtele siis kutakin asiakastamme niin, ettii ~ 
? hiin tuntee halua kiiantya kuljetusasioissa jatkuvastikin ~ 

~ rautateiden puoleen. -E 
~ ~ 
dut.th Al.t..t. .... ..t..t.bt. .t.tt...t. .t\6h~-tt.tt. 6h .t...t...t...t.Aut..;iut.th.t...t.'.,t;, .... .4>.ot. 

+23. - 19. I. Hl50. 
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Veronpidatys veturimiesten virantoimitus
rahoista. 

V altiovarainministerio on ilmoittanut. rautatiehallitukselle kat
soneensa tarpeelliseksi muuttaa 13. 1. 1947 virantoimitusrahoista 
pidatettavastii veroennakosta antamaan a ohjetta (Kl n:o 5/ 47. 
2) veturimiesten virantoimitusrahojen sul1teen siten, ettii veturi
miehille maksettavista veturi-, tunti- ja yorahoista katsota.an 
veroonnakon pidatyksesta vapaaksi puolet (·%) riippumatta siita, 
maksetaanlro ne asemapaikalla vaiko sen ulkopuolella suorite
tusta palveluksesta, kuitenkin niin, etta pidatyksesta vapaaksi 
on aina katsottava va.hintaan rnaksettujen tunti- ja yorahojen 
y hteismaara. 

SamaHa valtiovarainministerio on kehoittanut asianomaisia 
viranomaisia ·huolehtimaan siita, etta veroJ.auta:kunniUe lahetet
tavat palkantark:kailuilrnoitu!kset tasta Uihtien, ensi kerran jo 
vuodelt.a 1949 laaditaan n.iin, ettli niistii ilmenee minkli verran 
kullekin veturirniehelle on maksettu erikseen veturirahaa ja erik
seen tunti- ja y<:irahaa. (Rh/ to n:o H. 67, 13. 1. 1950. - Val
tiovarainministerion kirj. n:o 212, 10. 1. 19·5D) Kl n:o 3/ 50. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Piilin pysa.kin alaisena kim 493 + 316 m avataan 1. 2. 1950 
llik.enteeUe Hirviaho-niminen seisak:e seuraavin merk:innoin: 

se H i rviaho 

I , 

'Piili 2. 

'

Kotala 4. 
Hpk 22. 
Pri 172. 

H 
I
ILuk. 1. ~· 50. (Ll~oj.

1 n:o 26<>7. 5. 1. <>0 ) 
Kl n :o 3/ 50. 3. , 

Sei~::.·akkeella pysahtyviit tarpeen vaatiessa ( S) toistaiseksi .in
nat n: o 493, 49-±, 495 ja 496. 

Raahen aseman alaisena km 723 + 981 m avat.aan 1. 2. 1950 
liikenteelle Lappanen-niminen seisake seuraavin merkinnoin : 

l
se ILappanen 

1

52

1 

IRaahe 3 H ILuk. 1. ?· 50. (Lkoj . 
Lappti 25. n: o 2698, !l. 1. 50) 

I I 
01 79. [ Kl n:o 3/ 50. ~-
jYw 93. 

SeisakkeeUa pysahtyvat tarpeen vaatie sa (S ) toi. taiseksi ju
nat n: o 611-620. 

Orismalan aseman alajsena avataan 20. 1. 1950 liikenteelle 
::\Iaata1,oustuottaja1n Oy: n raide seuraavin merldnnoin: 

j 



Ma.atalous
tuottajain 
Oy:n rairle ' ~ 
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I 

lOri l. 

I 

Tt Maataloustuott.'l.jllliu 
Oy: tii. varten. Luk. 
20. 1. 50. (Lkoj . 
n:o 56, 13. L 50) 
Kl n :o 3/50. 3. 

Filminkuljetuslaatikot. 

3 

Oy Metvo Goldwyn 1'11ayer .b'ilms Ab: lle heiniikuun 2 p: na 1942 4 
kiTjeella Lt. N: o 1557/ 3735, poik:keu!ksellisten oJ.ojen aiheutuk-
__ esta my6nnetty 'Oikeus ki.iyttaa filminkuljetuslaatilikoina faneeri
laatikoita p~ruTJ.teta:an taten, joten tassa suhteoessa o.n jiillee-n nou
dat ettava Liikennesa.a.nnoi:t I. liitteen 9 § :n 3-kohdassa vahvis
tettuja miHirl:iyksia. (Lkoj . n: o 41, 9. 1. 1950) Kl n :o 3/50. 4. 

Kuljetussaannostelyn alaisten tavaroiden 
kuljetus valtionrautateilla. 

Sittenkuin Valtioneuvosto on viime joulu lrnun 8 pliivli.na an- 6 
tamallaan -paatoksellii kumonnut tarvikkeideft kuljetuksen ja jak -
lun saannostelysta annet.ut maarayk ·et, k:umotaan tiiten siilinnos-
telyn alaisten tavaroiden kuljetuksesta valtionrautateill.ii kaikki 
aikaisenrm.at &-eltii Yiimeksi Kiiskyl·ehd~Et a n : 0 5/47. 1 amretut 
kuljetusmaarayk.-et. ( l.~koj n :o 47, 10. 1. 1950) Kl n:o 3/50. 5. 

Rataosan Kemijarvi-Kelloselka liikennoi
minen. 

Jaaradan valmistuttua Kemijar>"elHi aloitetaan tavarajuna- 8 
liikenne tahrikaUJden aj·aksi r ataosaHa Kern1j iirvi-Kelloselka ku
luvau t;ammikuun 16 paiviista lukien. 

1'iille rata.osi1lle tai taltii rataosalta liihetetHivan tavaran la
hettajilt.a on aina ti~usteltava, haluav;atk-o he tavaralh~ k:ulje-

. tetta.vaksi Kem.ijiirven ja mainitulla rataosalla sija'itsevan lii
kennepailmn Yalin junalla ; raj Oy Pohjo.lan Liikenne Ab:n au
tolla. Liihettii.,ian on ta ta tehtiiva selva merkinta kuljetu~kir
jaa·n . . Jos ta.var"a kuljetetaan junalla koko matlkan, lasketaan kul
jetusmaksu yhta ja:ksoiselt.a mat,ka:l ta, mutta autolmljetuksen ol
lessa kysymyksessa noudatetaan Kiiskylehdessa. n :o 29/ 49. 6 
olevia ma.iiray'ksiii. H enkiloliiken ne hoidetaam edell eenkin Oy 
Poh.folan Liikenne Ab :n toimesta autoilla. (Lkoj n: o 13, 18. 1. 
1950) Kl n :o 3/ 50. 6. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Kristiinankaupungi. sa on paatt,vnyt 9. 1. 1950 7 
.ia Hillossa 11. 1. 1950. 
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Hillon liikenteen hoito. 

8 Laivnliikcntecn piHityttya Hillossa ei oJe virk1m1iesta 14. 1. 
l!l50 lnltien, joten IIilloon liihetettiinen liihety ;ten kuJjetuskir.iat 
ovat osoitettamt Haminam1 . (10. Lip n :o II. 353/ v. 49/ 112, 
10. 1. 19i10) Kl n:o 3/ 50. 8. 

Valtionrautateiden paperij atteet. 

9 .Jatekesku:' O;r:n tekcmilistii anomuk c..<>ta on rautaticlwllitus 
suostnnut jatkamaan anotun toiminimcn kanss:a tekemi:Hin,;~i Yal
iionrautateiden paperijatteiden my,,ntia k.o kevaa sopimu ·ta n: o 
Y . 733/ 1530, 18. 6. 1949 'kolmella Jruukaudella kuluvan tammi
lmun 1 pai"vii..rta luk:ie11 ja muuten enti i!Ui ehdoilla, paitsi etUi 
paperiji:itteide11 Junta on sa.notusta pai \·a. Hi l ukic11 mk 1: 75 
kg:lta vapaasti vaunu . a Helsin()>in Lansisalama. ~a. (Rh / Vo n:o 
Y. !11 I 0. 12. 1. i950 ) Kl n :o 3/ 50. 9. 

Tilaston laatiminen suurliikennoitsij ain 
vaunukuormalahetyksista. 

10 Helpottaak:;een liikenneasiamiesten toirnintaa ja hankkiakseen 
tanit tavan aineiston rahtialennnsten ldi:sittelya varten, rautatie
ha llit.us on mi:iii.riinnyt, etta kaikkien asemien ja pysi:ikkien on 
laadHtava ·uurliik.ennoitsijiiil1 Yannukuonnalahetyksisti:i jaljem 
panii olevan malJjn mukai ·elle lomakkeelle (lomake n :o 3809) 
selvit.vs. Lomakc on J.aaditta \·a kail kien sellaisten liikennoitsi
jain ~salta, jotka kuukauden 'kuluessa ovat a emalta i.ai pysiikilHi 
tai . en alaiselta epait enai. eWi liikennepailmlta lahettaneet joi 
Jekin liikennepaikallc tai joilJe osoitetturta 011 asema lle tai py ·a
kill'e tai ·en alaiselle epait ·enaiselle liikennepaika.lle saapunut 
joltakin liikennepaikali.a vahintiian 3 vaunulruormaa maarattya 
tavaraa. -l-3!kse}jncn vaunn kat otaan tatii rajaa maarattaessii 
kahdek:-;i vaunub;i. 

Lomakkeet on hiytettiiva ot ·akikeiden mukaisesti . 
. fos tilast(m laatimiseen vaadlttavan vahimmii11 maaran Hiyt

Hiviii liikennepaikkoja. on niin mont a, ettei Yat 11 sovi samalle 
lomakkeelle, on kiiytettava useam.paa lomaketta. Lahetetyt ja 
saapuneet lahet:y'kset on merkitta-vii eri lomakkeille. Samoin on 
epii.itsenai ·Hi .Jiikennepaikkoja koskevat tiedot merltittava eri lo
makkeille. 

Lomakkoeet o.n Hiytettiivii kaksin ka.ppalein. 1\l ol•enmwt Uihe
tetiian a.. o. >Eikennejak, on paalliltolle, joka toimhtaa asemajaT
jestyk ·een lajiteltuna toiset kappaleet a. o. liikenn<>asiamiehell 
ja toi<;ct t:nifFit oimistoon. 
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Lomakk:eet on liihetettava liikennejabon paallikolle nelja11- 10 
11 vuositta.in lmnJrin vLtoden huhti-, heina-, loka- ja tammikuUlll 
30 paivaan mennessii . lJoma:lrkeet on tilattava painatu. toideu 
j.ao.·tosta. (R.h/ tfo n:o 3191, 23. 12. 1949) Kl n:o 3/,fiO. 10. 

X :o .7809 Valtionrautatie.t 

Suurliikennoitsijain vaunukuormakuljetukset 

Liihet etty *) .. .. .... ./ .. .. . .. - .. ... J ------ --- · 19 
Raapunut Liikennepaikan nimileima 

Lllkennoitsijii. Tava.l'alaji 

Liikennepaikal ta/Liikennepnikalle *) 
Kun
kalli\i 

Yhteensa l 

kg 

") Tarpeeton 

kg 

I . 
ylipyyh:ittava 

I 
kg 

..... I 

I 
kg- I 

.. I 

kg 

Rahtietu. 

RantatiehaUitu on myontanyt Hangon ja Tmun ·atamiin 11 
Yatmukuormin UihetettiivaUe vie.ntitavaralle ellai en rahtiedtm. 
et..tii r•ahti lasketaan vahe.nti.imaJli:i hinnoih1sluvusta luku [) _ 
nillintiiii.n kannetaan niiistii liih etyksistii kuitenkin sama rahti 
ku,in Jos ffl l'rt ra olisi oll1d osoitettuna Ziih emp(iiin naistii /;ah-
destn satamasta. Tata rahtietua ei myonnetii yh ta aikaa liiken-
noit ijoille myonnett~'jen erikoisalennu. ten kanssa. Rahtietn 011 

,·oima.·sa 21. 1.-30. -!. l!H50 valisen aja11. (Rh/ tfo 11 :o 74. 11. 1. 
1!l:J0 ) Kl n:o 3/ 50.11. 

Kuljetusneuvojen rahditusluokka. 

Kun asemat edelleenilrin rahdittavat ajoreet ja -ra ttaat eka 12 
tyiireet ja tyorattaat kappa leta va;ranakin 10. luokan mukaan, 
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huomautetaan TS: ll 48 §: n 1 lm maarayksestii, etta kuljetUB
neuvoihin sovelletaan 38 § :ssii mainittuja kappaletavara- ja 
vau.nukuormaluokkien kayttoii koskevia yleisiii miH.irayksia, mista 
johtuu, etta ikuljetusneuvojen kappa1etavara1uokkana on 33 §: n 
mu!kaan rahtitavarana h.lokka A. Aakkosel.liscn tava.ranluoh.'itus
taulukon lisiilehden n :0 1, 2-kohdan mukaan ei tiitii 1uokkaa enaa 
mainita tavaranimikkeiden kohdalla, joten luokitustaulukossa on 
nylkya.an vain eri tavaralajien vaunukuormaluokat. (Yltr n: o 
Y. 8/ 4, 13. 1. 1950) Kl n:o 3/ 50. 12. 

Matkalippualenn uksia. 

13 II elsingin Toverien jarjestiimiin Helsingin Hiihtoihiu osallis-
tuville k: i l pail i j o i 11 e on myonnetty 25 %: n aJennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hi11noista Helc;i11kiin. 
Alennus 011 voimassa 24-31. 1. 1950. (Tfo n:o 60, 10. 1. 1950) 

Siniset Partiopojat ·r. y :n talvipaivillc osalli.stuville part i o
l a is i 11 e on myonnett~' 25 ?i : n alen11us yksinkertaisten lippu
jen, m:r~os pikajunalippujcn h innoista Tiel iukiin. Alennns on 
voimassa 26-31. 1. Hl50. (Tfo n :o 67, 10. 1. 1950) 

,XIV Pirkkalan hiihtoihin" o aUistuville kilpailijoille ja 
kilpailutoimit ·ijoille 011 myonnetty 25 %: n alcnnus yksiubrtai<;
ien lippujen, myos pilmjunalippujen hiunoista No1tiaUe. Alennus 
on ;-oimassa 31. 1.- . 2. 1950. (Tfo n:o 52, 9. 1. 1950) 

Vapatt,SSOdan lnvalit"dien Liiton vuosikokouksecu osallistuville
invaliideme on myonnetty 25% :n alennus yksinke-rtaisten lippu
jen, myo:s pikajtmalippujen hin11oista He 1 sink i in. Alcnnus 
on voimassa 15-21. 2. 1950. (Tfo n:o 87, H. 1. 1950) 

Vallilan Lenn10kkikerhon jarjestiimiin l'en11okkikilpailuihin 
osallistuville ltilp·ailijoHle on m:vonnetty 25 % :n alenuus yksin
kertai ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoi ta Helsink:iin. 
Ale.nnus on voimassa 15-22. 2. 1950. (Tfo n: o 88, 11. 1. 195{)) 

Tyovaen Vrheiluliiton 11yrkkeilymestaruuskiJparluihin osalli -
tmille kilpailijoille ja h'ilpaiilutoimitsijoille on myonnetty 25% :n 
a-lennus yksinkertaiste11 lippujen, myo pikajunalippujen hin
noi ta Kokk:olaan ja Keravalle. Almmu on voimassa 16--~2. 2. 
1950. (Tfo n:o 85, 11. 1. 1950) 

, Vaa.san Hiihtoihin" osallistuvillc kilpailijoille on myonnetty 
25 %: n alennus ;r•ksinkertai.sten lippujen, myo pikajuna:lipptljen 
hinnoista Vaasaan. A1en11us on >oimassa 17-21. 2. 1%0. 
(Tfo n:o 90, 12. 1. 1950) 

NuOt·ten Suornen mesta1'Uttskilpailttihin hiih<los ·a ja maen
lask:ussa osaUistuville 1rilpailijoille on myonnetty 25 % :n a•1ennus 
yksirukertaisten lippuj·en, my,O pikajunalippujen hinnoi ta Val-
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keakoskelle. Alennus on voimassa 22-28. 2. 1950. (Tfo n:o 49, 13 
9. 1. 1950) 

Suornen Ki1·jatyontekijiiin Li·itto r. y :n hrihtomestaru:uskilpai
luihin o allistuviHe kilpailijoille ja k:il.pailutoimitsijoiUe on myon
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos p.ilmjuna
lippujen hinnoista Ouluun. Alennus on voirna . a 23-28. 2. 1950. 
(Tfo n:o 89, 12. 1. 1950) 

Pohjois-Stwmen Sokeainyhdistyksen vuosilwkoukseen osal.li& 
tuville so1reille on myonnetty 25 % : n alennus yksink.ertaisten 
lippujen, myos pibjunalippujen hinnoi ta Ouluun. Alennus on 
voima sa 24---28. 2. 1950. (Tfo n:o 55, 9. 1. 1950) 

Tyoviien U rheiluliiton nai.stoimikumwn jarjestamiin naisten 
voimi telumestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille on 
myonnetty 25% :n alennus yk. i:nlk:ertaisten lippujen, myoo pika
junalippujen hinnoista Poriin. A·lennus on voimassa 1-7. 3. 
1950. (Tfo n:o 84, 11. 1. 1950) 

Tyonva.hyyden takia va.pa.utuva. tyovc>ima. 
Ra.utatiehallituksen kirjelmii.ii.n n :o 1710/13301, 03. 12. 1948, viita- 14 

ten ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta 'l'ampereen rakennusmes· 
tarin osuudelta. vapautuu tyonvii.hyyden takia lii.hiaikoina 25-3{) rata· 
tyontekijii.ii. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitse
vat ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan sita rakennus· 
mestari Koskenmiieltii., Tampere tai rautatiehallituksen taloustoimiston 
huoltoja.ostolta. (Tthj n:o 20/24, 13. l. 1950) Kl n:o 3/50. 14. 

Avoimia Virkoja ja toi.mia. 
Ylimuiiiraisiii. rakenll/UStnestarei.ta (kulkulait. opintosuunta) otetaan Suo- 15 

l<thden--Haapajarven (3), Joensu.u11r-Kovero1~ (6) ja Siilinjiirve'llr-J!Ukn-
kosken (6) mutatiemkenn.uksille. Vuc>sipalkkiot mii.ii.rii.ytyvii.t valtion yli
maarii.isille t()imen haltijoille vahvistettujen palkkausten mukaan ja vaih
televat aluksi 22 ja 24 palkkausluokkien viilillii.. Hakemukset, joihin ()ll 

llitettava tarpeelliset :koulu- y . m. todistuk<;et ja virkatc>distus, osodtetaan 
rautatierakennusosastou johtajalle ja lli.hetetii.iin sanottuun ospatoon rauta
tieballitukseen t. k. 28 piiiviiti.n mennessa. Lii.hempia tietoja toinllin liitty-
vistii. seikoista. voidaan saada puh. 20371/391. 

P.iirustustaitoinen mkennusmestari (kulkulait. opintosuunta), j()!la on 
myo tyomaakokemusta, otetaan ylintii.iirii.iseen rakennusmestarin toimeen 
rautat.iehallituksen rautatierakennustoimistoon. Palkk:io maarii.ytyy valtion 
ylim. toimen baltijain 22-26 palkkausluokkien mukaan asianomaisen aikai
semmasfa toiminnasta ja kokemuksesta riippuen. llakemukset, joihin tulee 
liittii.ii. virkatodistus ek'a koulu- y. m. tarpeelliset todistukset, osoitetaan 
rautatierakennusosaston johtajalle ja lii.hetetii.ii.n sanottuun osastoon rauta
tiehallitukseen t. k. 25 piiiviiti.n mennessii.. Lii.hempia tietoja toimeen liitty
vistii. seikc>ista voidaan saada puh. 20371/391. 

e l. konttoriapulaisen toitmi (tullaajan a.pulainen) rautatiehallituk en 
hanlrintatoimistossa. Tiiytetii.ii.n esityksen perusteella. Varasto-osaston joh
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen vara.stotoi
rrustoon viimeistii.ii.n 26. 1. 1950. 

2. lii.kenneja.ksossa seuraava.t esityksen perusteella tiiytettii.vii.t virat ja 
toimet: a.sem<rm-i.esten esimiehen virkoja: yksi Riihimii.ellii. ja yksi Hyvin-
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kiiii.lla; ~ l. vaihdemiehtm toimia: :k-aksi .Harueenlinna~~a; 1 l. asf mamifheu 
toillnia. : kaksi La.hdessa, seitsemiin Riihimii.ellii., yksi Hiimeenlinnas. n, yksi 
Korven laiturivaihteella, kaksi Karjaalla ja yksi Hangos a; 2 l. asema-
1niehen toimia.: yksi Herralas a, yksi Lappila sa, yksi Tw·engissa, yksi 
Ojakkalas a ja kaksi Kirkniem sa; ju'll.4miehen toillnia : yksi Lahuessa. ja 
yksi Karjaalla. Liikenneosaston johtajalle osoi·tetut hakemuk.set on jiitet
tii.vii. asianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikOlle v.iimeistii.iin 10. 2. 50. 

Yleisen vaikean asuntopula.n takia kehoitetaan hakijoita ennen hnke
mu. ten jiittii.mistii. ottamaan selvii.l:i. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 
Valttiiii.kseen turhaa kirjeen va.ihtoa kehoittaa rautatiehallitus taten 

kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka. tietii 
l' ii.t jonkun allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymiittii ilmoittn
maan rautatiehallituk. en ki.rjaajalle, os. Helsinki. 

nimi 
Forslund, Elvi Anni.kki, 
Porsti, Paavo 

KilpaHukutsu. 

c~m111a-tti 

raut. alokas. 
rtieL 

sy ntymiilvuosi aikc~isempi osoit e 
1925 Lievestuore Ruuhimaki. 

Vahakyro. 

KutRumme tii.ten kaikkia VR Urheilun piirej[i. jaseutensii kau tta 
osalli.stumaa.n vaitlonrautateiden neljii.nteen hiihto- ja mii.enlru kumesta
ruuskilpailuihin ja niiden yhteydessa suoritettaviin rautatielii.isten po•h
joiRmaisiin hiihtomestaruuskilpailuihin, jotka VR Urhelutoimikunnan lu · 
valla jii.rjesteUiiin Kouvolassa 4---<5 pii.ivinii helmikuuta 1!l50 seuma
va$ti: 

Lauantaina 4. 2. klo 13.00 
Yleinen sarja (Pohjoismainen 15 km hiihto ) 
Yhdistctty (Pohjoismainen 15 km hiihto) 
Yli 35 v. (Po.hjoismainen 15 km hiihto) 
~uorten aile 21 v. 10 km hiihto 
Yli 45 v. 10 km hiihto 
::'\aisten 10 km hiihto 

Sunnuntaina 5. 2. klo 0.00 
Piirien ja pohjoismaiden vii.linen 4 X 10 km viesti 
Yleinen- ja yhdistetyn miit>nlasku (Pohjoismainen) 
Piirien osanottajamiiliriiii joudutaan mahdollisesti rajoittamaan ja 

tiista syystii. kehoitetaan piirejii ensitilassn. jiirjestamii.iin karsintakilpai
luja, etta oikeat miehet piiiisevat mukaan. Kilpailut ovat samalla alllS
tavana katsastuksena valittaessa edustajia ensi talvena 19•51 jiirjestet.
tii.viin rautatielaisten Euroopan mestaruuskilpailuihin Itavaltaan. Osan
ottomiiiiriin rajoitus riippuu kilpailuihin ilmoitettujen o anottajien luku
maii.rastii. 'l'iista syysta kehoitetaan piirejii harkitsemaan tarkoin, ketii 
ilmoi.tetaan niiihin kilpailuihin, ettei mitiilin rajoituksia tarvitsisi jiir
jestii.ii. 

Piirejii. ke.hoitetaan huomioimaan jo osanottajia ilmoittaessaan, ettii 
kilpailuissa noudatetaan kansainvii.lisili sli.ii.ntojii m. m. ikii.rajoihin nii.h
den. Ilmoittautumiset pyydetiian Hihettiimli.ii.n viimeistiiii.n 28 p :n tammi
kuuta 1950 mennessa, osoitteella V. Paukkunen, Kouvola, 'l'avara-asema. 

Kireii.stii majoitustilanteesta johtuen kehoitetaan piirejii varaamaan 
makuuvaunuja matkaa, ja majoitusta varten. Jos joku kilpailija haluaa 
t>rikoismajoitusta, jarjestetli.ii.n se kipailijan Jaskuun. Erikoismajoitult
sesta mainittava ilmoittautumisen yhteydessii. 

Urheilu terveisin 
Kilpailutoimikunnan puolesta 

V. P aukkunen. 



VR KASKYLEHTI N:o 4 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa u•kaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n :o 1/50. 2 (= lehden numero, vuost , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m 1 t us. Rautatiehallitus, 2 kerros. huone 24 

S is a 11 y s: 1. Kuulakii.rkikynien kaytto viranomaisten asiakirjoissa. -
2. Valtion viran t!lli toimen haltijain pal.kkausten yleinen tarkistus. - 3. Val· 
tion viran tai toimen halt.ijain luontois~tujen vastikkeet. - 4. Vir.kamatkojen 
matku:;tusluokat ja pii.ivii.raha. - 5. Alennusten myontii.minen ra!htiluottotilin 
viilttybellii. - 6. Hiirtovaen kuljetukset vuosina 1950--1952. - 7. Rahtiluotto . 

Kuulakarkikynien kaytto viranomaisten 
asiakirj oissa. 

Viime aikoina on ns. kuulakarkikynien kaytto tullut yha 1 
yleisemmaksi. Kun on tiedetty, ettei niiden mustemassa taytii 
pysyvaa kirjoitusta varten tarkoitetulle musteelle asetettavia vaa
timu.ksia, ovat eri valtion laitokset tiedustelleet kauppar ja tool
Jisuusministeriolta, onko naiden kynien kaytto virallisissa asia
papereissa sallittua. 

Viranomaisif-lsa ik:aytettavUi papereita ja kirjoitustarvik:keita 
koskevan asetuksen (30. 12. 1942 n:o 1117/42) 15 §:ssa maa
rataan: ,Viranomaisten asia'kirjoissa, joihin taman asetuksen 
mukaan on ik:aytetiliva arikistopaperia tai arkistokartonkia, saa
daan kirjoitukseen ldi.yttiia vain sellaista mustetta, jonka valtion 
ook.nillinen tutkimuslaitos on hyv-aksynyt arkist.omusteeksi." Kun 
valtion te'knillinen tutkimuslaito,-s ilmoituksen mukaan ei ole tii.l
laista hyvaksy:mista k. o. kuulakarkimusteelle antanut, ei naiden 
kynien kiiytto edelllimainituissa asiapapereissa ole sa:llittua. 
(Kauppa- ja teollisuusministerii:in kirje n: o 8863, 21. 12. 1949, 

~·~~~~·~••~·~~~vv~~v~vvv~vv~•~••~~ 
} ~ 
~ Yleiso ei ole rautateita, vaan rautatiet yleisoa varten. " 
~ Oikea palveluasenne on nain ollen laitoksemme menes- ·~ 
~ tymisen ja sen tyontekijakunnan toimeentulon ensim- ~ 
i>- ••• h ~ 
~ mamen e to. <(: 
~ ~ 
~$AAAA~···~·~~~A·~·~··~~~A~AAAAAAA 

464. - 20. 1. 1950. 
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Kulkulaito ten ja yleisten toid~u miuistetion lahete n: o 7160. 
28. 12. 1949.) 

P. o. a ·etuksen 3 §: n mu.kaau ou arkistokirjoituspaperi, ar
ki ·topaiuopapel'i ja arJristo'k:artonki varustettava v€Sileimalla. 
jossa on valtakunnau vaakunan leijoua miekikoineen, paperin 
lajia osoitt:wa num:ero, valmistajan toiminimi kirjaimin eltii val
mistu-vnosi. Rautatiehallitus on kiertokirjeelliilin n: o 20/1430. 
16. 11. 1945, maarannyt, mibin asiap.apereilrin tatli ns. virallista 
papm·ia on valtionrautateilUi ldiytettavli . (Rh/hJ.o, n: o :122-l. 
4. 1. 1950) Kl n: o 4/50. 1. 

Valtion viran ja toimen haltijain palk
kausten yleinen tarkistus. 

2 A. eh1skokoelmassa on julkaistu euraavat paatokset: 

Valtione'ttvoston piiiitos 

11a.fMon 1•imn tai toimen haltijain palkka1tsten ylei.~estii 
ta1·kistulcsesta. 

Annettu Helsingissii. 29 paivanii. joulukuuta 1949. 

Valtioneu,ooto on nojautuen valtion viran tai toimen hal
tijain palkka.uksesta 22 pa.ivana joulukuuta 1942 annetun lain 
2 §: aan, sell.aisena kuin e on 22 pliivana kesakuuta 1949 anne
tussa Jai.ssa (4:74/49), eka valtion ylimafuaisista toimenbalti
joist.a ja tilapiiisista toimihenkiloista piiivanii joululruuta 1949 
annetun asetuksen (755/49) 22 §: aa.n ja valtion vir an tai toimen 
haltijain palkllmuksesta 19 paivana tammi'kuuta 1943 annetw1 
a etUJksen 12 § : alin, sellaisena killn se on 30 piiivanii kesakuuta 
1949 annetn:ssa asetuksessa (476/49), valtiovarainministerion csit-
1elystii paattanyt: 

1 §. Valtiovarainministerio toteaa ennen lnmkin vuosineljan
ne]{Een paattymista antamassaan paatoksessa, onko virallinen elin
lnl tannusindek i, jonka peru teella yleinen tyopaJiklk:ojen tarUris
tus toimitetaan, muuttunut siten, etta siitii aiheutuu valtion vir.an 
tai toimen haltijain palkkauksesta anne tun lain 2 §: n mukainen 
muuto palik:kauksiin. Jos palkkoja seuraav.an vuo ineljanneksen 
alu. sa tapahtuvru a palktkausten tar.kistu!ksessa on korotettava 
tai · aJennettava, valtiovaTainministerion on samalla todettava 
nudet perw palkat ja ikii.lisat joloo viittaamalla taman paatoksen 
liitteenii olevan tauJukon (N:o 1 ja 2) asianomaiseen sarakkee
seon tai ottamalla })aatOkseensa loottelo uusista perU'Spalkoista. ja 
ikalisi:-<Hi. \fiin ildia11 yaJtiovaraimin~steTii:in 011 todett:n·a nurlet 
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-.vp.i.muspa.lkat seki:i ylimaaraisten ioimcnhaltija.in, tnlo- ja meno- 2 
an.ion rajoissa suoritettavat, uudet palktkiot ja ikii!li~at: 

EdelHi 1 momenti a tarkoHetussa paati:ikse~diiin valtiovarain
lll iuistcriou on todettava myos peruspalkkaisen vi ran tai toimen 
halti.joille ja ylimaar1Hsille toimenhaltijoille tulo- ja menoarvion 
1·ajoissa suoritettavat uu<let kalliinpaikanli~at joko viittaamalla 
taman paatoksen liitteena olevan taulwkon (iN :o 3) a ianomai
seen sarakkeescen tai ottamaUa paatokseensa luettelo uusista kal
liinpaikanlisista. 

2 ~- :\tilloin peru ·pal®kaisen viran tai toimen haltijain ja 
yliJlUiariii ·ten toimenhaltijain palkkausta voimassa olevien aan
nosten mukaan palkkau. ten yleisessa tarkistukses:sa korotetaan, 
korotetaan myos tila.paisen toimihenki1on palkkiota, tulo- ja meno
a l'vion rajoissa, samassa suhteessa kuin pernspalklkaa tai vuosi
pa1klkiota samalla paikka.lnmnalla ehka mak. etta vine kalliinpai
kanlisineen korotetaan . 

. Jos peruspalkikaisen viran tai toimen ha:ltijain .ja ylim.aarais
ten toimenhaltijain palkkausta voima a olevien sii.linnosten mu
kaau viralJisen elink:nstannusindeksin alenemi ·en joh<losta alen
netu.an, on myos tilaprusen toimihenkili:in palkkiota sama. sa &'uh-
1 eessa alennetta;va. 

1\Iilloin palklkaukseen nsiiltyy muu Jmin kalliinpaikanli aa va,
taava erityisella pcrusteella mli.M:·atty lisapalkkio, on se palk
kauksesta "\•ahenuettava ja nain vahentynyt maara katsotta,va 
I momentis a tarkoitet11k i palkkioksi. 

3 §. Sellaisen oman kchityksensa. vuoksi valtion p.alveluiksessa 
olevan harjoittelijan, joika ei ole ylimaariiiseen toim.een maariitty 
<'ika tyo- tai oppisopimussuhtee .. a valtioon ja jolla tehtava ei 
nle sivutoimena, palklkiota saadaan palkkausten ~'leisessa larki -
tuksessa korottaa tulo- ja menoarvion rajoi sa cnint.alin samassa 
,.;nhteessa kuiu tilapai en toinlihen'k:ilon palkk.iota korotetaan nou
olattacn ooveltuvin osin, mita 2 ~ :ssii on maaratty. lVlikali pal.k
kauksia ylei essii tarkist Ulksessa alennetaa11, <}n ,~a . taa.va ti nou
rlatettava, mita 2 §: ·a on mkiaratty. 

4 §. Valtiovarainnrinisterio antaa tarvitta&.sa tarpeeHisia oh
.ieita cdelHi olevien miial'iiysten ovcltamisesta. 

Taana paatoo tnlec voimaan 1 paivana tanunikumta 1950, 
.iosta lukien peruspallclmi ·en viran tai toimen haltijain perus
palkat ja ikalisat . eka S<lpirnuspalkkaisen viran tai toimen ll.a·l
tijain sopimuspalkat samoin kuin, tulo- ja menoarvion rajoissa, 
ylimaarai ·ten toirnenhaltijain vuosipalkkiot ja ikiilisi:it suorite
taan korotettuina saman indelrsilnvun peru. teella, jonka nojalla 
ra+ktkaukset on .vleisessa tarkistnksessa 1 paivana huhtikuuta 
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194 korotettu, eli sen suuruisina kuin ne ovat tanlltn pi:Uit0kse11 
l~itteena olevien taulukoiden (N: o 1 j&. 2) sara:k:kei. sa 7 ( indek
sm ollessa 110) . 

Samoin suoritetaan kalliinpaikanlisiit p.eruspalkkaisen viran 
tai toimen haltijoille ja ylimiiiiriiisillc toimenhaltijoille, tulo
ja menoanion rajoissa, sen suuruisina kuin ne ovat tiilniin paa
toksen liitteena olevan taulukon ( :o 3) sarakkeessa 6 (indeksiu 
ollessa 110) . 

Tallii pliatokselUi kumotaan 'raltion \iran tai toimen halti
jain palkkaustcn ylcise tii ta:rlki tuksesta 1 paivanii heina.kuuta 
1949 annettu >altioneuvoston paiitos (480/ 49). 

(Rh/ to n :o H. 65, 13. 1. 19f)O. - Asetuskokoelma n:o 840/ 
v. 1949.- Vert. Kl n:o :36/ 49. 1 ja Kl n:o 62/ 49. 1) Kl n:o 
4/50. 2. 

V a l t i o v a r a i n m i n i s t c 1' i o n p ii ii t o s 
valtion vimn tai toimen haltijain palkkausten yleisestii 

tarkistuksesta. 
Annettu Hel&ingissii. 17 piiiviini~ jouluknuta 1949. 

ValtiovarainininisteriO on nojautuen va·ltion viran tai toimen 
haltijain palkkaustcn ylei ·e tii tarkistuksesta 1 piiivanii heinl:i 
kuuta 19-19 annettuun valtioneuvoston paat()lkseen (48D/-l9) to
dennut, etta \irallinen clinkustannu ·iudeksi, jonka perustcella 
yleinen ty{)palkkojen taiJkistus toimitctaan, marraskuuSI:!a 194fl 
oli 113. Taman vuoksi ja kun indeksi ei ole muuttunut iten, 
etta iita aihentui i pa·JklmuslaiJ1 2 §: n mukainen muuto!> paJk
kauksiin, pernspalkikaisen viran tai toimen haltijain pcru.<;
palkka ja ikalisat sekii sopimuspalkkaisen viran tai toimen hal
tijain sopimu.<;pa}kka samoin !min, tulo- ja mcnoarvion rajoissa, 
ylimiiliriiisten toimenhaltijain vuosipalkkio ja ikiilisiit suoritetaan 
1 paivastii tanunikuuta 1950 lukien eddleen sen suuruisina ku.in 
ne ovat mainitun valtioneuvoston paati>ksen liitteena olevien tau
lukoiden N:o 1 ja 2 sarak:kei sa 7 (incleksin ollessa 110) eli iis 
saman suuruisina kuin cdellisen vuosineljanncksen aikana. 

amoin suoritetaan kalliinpaikanJi,sat peru palkkaisen viran 
tai toimen haltijoillc seka ylimi:H\J.'aisille toimenhaltijoille tulo- ja 
menoarvion rajoissa edelleen sen suuruisina kuin ne ovat 1 mo
mentissa maini.tun va.'ltioneuvo ton p}iiitOksen liitteena ol~van 
taulukon N: o 3 sarak:kees a 6 (indek ·in ollessa 110) cH siis 
saman suuruisina Jruin edelliseu vuo ineljanneksen aikana. 

(Asetuslro~welma n:o 796/ v. 1949. - Toj n:o To 1'5, 3. 1 . 
.1950.- Vert. Kl n:o 36/ 49. 1) Kl n:o 4/50. 2. 
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Valtion viran tai toimen haltijain luontois
etujen vastikkeet. 

Asetuskolme.lmassa .on julkaistu: 

Valtionettvoston piiiitos 

vaUion IUimn tai toinl-en lwltijain t~'1·l..:a-ct.S1.t11:n -oista ,ia luontois
dttjen 1•a.stiklceista a,nnet1Ln valtioneuvoston paiitokscn nmuttami

sesta. 
Annettn Heh<ing i ·.it 29 paivana joulukuttla lfJ4H. 

V altioneuvo tQ on valtiovarainministerion ooittely ·ta nmutta
nut valtion viran tai roimen. haltijain vi1•ka-asunnoista j,a luon
toisetujen vastikkeista 19 piiivi:ina tarnmik:u.uta 1943 antamansa · 
JiliiiWksen. (39/43) 5 §: n, sellaisena Jmin. se on 12 paivan.a joulu
kuuta Hl47 annetussa asetuksessa (883/47) niiin kuuluvaksi: 

5 §. Ruoasta pidatetaan vastik-etta 2,000-2,500 markkaa kuu
kaudessa. EHei viro.n ta,i toimen h:altija. ooallistu ka:ik:keen TUO

kailuun, voi asianomainen ministerio tietyn tai tiettyjen laitosten 
osalta mi:iaratii, mihli erityisia syita on, etta vastiketta pidlite
tlian vain {)s:a,llistumista vastaavasti. 

Muista lll'onttOiseduista kuin ruoasta, asunnosta ja la([)]lD.Ostii 
pidateti:Uin vastiik-etta kuuikansittain: valosta kunkin paik:kakun
uan tariffin mukaan seltii Uimpimasta V'edesta ja muista eduista 
a. ianomaiseu ntinisterion vahvistamien perusteiden mukaan. 

Tfun.ii paatos tulee vohnaan 1 paiviinii tammikuuta 1950. 
(Rh/to n:o H . 64, 13. 1. 1950. - .Asetuskokoolm.a n:o 838/ 

'" 1949.- Vert. Kl n :o 8/ 48. 1) Kl n:o 4/50. 3. 

Vir kam.:atkojen matkustusluokat j a paiva
raQ.a. 

-\s>etuskokoelma s.a on julkaistu: 

Valtion e1~voston pai:itos 

vi·rkamatkojen ?natl-w,$htsluokista ja. pdivii't·uha ta·. 
A.nuettu Helsingis~a 22 paivanii joulukuuta 1949. 

~'vlatka:kustannusten ikorvauksesta .ja pliivi:iraha ta 30 paivana. 
joulu:kuuta 1937 annetun asetuksen ( 4~}6/37) 15 §: n si:i.linnoksen 
nojalla on valtion-euvosto valtim-arainmini'lterion esitteJyst.a anta
nut seura.avat m~HiTaykset: 

3 

4 
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Matlcustusluokat. 

1 §. 1\latkakustannusten koTvaukseon nal1clen vira.n tai toi
mt~n haltijat jaetam1 matku tusluokkiin seuraavasti: 

1) Ensimmii:isce?l matknstt1sluokkaan '1-uetaa.n valtioneuvo ·ton 
jasenct ja scuraavat viran tai toimen haltijat: 

oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, maaherra, korkeimma1t 
oikeuden presidentti ja oikeusneuvo , korkeimman hallinto-oikeu
den presidentti ja hallintoneuvos, hovioikeuden presiclentti , ark
kipii pa, piispa, tasa vallan presidentin 'kanslian kansliapiHilliklkii. 
valtioneuvooton kanslian ja ministerion kansliapai:illikko, tilastol 
li. en paat.oimiston ylijohtaja. vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja , 
ylipoliisipaiillikko, rajavartio tojen paallikko, Hitikintoballitukse11 
paajohtaja , maan viie tosuojelupi.ihlliwko, tullihallitUiksen pai.ijoh
taja, valtiontalouden tarkastUS\'iraston paajohtaja, kenraalimajUTi 
ja hanta korkeam.mru; ·a virka-a emassa oleva upseeri ja riliihi1 t 
vena tta va, oot a tal ousprililliklko, sotaylioikeuden pnheenjoh taja, 
vakuutusoikeuclen pu.heenjohtaja, kentUipiispa, yliopi ton ik:an -
leri ja rehtori , Suomen Akatemian ja en, kouluhalUtuksen paa
johtaja, valtionarkistonhoitaja, valt.ionarkeologi, maanmittaus
hallituksen paajohtaja, maataloushallitu'ksen paajohtaja, ilma
tieteellisen keskuslai.toksen jobtaja, geodet~ttisen •laitoksen johtaja, 
tie- ja vesirakennushallituk:en paajohtaja, merel11ku.lkuhallitul•
sen paajohta.ja, teknillisen korkeakoulun rehtori, geologisen tut
lcimuslait.Qlksen johtaja, merentutkimuslaitok ·en johtaja., patentti
ja rekisterihaUitula;en ylijohtaja., valtion telmillisen tutlrimu.s
laitoksen ylijohtaja, po ti- ja Iennatinhallituksen piiiijohtaja, sopi 
muspaHcl\:aisen Yiran tai toimen haltija, joka kuuluu sopimu. 
palkik:.aluokkaan 16-20, panlkkiylitarkastajan ja siiiistopanklrimt 
ylitarkastajan opimuspaltkkaisen viran haltijat eldi ylimalirais
ten toimien haltijat, jotka kuuluvat palkkausluokkiin 44-46. 

2) Toiseen matlwshLSliwk.kaan luetaan 1 kohdassa mainittuja 
viran tai toimen haltijoita lukuunott.amatta . curaavat viran tai 
toimen hal tijat: 

PeruspaHdmisen viran tai toimen hahija, .joka kuuluu palik
kausluokkaan 18-39, sopimuspa1kk.ai en viran tai toimen hal
tija, joka kuuluu opimuspalkkaluolclman 1-15 eka yJimaarai
nen toimen haltija, jOika saa sopimu 'palkkaa t,ai joka kuuJuu 
palklmush10kkaan ~5--43. 

3) liolm rmi<' f 11 mrdkusttLSluokkaan Juetaan Jleruspalltkaisen 
viran tai toimen haltiJa, joka kuuluu pa.ltklkau -luokk:aan 1-17 ja 
~-lim.aa.rainen toimen haltija, joka kuulun palkkausluokk.aan 1-24. 

2 §. Peru palkkaisen viran tai toimen ha.ltija, joka kuuluu 
18 palk'kauRluokkan a'!empaan pa lkkaushwkikaan j11 jolt11 Yaadi -
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taau yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu tu1lkinto, apulai - 4 
nimismi·es, poliisiko:rnisario, 18 palkk.ausluok!kaa alempaan palik
kau. luokkaan kuuluva upseeriviran haltija seka puolustu ·laitok-
->en sotj]asvirkamies, jolla on luutnanttia va taava virkarasema , 
on oikeutettu :aamaan matkakustannusten korvau ta toi en mat-
1m ·tusluok.an mukaan. 

Mitii 1 momenti sa on siHidetty, sovelletaan vasta.ava ·ti myos 
~;j palkkausluokkaa alempaan palkkam:;luokkaan kuuluvaan yli 
maarai en toimen haltijaan. 

Piiiviiralw. 

3 ~· Viran tai toimen h.altijat kuuluvat pa.ivarahan :suori
t ukseen nahden luoklciin en mukaan kuin 1 ja 2 . :'ssa on matka
lrnstannusten koTvauksesta maaratty. 

4 §. M:atkasta kotimaassa suoritetaan paivarah.aa euraan m 
H. teikon mukaan : 

I luokassa 
II luokassa 

Ill luokassa 

900 markka<-1 
750 
600 

Toimitusmies on oikeutettu laskemaa.n paivarahan korotetui11 
mitiirin se1.uaavien perusteiden mukaan: · 

1) kaupungissa, kauppala a ja taajavakises a yb:dy. kunnassa 
korotettuna 50 %: lla, lmomioonottama1la, etta mill<>in matka ta
pahtuu v.altion ldiytettiivana olevalla laivalla tai junas a, jossa 
matkustajalla on tilaisuus asua, Hillai ·ta korotusta ei suoritota; ja 

2) Lapin liii.inissa, Pudasjarven, Taivalko km1 ja Kuu~;amou 
kwmissa Oulun kihlaknntaa seka Puolangan, Suomu · almen, 
IIyrynsalmen, Sotkamon, Ri tijarven ja Kuhmon lrunni a Ka
jaanin kihlakuntaa korotettuna 25 %: lla, ei kuitcnkaan 1 koh
d assa maaratyn korotuk en ohella . 

5 §. M:atkasta ulkomaalla suoritetaan paivarahaa valtiova
minministerion lrutakin maata varten vahYistaman asteiko11 mu
kaan. 

Matkalla kotimaasta ulkomaahan tai painva toin tahi ulko
maa, ta toi een ovelletaan saapumismaata Yarten valwistettua 
piiivarahaa sen matkavuorokauden alnsta alkaen. jonka kuluessa 
toimitusmies on tullut taman maan meri- ja lentosatamaan tahi 
rajarautatiea ·emallc taikka .mlmlla tavoin matkustaessaan men
nyt rajan yli. 

,J o · laivalippuun sisaltyy ruoka, suoritetaan laivamatkan 
aikana piiattyvaltii matkavuorokaudelta kuitenkin ainoast.aan 
4 : n 1 momentin mukaiuen paivaraha. 
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iVlatkavuorokaudet luetaan lahtOmaan kelloajan mukaan, mi
kali niissa maissa, joissa matka tapahtuu, noudatetaan eri aikaa. 

6 §. Tlilla paatoksella, joka tulcc voimaan 1 paivana tammi
kuuta 1950, kumotaan valtioneuvoston 29 paivana keslikuuta 
1949 virkamatkojen matlrustusluokista ja paivl:irahasta antama 
paatos ( 482/ 49 ) . Kuitenki:n jaaviit aikaisemmin annetllt , nlko
maalla suoritettavaa piiivarahaa koskevat maiidiykset eclelleen 
voimaan, kunnes valtiovarainministerio ehka toisin maariHi.. 

(Rh/ to n:o H. 26, 4. 1. 1950. - A etuskokoelma n :o 1 I 
v. 1949.- Vert. KJ n:o 36/ 49. 4. ) Kl n :o 4/ 50. -1:. 

Alennusten myontaminen rahtiluoton vali
tyksella. 

Rahtiluottotilin valityksella alennuksia myonuettii.essii on me
neteltava siten, etta rahtiluottotilin loppusummasta vahennctaiin 
myonnetty -alennus. Rahtiluottopalkkio lasketaan nain saachm 
.jaiilmoksen perusteella. Kuukausitileissii. alennusmiiar~i. buoma
taan tileistii. poistoina. Taman mukaisesti alennusmaara on mer
kittii.va tulotussupistehuan sarakkeisiin ,liyvityslaskut ja hyvak
syt.yt tileistii poistot''. Alennusmaariin etcen on merkittavii alcn
nuksen aajan nimi. 

Koska rahWuottotilin Yiilityk-;cllii lllJ-Onnettyja alennuksia 011 

jiilkeenpain vaikeata tarld. taa, rautatiehallitus on miiiirannyt 
tiillaisia alennuk. ia varten otetta,·aksi kii.ytantoon uuden lomak
keen, jonka numero on 4139. J_,omakctta on ldiytettii.vii sek~i 
alennuksen saannin ehtona olevan vahimma.n kuljetusmiiaran 
totea.miseksi etta alennu.ksen alaisten li.ihetysten luettelona. JJO
make taytetaan otsakkeiden ja lomald{eessa olevien ohjeiden 
mukai. esti kahtena kappaleena. Toineu osa HihetetiHin a. o. lii
kennoitsijalle ja toinen tarkastustoimistoon. 

Alennuksen saanuin ehtona olevan viiliimmiin kuljetusmai:iran 
toteamiseksi lomaketta kaytettaes a, lomake pa~itetaan vasta va
hinmlan maii.ran tultua kuljetetuksi, jonka jalkeen lomakkeen 
osat liihetetiiii.n liikennoit ijiille ja tarkastustoimistoon. 

AlennukJ.;en aJaisteu liihetysten luettclona lomaketta l{i.iytct
taes a, se paiitetaan kuukausittain yhta aikaa lmin rahtiluotto
tilikin. Siihen merkitaan tiedot uiisti:i Uihetyksista, joiden kulje
tnsmaksut on merkitty vastaavaan rahtiluottotiliin. Lomakkeen 
osat lahetetiian talloin liikenuoitsijalle ja tarkastustoimistoon 
rahtiluottotilin liitteinii .. 

Lomakkeet on tilattava painatusjaostosta. (Tfo n:o 91, ll. L 
HlfiO) Kl. n :o 4/ fiO. 5. 



9- 4 

Siirtoviien kuljetukset vuosina 1950-1952. 

!-:lo ·iaalimiuistel'io on Hihcttiinyt rautatiehallituk. elle seui'aa- 6 
vasi.,iiltoisen kirj.ebniin l'autatieviranomaisten tietoon -;aatl:'tta
\·aksi: 

Ko ka siirtovakeeu kuuluville henkiloille tuJlaau iirtova H 

lmollon jarjestfuni esta 30 paivana jouJukuuta 1949 annetun 
lain maiiraysten muh:aiscsti edelleen korvaamaan muuttolmstan
llUikSet vuosina 1950-1952 Yaltion varoista, sen vuoksi ja lnm 
sisiiasiairuninisterion siirtovaenasiaintoimistolta, joka viime vuo
uen paattyessii on lopettanut toimintansa, on jaanyt huomattava 
miiiira si aasiainministel'ion ent. siirtovaena iain osa ton nimiin 
painettuja rahtiluottokirjoja, joita jatkuva ti on ldiytetty iirto
vaen tavaran rautatielruljetuksissa, sosiaalimini.sterio kunnioit
taen ilmoittaa, etta naita rahtiluottokirjoja (kaavake SO. 2 ) 
saadaan edelleen kayttaa iirtovaen tavaran kuJj tuk is.<;a rauta
teilla entisten maaraysten mukaisesti ja sillii edellytyk ·ellli, etta 
ne ovat varustetut asianomaism1 lrunnan huoltolautaktmnan lei
malla. am lla ministerio pyytiia Rautatiehallitusta toimitta
maan luottokuljetusluettelot tosikkcineen sosiaaliministerion siir
toviien huoltotoimistolle, osoite Helsinki, liallitu. katu 17, jossa 
ne tarkistetaan ja jo ta ne edelleen toimitetaan sosiaalirniniste
rion tilitoimistolle maksutoimeupiteita varten. 

VieHi. ministerio huomauttaa iita, etta siirtoviieu heJJkilo
kuljetuksi sa tullaan yllfunainittuina vuosina tarvitsemaan m~'Q, 
kaavaketta B N: o 259, ,l\Iatkalipun tilalJS siirtoviielle", joita 
kaavakkeita paikalliset iirtoviien huoltoviranomaiset ovat saa
neet a. emilta . . (Tfo n:o 111, 1H. 1. 1950) Kl n:o 4 150.6. 

Rahtiluotto. 

Kauppa- ja teollisuu:;mini ·teriou kansanhuolto-osa..<Jton kan- T 
palliselle toimi tolle on myonnetty oikens nauttia rahtiluottoa 
kaikilla a emilla ja pysl:ikeilHi vakirehu-, rehu- ja ;-iljalahcty ten 
kuJjetusmak. uista 1. L 1950 lukien. Rautatiehallituk.•::en tilitoi-
misto perii luottovelan asemien ja pysiikkien laatin1ien luotlo
luetteloidcn nojalla. Samalla peruutetaan kan anhuoltoministe-
rion kaupalliselle o ·astolle m~ronnetty rahtilnotto. (Tfo n: o H. 
lfi. 16.1 . 19i50.) Kl n:o 4/ 50. 7. 



Uite Ja 11 :o 1/ 5() . 2. 

Taulukko N: o 1. 
Peruspalkat, sopimuspalkat ja vuosipalkkiot. 

Peruspnlkka, vuosipnlkkio tai soplmuspalk.ka lnlUkaudessn, mk, indek.•in olless:1 
Ylim. l'cruspalkka, vuosipalkkic> JOo 110 116 120 125 130 135 Perus- vuo~i- Sopimw,- tal sopim uspalkkn korotusprosentin ollessa talloin palk.ka. palkkio· yaikka- ,·uodessa kuukaudessa 

lnokka luokka uokka mk mk 5,6 ll,u 16,6 22,0 27,fi 33,0 38,5 
l 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 63 600 5 300 5 600 5 875 6175 6 475 6 750 7 050 7 350 
2 68 400 ;) 700 6 025 6 325 6 650 6 950 7 275 I 575 7 900 
3 72 000 6 000 6 325 6 650 7 000 7 325 7 650 7 975 8 300 
4 75 600 6 300 6 650 7 000 7 350 7 675 025 8 375 8 725 
5 79 200 6 600 6 975 7 325 7 700 8050 8 425 8 775 9150 
6 82 800 6 900 7 275 7 650 8 050 8425 R 800 9175 9 550 
7 86 400 7200 7 600 8000 8 400 8775 9175 9 575 ~) 975 ~ 

0 
~ 90 000 7 500 7 925 8 325 8 750 9150 9 575 9 975 10 400 

•) 9 94200 7 850 8 275 8 725 9150 9 575 10 000 10 450 10 875 
3 10 99 000 8 250 8 700 9 150 9 600 10 075 10 525 10 975 11425 
-1- 11 103 800 8 650 9125 9 600 10075 10 550 11025 11500 11975 
!) 12 109 200 9100 9 600 10100 10 600 11100 11600 12100 12 600 
6 ]3 114 600 9 550 10075 10 600 11125 11650 12175 12 700 13 225 
7 14 120 600 10 050 10 600 11150 11700 12 250 12 825 13 375 13 925 

lfi 126 600 10 550 11125 11700 12 300 12 875 13 450 14025 14 600 
!) l fi 132 600 11050 11650 12275 12 875 13 475 14100 14700 15 300 

10 17 138 600 11550 12175 12825 13 450 14100 14725 15 350 16 000 
11 IF: t45 200 12100 12 775 13 425 14100 14750 15 4.25 16100 16 750 
12 1!-"l t51 800 12 650 ] 3 350 14050 14725 15 425 16125 16 825 17 525 
1:1 20 158 400 13 200 13 925 14 650 15 375 16100 16 825 17 550 18 275 
]4 21 I 65 000 13 750 1 ..J. fiOO 1:- 275 16 02:i 16 775 17 525 JR 300 19 OfiO 



15 22 172 800 14400 15 200 15 975 16 775 17 575 18 350 19150 19 950 
16 23 180 600 15 050 15 875 16 700 17 525 18 350 19 200 20025 20850 
1.7 24 189 600 15 800 16 675 17 550 18 400 19 275 20150 21025 21 75 
18 25 L98 600 16 550 17 450 18 375 19 275 20 200 21100 22 000 22 925 
19 26 207 600 L7 300 18 250 19 200 20150 21100 22050 23 000 23 950 
20 27 ~16 600 18 050 19 050 20 025 21025 22 025 23 025 2-!000 25000 
21 28 225 600 18 800 19 825 20 875 21900 22 925 23 975 25 000 26 050 
22 29 235 200 19 600 20 675 21750 22 825 23 900 25 000 26 075 27150 
23 30 l 245 400 20 450 21575 22 700 23 825 24 950 26 075 27 200 28 325 
24: 31 2 256 200 21350 22 525 23 700 24875 26 050 27 225 28400 29 575 
25 32 3 267 600 22 300 23 525 24750 25 975 27 200 28-!25 29 650 30 75 
26 33 -! 279 600 23 300 24575 25 875 27150 2 425 29 700 31000 32 275 
27 34 5 293 400 24450 25 800 27150 28475 29 825 31175 32 525 33 75 
28 35 6 307 200 ~5 600 27 000 28 425 29 825 31225 32 650 34050 35 450 
29 36 7 321600 26 800 28 275 29 750 31225 32 700 34175 35 650 37125 ~ -30 37 8 336 000 28 000 29 550 31075 32 625 34150 35 700 37 250 3 775 
31 38 9 351600 29 300 30 900 32 525 34125 35 750 37 350 38 975 40 575 
32 39 10 369 600 30 800 32 500 34200 35 875 37 575 39 275 40 975 42 650 
33 40 11 387 600 32 300 34075 35 850 37 625 39 400 41175 42 950 44725 
34 41 12 408 600 34050 35 925 37 800 39 675 41550 43 425 45 275 -1-7150 
35 42 13 429 600 35 800 37 775 39 750 41700 43 675 45 650 47 625 -!9 575 
36 43 14 453 600 :37 800 3U 75 41 !)50 44025 46125 48 200 50275 52 350 
:n 44 15 489 600 -!0 800 -1-3 050 ±5 300 47 525 49 775 52 025 54 2711 56 500 
;j -!5 16 528 600 -1-4 0:10 -1-6 ±75 48 900 51325 53 750 56 17!1 58 575 61000 
: ~!J -Hi 17 579 600 -1: 300 ;)() 950 53 625 56 275 58 925 61575 64250 66 900 

LR 630 600 !12 550 ;)fj 450 5 325 61 22!1 64100 67 000 69 900 72 775 
lfl fiR~ fiOO .17 OfiO (i() 200 63 325 66 ~7fi n~ 600 72 7!i0 75 R7 .-~ 79 02!1 

( . -;et llslwlwelma 11: () 840/ !9. ) 
.+-
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Taulukko N:o 2. 
Ikalisat. 

Yksi ikiiliha kuuka.udessa. mk, indeksin ollessa 
Ylitu . l:'eruspalkka tai Yksi tkitli$ii 106 110 116 120 126 130 136 

Peru>· vuosl- V'UOSipalkkfo '"·uodcsf:a kuukau- korotu•pro!illntin olii'SSa taUoin pa.lkkn- palkkio· vuodesRa des sa 
lnokka luokkn mk mk mk 5,» ll,o 16,6 22,0 27,6 aa,o 38,6 

I 2 :! 4 5 (J 7 8 !l 10 11 12 

63 600 :3 900 82!) 345 360 380 395 415 4-30 450 
•) 68 400 4-080 340 360 375 395 415 -1:35 450 470 
~ 72 000 -1:260 355 375 395 415 435 455 470 490 
..j. 75 600 -t 440 370 390 ·HO 430 450 470 490 510 
5 79 200 4680 ,'390 410 435 455 475 495 520 540 
6 82 800 4920 410 435 45fi 480 500 525 545 570 
7 86 400 5160 430 455 475 500 525 550 570 595 ;:::; 

1 8 90 000 5 400 450 475 500 525 550 575 600 625 
2 9 94200 5 640 470 495 520 550 575 600 625 650 
3 10 99 000 5 880 490 515 545 570 600 625 650 680 
4 11 103 800 6120 510 540 565 595 620 650 680 705 
5 12 109 200 6 420 535 565 595 625 655 680 710 740 
6 13 114 600 6 720 560 590 620 650 685 715 745 775 
7 14 120 600 7020 585 615 650 680 715 745 780 810 
8 15 126 600 7 320 610 645 675 710 745 780 810 845 
9 16 132 600 7 620 635 670 705 7-10 775 810 845 880 

10 17 138 600 7 920 660 695 735 770 805 840 '380 915 
11 18 145 200 8 280 690 730 765 805 840 880 920 955 
12 19 151800 640 720 760 800 840 880 920 960 995 
13 20 158 400 9 000 750 790 835 875 915 955 1000 1040 
1-1: 21 165 000 9 360 780 25 865 910 950 995 1035 1080 



J5 22 172 800 !1720 810 855 HOO ~)45 !190 1035 1 07!) t 1~0 
Hi 23 180 600 10 0 0 40 85 930 980 1025 1070 1 11 5 1165 
17 ~-! 189 600 10 440 70 !)20 965 1015 1 060 1110 1155 1205 
18 2:) 198 600 10 800 !100 950 1000 1050 1100 1150 l 105 1245 
19 26 :?.07 GOO 11160 930 980 1030 1085 J 135 1185 1235 1290 
20 27 216 600 11520 960 l 015 1065 1120 1170 1225 1275 1330 
21 28 225 600 11880 990 1045 1100 1155 1210 1260 1315 1370 
22 29 235 200 12 240 1020 1075 1130 1190 1 24:5 1300 1355 ] 415 
23 30 2-:15 400 12 600 1050 1110 1165 1225 1280 13-:10 1395 1455 
24 31 256 200 12 960 1080 1140 1200 1260 1320 1375 1435 1495 
25 32 267 600 13 320 1110 1170 1230 1295 1355 1415 1475 1535 
26 33 279 600 13 680 1140 1205 1265 1330 1390 1455 1515 1580 .... 
27 34 293 400 14040 1170 1235 1300 1365 1425 1490 1555 1620 "' 
28 35 307 200 14400 1200 1265 1330 1 400 ] 465 1530 l 595 1660 
29 36 321600 14760 1230 1300 1365 1435 1500 1570 1635 1705 
30 37 336 000 15120 1260 1330 1400 1470 1535 1605 1 675 1745 
31 38 351600 15 4 0 1290 1360 1430 1505 1 575 1645 1715 1785 
32 39 369 600 15 8-:10 1320 1395 1465 ] !)40 1610 1685 1 755 1830 
33 40 :387 600 16 200 1350 1425 1500 1575 1 6-:15 1720 ] 795 1870 
:34 41 408 600 J 6 !'i60 13 0 1455 J 530 ] 610 1685 1760 1 835 1910 
·>r: .,,) 42 -~29 600 16 920 1 .no 1490 1565 1 645 1720 1800 1875 1955 
:3() 43 453 600 17 280 1 440 J 520 1600 L 6 0 1755 L 835 J 915 1995 
:37 44 489 600 17 880 l 490 1570 1 655 1735 l 820 1900 1980 2 O!i5 
88 -!5 !i28 GOO 18 40 I 570 1 655 1745 1 830 ] 915 2 000 ~ 090 ~ 17'5 
3~1 -+6 57!) 600 20 2RO 1 fH10 1 7R5 I R75 1 n'io 2 060 ~] fifl :! 250 2 340 

( AsetuskokoE> lma n : o 40/ 4!l. ) ~ 
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Taulukko N: o 3. 
Kalliinpaikanlisat. 

Kallilnp&ll<a.nlisii kuuka.udessa., mk, Indeksin ollessa. 
Ylim. Ka.llilnpalka.nlisii 105 110 115 120 125 130 135 Peru.s- vuosl- vuodessa. kuu ka.u-

korotusprosentiu ollessa. tll.ll!ilu pa.lkka- pa.lkklo- des sa 
luokka. luokka. mk mk; 5,6 11,0 16,6 22,0 27,ii 33,0 38,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ;: 

II kaUeus1'Yhmiiiin kuuluvilla paikkakunnilla. 

1- 5 1-12 4 800 400 420 ±45 465 490 510 530 555 6-10 13-17 6 000 500 530 555 585 610 640 665 695 11- 15 18-22 7 200 600 635 665 700 730 765 800 830 
16-20 23-27 9 000 7-50 790 835 87fi 915 955 1000 1040 
21-25 28-32 10 800 900 950 1000 1050 1100 1150 1195 1245 
26--30 33-37 13 200 1100 1160 1220 1280 1340 1405 1465 1525 
31-39 38--46 15 600 1300 1370 1445 1 515 1 585 1 660 1730 1800 



Ill /.;allc tt.sryltnwi.m kttnlnt•i/lu paiklwkututill«. 

1- 5 l-1~ ~) 600 800 845 890 930 !:!75 1 0~0 l 065 lllO 
u- 10 13- 17 12 000 1000 1055 lllO 1165 1220 1 275 1 330 13 5 

11- 15 18- 22 14400 1200 1265 1330 1-±00 1 -±65 1 530 1595 1660 
16- 20 23- 27 1 000 1500 1585 1665 1750 1 830 1 915 1 995 2 080 
21- 25 28-32 21600 1800 1900 :z 000 2 095 2195 2 295 2 395 2495 
26- 30 33--37 26 400 2200 2 320 2440 2 565 2 685 2 805 2 925 3045 
;~1 . 3~1 3~(j 31 200 2 600 2 745 2 8 5 3 030 :3 170 3 315 :~ 460 3 600 

·~ 

r r kalleusryhm.iia.n knuluvilla paikkakunniUa. 

1- 5 I - 12 14 400 1200 1 265 1330 1 -100 l -165 1 53{) 1 595 1660 
6- 10 13- 17 18 000 1500 158;) 1 66·5 I 750 1830 1915 1995 2 080 

11- 15 18-22 21600 1800 1900 2 000 2 095 2195 2 295 23!-15 2495 
16- 20 23- 27 27 000 2250 2 375 2 500 2 &20 2745 2 870 2 995 3115 
21- 25 28- 32 32 400 2 700 2 85{) 2 995 . 3145 3 295 3 445 3 590 3 740 
26-30 33-37 39 6()0 3 300 . 3 480 3 665 3 845 4 025 4210 4 390 4570 
;H-3n 38- 4(i 4:6 800 3 900 4 11!) ..j. 330 4 545 4760 4975 5185 :; 4()0 

t Aset usko koelm n 11 : {) 84{) /4~! ) 
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KASKYLEHTI N:o 5 
195 0 

Viittaus Kaskylehdessa• Julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl n :o 1/50. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o 1m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis li 11 y s: 1. Hankasalmcn sakalla kertyvien rimahalkojen myynti. - 2 . 
. funaturvallisuus~iiiinto. - 3. LiikennepaikkQja ko kevia muutoksia. - 4. Kuu· 
. anikosken ja Voi'kkaan a~emien kappaletavaraliikente<'n jiirjestcJy. - 5. Laiva
liikenne atamissa. - 6. Tavaranluokitus. - 7. Suomen Ki.rkkojen Jiilleenra· 
kennuskomitean rahtivapaus , .. 1950. - 8. Polkupyorien ym. e ·ineiden siiilyty.'! 
ascmilla. - 9. iirtoviien kuljctukset vuosina 1950-1952. - 10. Arabian teh· 
taitten "PiiiUly-ten palautus. - 11. Matkalippualennu<k ia. - 12. Kadonncet lyi· 
jykepihdit. - 13. Kadonneita matkalippuja, vir.kamerkkeja ym. - 14. VR 1J81l· 
veluk een -sopimattomia. - 15. Avoimia virkoja ja toimia. - 16. , uomen Rauta· 
tielaisten Liiton o~oite. - 17. Tunturihiihtoretkct. 

Hankasalmen sahalla kertyvien 
rimahalkojen myynti. 

Koska H aDJka ·almen ahalla kertyy rimah.allroja yli ahan 1 
oman tarpeen, kehoitta.a rautatiehallitus asia.nomaisia kaytti.i-
maan niitii. lfunmitykseen joko sinansi.i tai ainakin ha!Jrojen 
ohella sellai i a paikois. a, mi. i.i :;e uinkin on mahdollista, kuten 
pumppuhuonei. a, vaihdekojuis ·a, asemara:kennuksissa y.m. ja 
saadaan rimahalkoja antaa rautatieha1l ituksen kiertdkirjeen 
n:o 2/H. 162, 16/ l 1931 mukaan 50 % enemmau kuin havu
haLkoja. Rimahalot lnovutetaan mk : n 155 : - hinnasta. 

Myo kin saadaan niita myyda rautatieli.iisille, pienenti.imatta 
heidan halkojen osto-oikeutta.an, taysin \aunukuor min ylla.mai
nittuun hintaan m3 : lta vapaasti vaunu sa Hankasalmen sahaHa. 

Rimahalot ovat tuO'reiia, suoraan sahasta tulleita. 
Tilau:kset on li.iheteWivi.i H ankac;a]men sahalle. (RhjV o n: o 

107/ 102, 12. 1. 1950) Kl n:o 5/50.1 . 

• ................. 't''t''l''t''t''l''l' ............... 't'!"t' ............. .... . ~ 
• Kohtele rautateiden asiakkaita ja tyotovereitasi, niinkuin -E 
~ toivoisit itsdisi kohdeltavan. Osoita ystavallista huo- ~ 
• maavaisuutta kaikille - asemaan, arvoon ja ulkonakcon ~ 

• katsomatta. -E . ~ 

····················A······~·~·~·· 
R3~. - 26. 1. HlGil. 
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Junaturvallisuussaanto: 

,Raitel¥1~ sulk:np01·tin opastimet" 

RautatiehaUitus on p&i,Winyt, .etta yksityisten oruistamien 
raiteid{)n su1kuporteissa saadaan tarvittaessa kayttaa ,r a it e en 
s u 1 k up or tin o pas i imina" kummankin porttipuoliskon 
yH.ipuolelle punaista, valkoreunaista pyoreali levya (seis-levya), 
joka portin ollessa suljettuna on radan poikkisuunnassa ( opaste: 
,seis" - portti suljettu -). \.,.astaavana yoopasteena, rnilloin se 
katsotaan tarpeelliseksi, niikyy paikallisista olosuhteista riippuen 
kumpaankin tai ainoasta.an toiseen porttipieleen kiinnitetyn lyh
dyn punainen valo radan ikumpaankin suuntaan ja portin ollessa 
avattuna valkoinen suorakaiteen muotoinen valo (opaste , portti 
avattn"). (Rh/ lko n:o 72, 12. 1. 1950). Kl n:o 5/ 50.2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutolqlia. 
JuLkaisusta ,Liikennep.aikkojen viilimatkat" poistetaan Kemin 

aseman alainen Koivuharjun raide, joka on purettu 10. 1. 50. 
(Lkoj n: o 109, 18. 1. 1950) Kl n: o 5/ 50. 3. 

Kuusivaa.ran laiturivaihteen alaisena 12. 1. 50 liiken1:eelle 
~wattua Vihellysaavan raidetta liikenn{iidaan euraavasti: 

Vihellysaa van 
raide 

Kvr 2. Tt / Kunnallisncuvos A. 
Sarkeliiii varten. 
(Lkoj. n:o 139, 21. 
1. 50) Kil n:o 5/50. 
3. 

Kemijarven aseman alainen Kallioleikkauksen eisake poiste
taan 16. 1. 50 lulrien. (Lkoj n: o 155, 21. 1. 50) Kl n: o 5/ 50. 3. 

Kuusankosken ja Voikkaan asemien 
kappaletavaraliikenteen jarjestely. 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta kaikki Kuusankosken ja 
Voikkaan asemille osoitettu pika- ja rahtikappaletavara Hihete
taan 1. 2. 1950 lukien Kouvolan asemalle, josta se toimitetaan 
rautatien autoilla edlelleen vastaanottajille mainihlil1a liikenne
paikoilLa. Kuljetuskirjat laaditaan entiseen tapaan Kuusankos
kelle ja Voikkaalle ja vastaanottajan Uihe:rnman osoit.ieen kohta 
osoitteissa ja. kuljetusk:irjoissa on huolellisesti taytettliva. Kulje
tusmaksu lasketaan myos entiseen tapaan rautatievalimatkan 
mukaan. 

Liihtevia pika- ja rahtikappaletavaraliihetyksia vasta.anote
taan Kuusankoskella ja Voikkaalla toist<J.iseksi entiseen tapaan. 
tRhjlko n:o 137/ 330, 19. 1. 1950) Kl n:o 5/ 50. 4. 
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Laivaliikenne sata.missa. 

Laiva:liikenne Kaski ·is.c;a ja Vaskiluod<lssa on paattynyt 5 
17. 1. 50 ja Kotkassa 211. 1. 50. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maadinnyt, etta Aak.koselliseen Tavaran- 6 
luokitustaulukkoon on 1. 2. 50 lukien halrusanan ,Rakennus
levyt" kohdalle lisattava uusi nimike: 

OL-IIA levyt ( oljista va:lmistettuja levyja) . . . . . . . . 8 
(Tfo n:o 124, 17. 1. 1950) Kl n:o 5/ 50.6. 
Rautatiehallitus on maariinnyt, etta kaasulierioissa ( -pulloissa) 

kuljetettavat kaasut 1. 2. 50 lukien vuoden 1950 loppuun luetaan 
kuljetusmaksuja Iaskettaessa luokkiin A 3. (Tfo n: o 133, 18. 1. 
1950) Kln:o 5/ 50.6. 

Suomen Kirkkojen Jaileenrakennuskomitean 
kuljetusten rahtivapaus v. 1950. 

Suomen Kirklwjen Jiilleenra.kennuskomitealle vuoden 1950 T 
aikana osoitetut seka komitean toimesta maliriipaikkoihinsa lii.he
tettaviit tavaraliihetykset saadaan :lmljettaa rahtivapaasti valtion
rautateillii. 

Tlillaisia Uihetyksiii kuljetettavaksi jatettiiessa on Uihettii.jan 
samalla jatcW.h:ii asianmukaise. ti tiiytetty rahtikil'ja. Ellei liihet
tajiilla ole rahtikirjaa, laatii ascmavir.kailija sen siiadetysta mak
susta. Erikoisluetteloihin ei niiitii rahtilcirjoja merkita. ('l'fo 
n :o rt34, 18. 1. 50) Kl n: o 5 150. 7. 

Polkupyorien ym. esineiden 
slillytys asemilla. 

Rautatiehallitus on muuttanut 1. 2. 50 lukien TS: n 5 §: n 8 
5 lm: n 1 ja 2 kohdan niiin kuuluviksi: 

1. Matkatavaran tilapiiisestli sailyttiimi esta on maksettava 
10 markkaa esineeltli ja alkavalta vuorokaudelta. 

Asemapiiallikollli on oikeus tehdii polkupyoriiiiin sliiinnolli
sesti liikennepaikan tavarasuoji sa siiilyttiivicn kuuka11Si- ja yleis
lippujen kayttajien kanssa sopimus polkupyoriin siiilyttiimisestii 
kuukausivuokraa vastaan. Kuukausivuokran suuruus on 50 mk 
ja se on suoritettava etukiiteen. 

2. Tavarasuojissa siiilytettiivasta tavarasta, jota ei sliiidetyn 
ajan kuluessa ole peritty, kannetaan jokaiselta taman ajan yli 
menevalta alkavalta vuorokaudelta, snnnuntai- ja juhlapiih·iit 
mukaan luettuina: 
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a. matka- ja k:iitotavarana saapunei ta 10 markkaa esineeltti; 
seka 

b. pika- ja rehtitavarasta, kutakin tariffipainon alkavaa 
100 kiloa kohden: 

1 ja 2 luokan asemilla seltii niiden alaisilla ·ataanapaikoilla 
20 markkaa; 

muilla asemilla ja pysa.keilla seltii. niiden alaisilla satama
paikoilla samoin k.uin laiturinvaihteilla laitureilla ja vaihteilla 
10 markkaa. (Rh/tfo n:o 161, 20. 1. 1950) ICI n:o f' / 50. ~. 

Siirtovaen kuljetukset vuosina 
1950-1952. 

Li iiyksena Kl 4/ 50. 6. kohtaan ilmoitetaan, etta So iaalimi
nisterio on rautatiehallitukselle osoittamas.<;aan kirjeessa huo
ma:nttanut viela. seuraavista seikoista: 

Siirtovaen henh-ilokuljetuksis a on aikaisemmin kaytetty 
rautatiehallituksen painattamaa lomaketta ,Matkalipun tilau. 
iirtovaelle" (n:o 4045, vanha n:o 259). Ta a lomakkees: a on 

maininta siitii, etta henldlokuljetus tapahtuu ,sisaasiainmini te
rion iirtavaenasiainosaston tiliin". Kun kyseiset luottokulje
tukset 1. 1. 1950 lukien korvataan rautatiehallitukselle , osiaali
ministerion toimesta, ministerio pitaisi suotavana puheenalaisen 
kohd:an muuttamista kuulrunaan: ,sosiaaliministerion iirtovaen 
lmo1 totoimist.on tiliin". 

Yllamainittu lomake samoinkuin kotieHiinten ja mnnn omai
suuden rahtiluottolrnljetuk issa kaytettavii ent. siirtovaenasiain 
osaston rahtiluottokirja (SO 28) katsotaan kelvolliseksi silloin. 
kun ne ovat varustetut so iaaliministerion siirtovaen huoltotoi
miston tai a ianomai en kunnan huoltolautakunnan leimaHa. 
(Tfo n: o 111, 21. 1. 1950) Kl n: o 5/50. 9. 

Arabian tehtaitten paiillysten palautus. 

Rautatiehallitu · on tehnyt Wartsila-Ybtyma Oy Arabian 
kanssa rahti opimuksen, jonka mukaan Arabian tehtaille Sornai
siin palautcttavat tyhjat kaytetyt pahllykset saadaan palautta.1 
SOrnaisiin Arabian reiteelle saapun1isaja ta riipprunatta. Palaut
taminen voi tapahtua milta liikennepaikalta tahan a. (Tfo n: o 
159, 23. 1. 1950) Kl n:o ,5/50. 10. 

Matkalippualennuksia. 

Stwmen Ltdsteluliiton Tampereella 2 ~29. 1., Pieksama-ella 
28-29. 1. ja Oulussa 4--5. 3. 1950 jarjesttimiin pika:luistelu
mestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoiUe ja kilpailutoimit-
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sijoiUe on myom1etty 25 % : n alennus yksin:kertaisten lippujen. 11 
my<is pikajunalippujen hinnoista 'l'ampereelle, Pieksamaelle ja 
Ouluun. Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen 
kunkin kilpailun (Tfo n:o 120, 17. 1. 1950). 

Stwme-». Painiliiton painileirille osallistuville p a i n i j o i 11 e 
on my<innetty 25% :n a1ennus yksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoi ta Vierurnaelle. Alennu. on YOi~'nassa 
30. 1.-9. 2. 1950 (Tfo n: o 1±1, 19. 1. 1950). 

Svenska F'inlands Slwlid?·ottsfijrbun4 r. f.-nimisen yhdistyk
sen hiihtomestaruusk.ilpailuihin osallistuville k i l p a i 1 i j o i 11 e 
on myonnetty 25 %: n alennus y'ksinkertaisten lippujen, myos 
piik:ajunalippujen hinnoista Tammisaareen. Alennus on voimassa 
1.-7. 2. 1950 (Tfo n:o 109, 16. 1. 1950). 

Stunne?t Luistehtliitto r. y :-n toimesta jarje tettaviin kauno
luistelum.estaruu kilpailuili.in Turussa 4.-5. 2. ja Porissa 11.-
12. 2. 1960 osaUistuville kilpaili.joille ja kilpailutoimitsijoille 
on myonnetty 25 % : n alennus y>ksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoista Turkuun ja Poriin. Alennus on voi
massa Turlruun 2.-7. 2. ja PoTiin 9.-14. 2. 1949 (Tfo n: o lf)J, 
21. 1. 1950). 

Posti- ja lenniiti?turheilijain hiihtovirkistyskursseille osallis
tuvil1e on myonnetty 25% :n alennu yk inkertaistJen lippujen. 
myos pikajunalippujen hinnoista Nastolaan. Alennus on voi
massa 9.-20. 2. 1950 (Tfo n :o 140, 19. 1. 1950). 

Suornen Reserviupseeriliiton jarjestamiin talviurheilumesta
ruuskilpailuihin osallistuville sanotun liiton jasenille on myon
netty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna
lippujen hinnoista Imatralle. Alennus on voimassa 17.-21. 2. 
1950 (Tfo n:o 110, 16. 1. 1950). 

Raittiuden Ystiivien Urheil~tliiton Kausa:lassa 26. 2. pid~Wi
'Viin hiihtomestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille eK.a 
VierumaelHi 2.1.-25. 2. pidettaviUe voimiswluohjaajakursseille 
osallistuville all€ W-vuotiaille henkiloille ja samoin alle 20-vuo
tiaiHe h-enkiloille, jotka o alli tuvat Kausalassa 26. 2.-1. 3. 1950 
pidettiiville voimistelu-, lii1runta- ja laululeikkikursseille, on 
my(jnnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalip-pujen hinnoista Kau alaan ja Vierumaelle. Alennus on 
voimassa 2 paivii~ ennen ja 2 paivaa jalkeen kunkin tilaisuurlren 
{Tfo n:o 146, 20. 1. 1950). 

Suomen Oppilwulujen U1·heil1l-li·itto. r. y :n talviu.rheilukisoi
hin Nurmeksessa 1.-2. 3., hiihtoleirille Jamijarvella 27. 2.-
4. 3. ja voimistelumestaruuskilpailuihin Mantassa 2. 4. 19fi0 osal
listuville on myonnetty 25 %: n alennm; yksinkertaisten lippu
jen, my6s pikajunalippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen 
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tulevalle asemalle ja takaisin. .A:lennus on voima a 2 paivaa 
ennen ja 2 paivaa jalkeen kunik:in tilaisuuden (Tfo n:o 145, 
20. 1. 1950). 

Tainionkosken Urheilijain kansainvilisiin hii<hto- ja .lltiienlas
kukilpailuihin osallistuville k i l p a i l i j o i ll e ja k i l p a i I u
t o i m i t s i j o i 11 e on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertais
ten l:ippujen, myi5s pikajunalippujen hinnoista Tainionkoskelle ja 
Imatralle. Alennus on v<>imassa 1.-8. 3. 1950 (Tfo n :o 101, 
14. 1. 1950). 

J oen.suun Nuo1·et Kotkat Piirijaoston jarjestfuni!Ie talvipiii
ville osallistuville alle 20-vuotiaille jasenille on myonnetty 
25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myo pikajunalippujen 
hinnoista Lieksaan. Alennus on voimassa 4.-6. 3. 1950 (Tfo 
n :o 138, 19. 1. 1950). 

Garnlalcarleby ldrottsfijrening r. f.-nimisen yhdistyksen hiihto
kilpailuihin osallistuville k i l p a iIi j o i 11 e on myonnetty 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pihjunalippujen 
hinnoista Kokkolaan. Aiennus <>n voimassa 16.-2J.. 3. 1950 
(Tfo n:o 117, 17. 1. 1950). 

Raittiuden I' stiivien mitti'ltswtwrten Helsingissa 8.-10. 4. 
pidettaviin eri tilaisuuksiin osallistuville alle 20-vuotiaille herrki
loille on myonnetty 25 % : n alennus y'ksinkertaisten lippujen, 
myi5s pikajunalippujen hinnoista Helsinltiin. Alennus on voi
massa 6.-12. 4. 1950 (Tfo n:o 147, 20. 1. 1950). 

Kadonneet lyijykepihdit. 

Ylivieskan aseman lyijykepilidit, joiden toise sa kii.densijassa on merkki 
,.lha" (Iha.lau entiset pihdi t) ovalt kadonneet 24. 12. 49, jolloin ne toden· 
niikoisesti ovat jaiin~ johon.lrin va.unuuu. Pyydetiiiin ctsimi:iiin ja. loydet
tii.essii passittama.an Y1ivieskan asemapiiiillikol'le. (6. ljp u: o 100/203, 19. 1. 
1950.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejll. ym. 

Hiimeenlinnassa asuva.lle viilanja Eino Kuja.lalle aunettu virka-aika
va.paalippu (asuntolippu) n :o 002191/44 1kelpaava. 1. 1. 50-30. 6. 50 rata
osilla. Riihimaki-Hiimeenlinna on kadonnut ja ikuoletetaan. (Skpp n:o 
146, 14. 1. 1950.) 

Alokas Klaus Einar Pautamolle 3. 1. 50 kirjoitettu tilapainen vapaa
lippu n:o 0332079 matkalle Helsinki-Pori on kadounut ja kuoletetaan. 
(1. l,ip:n kirj. n:o 63/ 179, 18. 1. 50.) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Sotkamon asema1la palvellut ylimaariiinen autonkuljettaja a. p. Urho 
Kalevi Hyvarinen (synt. 26. 6. 1920) on erotettu 19. }2. 49 lukieu sopi
mattomana valtionrautateiden palvelukseen. (7. ljp n :o H. 57/170, 21. 1. 
1950.) 
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Avoimia. virkoja j a toimia. 

8. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettava.t toimet: 15 
junan~iehen toimia: kolme .Joensuussa; 1 l. asemamiehen toimia: koJme Joen
suussa; !! l. a l.:llutntiehen. toilmia: yksi Tobmajiirvellii. Liikennt-osa.<<ton joh-
tajalle osoitetui Jlakcmukset on jij.teWi.vii asianomai8en liikennt-paikan piiiil-
likolle viimci tiian 6. 2. 50. 

7. liikenneja.ksossa euraavat e.sityksen perusteella tiiytettiivii.t toimet: 
jl.tnuMnielum toimia: kaksi Iisalmessa; 1 l. asenwnniehtm toim.ia: yk&i Kajaa
nissa ja kaksi Iisalmcssa; ~ l. asemantiehen toimia: yksi HiA'lkkalahden lai
turilla. liiikenneo aston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii a inn 
omniselle asemapiiiillikolle viimei tii.an 11. 2. 50. 

tJ !. kon-eVnsiniiii-rin virka (erikoistehtiivii: siihkoteknilliset tyot) kesku -
hallinnon koneo.astossn. Raulatiehallitukselle osoitetut hakemuk et rtoimitet
tava rautatiehallituksen •kirjn.ajalle viimeistii.iin 20. 2. 1950 ennen kello 12. 

1 l. len?Uitintekn.ik<m virka, toistaiseksi iihkokonepajassa (Ri). Piiiijoh
tajalle oso.i:tetut kirjalliset hrukemukset on toim.itettava rauta tiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.iin 20. 2. 1950 ennen kello 12. 

Yleisen vaikeau a.suntopuolan twkia kel1oitetaan hakijoita ennen hake
mnsten jiittiimista ottamnan selviia asunnonsaantimahdollisuukl'li ta. 

Suomen Rautatielii.isten Ltiton osoite. 

Sa.ttuneesta syystii. ilmoitetaan, ettii. Suomen R.autat-ieliii. ten Liitto r. y :n 16 
osoite on: Helsinki, Kaisllili.emenkatu 3. B. 26. 

Tunturibiihtoretket. 

VR Urhei.Luto-itlncfkwmalla on .tarkoitus jiiJ,"jestaii -tulevan huh.tiknuu alku- 11 
puolella tunturihiihtokursseja osano.ttajista, majoitu~- ym. ma.hdolliBuul<si::<tn 
r.iippuen Pelkosenruemen Pyhii.tunturille. Kurssiajat olisivat ehkii 1-7. 4. 
ja 9-14. 4. 50 vii.lisinii aikoina, mihin on laskettava matka-njat lisiiksi. 
Ma.tka junilla Kemijiirvelle ja sieltii autoilla edeJJeen n. 60 km Pyhii.jiin-en 
kyliiiin. Majoitus ja muonitus maalaistaloissa. Hiruta noin 300-350 mk/vrk. 
Kukin tuo mukanaan omat lakanat ja huovan sekii voin ja sokerin. Kaksi 
ateriaa ja oikeus aalniaispoydiistii tehdii. tunturie;·iiiit sisiiltyy muonituk•een. 

llmoittautumiset on tehtii.va 15. 2. 1950 menne!:lsii VR Urheilutoimikun 
nan sihteerille V. Riisiiselle, rautatiehallitus, huol tojaosto, miltin myo~ mah
.dolliset tiedustelut on osoitettava. (Ttbj n :o 63/40, 23. l. 1950.) 
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Helsinki 1950. Valtione~no>t on khjapaino 



KASKYLEHTI N:o 6 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl n :o lfSO. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaost-. 

T o i m i t u s : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis 11.11 y s : 1. Sopimus jaksonkii.yttokomiteain asettamisesta valtionraotar 
teille. - 2. Halkojen myynti elii.'kettii. nauttiville rautatielii.isten leskille. -
3. Muutoksia aikatauluun n:o 115. - 4. Lihltenne.paikkoja koskevia muutoksia. 
- 5. Pellavalii.hetytkset. - 6. Kansainvii.liset tavaraJlii.hetykset Torniou kautta. 
- 7. Kappwletavaralii.hetykset Virasojalle. - 8. Matkalippualennuksia. -
9. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 10. VR paJvelukseen eopi
mattomia. - 11. Avoimia virkoja. ja toimia. - 12. Lasten hiihtolomakurssit. -
13. H iih.tovi:rkistysku rssien avustusanomwkset. 

Sopimus jaksonkii.yttokomiteain asettami
sesta valtionrautateille. 

Rautatiehallituksen ja alempana lueteltujen rautatieliiisjlir- 1 
jestojen viilillii on joulukuun 29 paivanii 1949 tehty seuraava 
·opimus n. s. ja'ksonkayttokomiteain asettamisesta vuoden 1950 
ajaksi valtionrautateiden ensimm.iiisen, neljannen, viidennen, kuu
dtennen, yhdeksannen ja kymmenennen liikennejakson toiminta
alueille: 

,Sopimus jaksonkiiyttokomitean asettamisesta vapaaehtoisuuden. 
pohjalla valtionrautateille. 

Sopimus rautatiehallitulksen ja Suomen Rautatielaisten Liitto 
r. y :n, Suomen Veturimiesten Liitto r. y:n, Valtionrautateiden 
Keskusjarjesto r. y:n, Rautatievirkamiesliitto r. y :n seka Svenska. 
Kamratforbundet vid Statsjiirnvagarna r. f: n viililHi jakson
ka.yttokomiteain asettamisesta vapaaehtoisuuden pohjalla niille 
valtionrautateiden toiminta-alueiHe, jotka kiisittaviit ensim:mlii
sen, neljannen, viidennen, kuudennen, yhdeksannen ja kymme-
nennen liikennejakson. · 

~~~··~~~~~~···~~~···~····~~~······ t Tarjoa oma-aloitteisesti opastustasi, milloin huomaat : 
)- asiakkaan sita kaipaavan. Tallaista palvelunhalua osoit- ~ 

~ tamalla lisaat asiakkaiden kiintymysta rautateihin. : 
~~~~~·~·~~~AA$$~AAA$·~~~A~AA~AAAAA 

823/ 50. - 1. 2. 1950. 
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1 §. Valtionrautateiden linjahallinnon ensimma1sen, neljan
nen, viidennen, 'kuudennen, yhdeksiinnen ja kynunenennen lii
kennejakson toiminta-alueille asetetaan rautatiehallituksen ja 
allekirjoittajajiirjestojen viilisen Uimiin sopimukscn pohjalla vuo
den 1950 ajaksi jaksonkayttokomiteat (lyhennettyna JKK). 

2 §. J aksonkayttokomitean tehtaviinii neuvoa antavana e1i
mena on: 

1) kasitellii sekii rautatiehallituksen etta komitean toiminta
alueella sijaitsevien jaksonpaallikoiden antamia tiedoituksia niin 
myos komitean jasentcn esittamia kysymyksia valtionrautateiden 
toiminnasta ja taloude ta jakson alueella; 

2) harkita ja tehdii ehdotuksia seuraavista yleisluontoisista 
kysymyks.ista: 

a) li~kenteen hoidosta ja kehiW:imisesLa, 
b) tyotehon kohottamisesta ja kayton edistamisestii, 
c) tyomenetelmien, tyon jarjestelyn ja kuljetettavaksi jate

tyn tavaran kiisittelyn parantamisesta, 
d) poltto-, voitelu- ja raaka-aineiden kiiyton ja tarkkailun 

tehostamisesta, 
e) sosiaalista huoltoa, ammattikasvatusta, tyoturvallisuutta ja 

terveydellisia oloja koskevia k:ysymyksia, 
f) tyokurin parantamista ja tyorauhaa koskevia kysymyk

sia. 

• Jos lain, asetuksen, ohje- tai johtosaannon taikka tyoehto
sopimuksen maarayksen mukaan jokin edellii mainituista kysy
myksistii on klisiteltavii muussa jii:rjestyksessa ku.in tassii sopi
muksessa on sovittu, iilkoon jakonkiiyttokomitea ottako kysy
mystii kasiteltiiviikseen, jos edelliimainituissa siiannoksi a on 
kiisittelyjiirjestyksestii toisin sovittu. Samoin jiiteWikoon asia 
kasiteltiiviiksi ottamatta, jos kysymys ilmeisesti kuuluu rautatie
laisammattijarjestojen toimialaan, ja joku komitean jasenistii 
sitii vastu taa. 

Milloin aihetta ilmenec, on jaJksonlrayttokomitean tehtiiva 
edellii mainituista kysymyksista esit:vksiii asianom.aiselle jakson
paiillikolle, taikka rautati8lhallitukselle. 

3 §. JaksonkayttOkomiteassa on jiisenina rautatielaitoksen ja 
sen henkilOkunnan edustajia seuraavasti: 

Rautatielaitoksen ............ . .............. . 
H enkil olmnnan: 

a) Konttorihenkilokunnan .. .............. . 
b) Asemahenkilokunnan ..... . .. . . .. ...... . 
c) Junahenkilokunnan ........ . ... . .... .. . 

1 
1 
1 

4 
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d) Veturihenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
e) ~uid'en viran ja wimen haltijain seka tyo-

sopimussuhteessa olevan henkilokunnan . . 2 6 

Yht. 10 

4 §. Rautatiehallitus maaraa rautatielaitok.sen edustajat ja 
heidan varajasenensa. 

Henkilokunnan edustajat valitaan salaisella lippuaanestyk
sella, johon .saavat osallistua kaikki valtionrautateiden palve
lu~sessa asianomaisen liikennejakson toiminta-alueella olevat he.n
kilot, edcllytt.aen, etta he ovat olleet valtionrautateiden palveluk
sessa vahintaan yhden vuoden eivatJdi ole tuotanwkomiteoista 
annetun lain nojalla oikeutettuja valitsemaan jasenia mainitun 
lain edellyttfunaan tuotantokomiteaan. Vaalin, joka on suhteelli
nen, milloin valittavia on useampia kuin yksi, jarjestaa toisena 
sopijapuolena olevien rautatielaisjarjestoje.n edustajista kokoon
pantu vaalilautakunta, johon kukin jarjesto asettaa yhden edus
tajan. Vaalilautalrunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

5 §. JaksonkayttOkomitean jasenen vaalikelpoisuuden ehtona 
on, etta han on tiiyttanyt kaksikymmentliyksi vuotta, on osoit
tautunut tyossaan tai tehtavassaan pystyviiksi ja ollut valtion
rautate~den palveluksessa vahintain yhden vuoden. 

J os jlisenen virka- tai tyosuhde paattyy toimikauden ku
luessa, loppuu hanen jasenyytensa komiteassa ja varajasen tulee 
tilalle. 

6 §. JaksonkayttO'komitean tyoti:i johtavat puheenjohtaja ja 
sihteeri, jotka komitea valitsee keslru.udestaan samoin kuin !kaksi 
poyti:ikirjantarkastajaa. Arvalla mi:ilirlitaan kumman ryhman 
keskuudesta puheenjohtaja on valittava. 

Milloin puheenjohtaja on valittu rautatielaiwksen edustajista, 
on sihteeri valittava henkilokunnan edustajista ja painvastoin. 

Komitea on paatosvaltainen, milloin vahinti:iin puolet sen jase
nista on Hisna ja kumpaisenkin sopijapuolen edustajia vahin
ti:iin kaksi. 

7 §. Jaksonkayttokomitean on kokoonnuttava vahintai:i.n ker
ran vuosineljanneksessa, aikana, jon'ka puheenjohtaja maaraa. 
Esittelylistan laativat puheenjohtaja ja sihtecri yhdessi:i, ja se 
on ja.ettava jasenille tiedoksi viimeisUii:in kolmea paivaa e~men 
kokousta. 

Jaksonkayttokomitea on kutsuttava ylimaaraiseen kokoukseen 
tietyn kiireellisen ja tarkean kysymyksen kasittelemista varten, 
jos viihintlian puolet komitean ji:isenisUi sita vaatii. Komitean 
on talloin kokoonnuttava viimeistlian seitseman paivan kuluttua 
, iita, kuin pyynto esitettiin. 
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Komitean kokouksista on pidettava poytakirjaa, jonka lromi
tean valitsemat poytiikirjantarkastajat tar'kistavat. 

Jaksonkaytt<ikomitea on oi.keutettu asiantuntijoina kuule
maan valtionr!luta.teiden pal veluksessa ole via henbloita naiden 
edustamilla er ikoisaloilla. 

8 §. Valtionrautateiden paikalliset johtoelimet ovat velvolli
sia jarjestamlilin komitean jasenille ja asiantuntijoina kuulta
ville :henkiloille mahdo1lisuUJd~n osallistua komitean kokouksiin. 

9 §. Komitean puheenjohtajalle ja jasenille korvataan se 
an:sion menetys, jonka hlin karsii, jos kokous pidetaan tyoaikana. 
Jos k<>kous pidetaan tyoajan ulkopuolella, maksetaan heiHe ko
kouspa.lkkiota puolet valtion komiteoiden puheenjohtajille ja 
jiisenille vahvi tettujen pal!kk:ioiden maiirista. Saman perus
teen mukaan maksetaan palkkiota 7 § : n 4 kappaleessa maini
tui:lle asiantuntijoille. Sihteerille &uoritetaan aina yhta suuri 
palkkio kuin valtion k<>mitean jasenille. 

Tyonantaja on velvollinen antamaan komitean kokouksia var
ten maksuttomasti k:aytettavaksi tarkoituksenmukaisen huoneis
ton valoineen ja lampoineen seka suorittamaan edella 1 kappa
leessa mainitut palkki<>t. 

10 §. Jaksonkaytt<ikomitean jiisenten vaali on toimitettava 
kuluvan vuoden tammikuun lmlues a ja on vaalilautakunnan il
moitettava valituksi tulleista henkilokunnan edustajista rautatie
hallitukselle viimeistaan helmih."llun 15 paivaan 1B50 mennes.sa. 

11 §. Tamii sopimus tulee voimaan sittenkun lmlkulaitosten 
ja· yleisten Widen ministerio on sen hyvaksynyt. Mikali jompi
kumpi sopimuspuolista myohemmin haluaa saada tiihan sopimuk
seen lisayksia tai muutoksia, on niistii sovi·ttava rautatiehalli
tu'ksen ja allekirjoittajajarjestojen viilillii jiirjestettavilla neu
votteluilla. 

Helsingis.sii, joulukuun 29 paivana 1950. " 
Vaikka kullmlaitosten ja yleisten toiden ministerio ei viela ole 

ehtinyt ihyvaksya p. o. sopimusta, rautatiehallitus on kehoittanut 
sopimukseen osallisia rautatieliiisjiirjestoja ryhtymiiiin toimenpi
teisiin henkilokUJnoon edustajien yaalin toimittamisesta mikiili 
mahdollista kuluvan tammikuun aikana. (R•h/ hlo n:o 217, 27. 1. 
1950) Kl n: o 6/ 50. 1. 

Halkojen myynti eH.i.kettii nauttiville rauta
tielaisten leskille. 

2 Tehdysta anomuksesta rautatiehallitus on suostunut, siihen, 
etta <>massa taloudessa elliville eli.i'kettii nauttiville rautatielaisten 
leskille saa.d:aan 1. 2. 19<50 lukien myydii valtionrautateiden va-



-5- 6 

rastoista po1ttopuita soveltuvilta kohdiltaan samoilla ehdoilla 2 
kuin Kl 24/49. 2 on maaratty elakkeelUi oleville enti ille rauta
tielliisille myytavista haloista (Rh n: o 826, 19. 1.. 1950) Kl n: o 
6/5<>. 2. 

Muutoksia aikatauluun n: o 115. 

Helmikuun 1 p: stii 1950 pysiihtyvat tarpeen vaatiessa (S) : 3 
Hj n: o 64 Kotasaaren se, 
Hj n :<> 139 Pui tolan l, 
Hj n:o 239 Haikulan se joka piiiva, 
Hj n:o 508 ja sj n:o 505 Huutoma~n se, 
Sj n :o 563 ja 564 Roikolan se ja 
Sj n: o 704 Puustellin se, 
(Kut n:o 107, 28. 1. 1950) Kl n:o 6/ 50. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Tikkurilan aseman alaisena avataan liikenteelle helmikuun 4 
1 piiivana 1950 Sorakuopan raiteet merkinnoin: 

Sorakuopa.n 
raiteet 

Tkl 4 Tt Valtion Viljavarastoa 
ja VR:n omaa tar· 
vetta vanten. Luk. 
1. 2. 1950. (Lkoj 
n :o 910/v. 1949, 28. 
1. 1950) Ril n: o 
6/ 50. 4. 

Pellavalahetykset. 

Tampella on pyytanyt ilmoittamaan, etta se 1. 2. 1950 lukien 5 
jalleen voi ottaa vastaan pellavallih~tyksili. Taman johdosta pe
ruutetaan sahko anomalla Kut 126, 28. 12. 1949 annettu lahetys
kielto. (Lkoj n: o 218, 2· . 1. 1950) Kl n: o 6/ 50. 5. 

Kansainval. tavaralahetykset Tornion kautta. 

Kun jatlruvasti esiintyy tapauksia, etta Ruotsiin ja Norjaan 6 
Tornion kautta menevia liihetyksia on Uihetetty kotimaisilla rahti
kirjoilla Tornioon, sielta edelleen kansainvalisilHi. rahtikirjoilla 
toimitettavaksi ja kun tallaise ta toimitustavasta koituu lii.hettii-
jalle lislikuluja, kehoitetaan asemia laatimaan l&hetyksille kan
sainvaliset rahtikirjat ( n: o 4604 tai 4605) jo liihetysa emalla. 
Lahetykset on 'kartoitettava kotimaisella tavaralistalla (n :o 4641 
tai 4642) Tornion raja-asemalle. Tavaralista on laadittava kah-
tena kappaleena, joista allruperainen jaa liihetysasemalle ja ko-
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piokappale seuraa rahtikirjaa. Kaikki liihetykset on merkittiiva 
erikoisluetteloon (n: o 4608), pikatavara erikseen ja rahtitavara 
erikseen. 

Kuljetusmaksu lasketaan yhtajak oiselta matkalta tariffi
rajalle (Tornio + 4 km). Kuljetusmaksun lisaksi on laskettava 
tulliasioimiston va1itysmaksu (Kl n:o 2/48. 4 ja 33/ 48. 6). Mak
sujen suorittamisesta kts. Kl n: o 2/50. 9 ja tulliselvitystii varten 
tarvittavista asiakirjoista Kl n:o 54/48. 10. (Tftk n:o 13, 
23. 1. 1950) Kl n:o 6/50. ·6. 

KappaletavaraUi.hetykset Virasojalle. 

Kl 43/ 49. 2 ja 46/ 49. 4 mainittuja kappaletavaran rahditus
miiiirayksia on ovellettava myos Vira ojalle osoitettuihin ja 
sicltii lahetettaviin kappaletavara1iihetyksiin. Taman mu.kaisesti 
on tallaisten kappaletavaralahetysten kuljetusmaksut laskettava 
lisaiimalUi muuten kaytettavaan runnoitus1ulmun 

jos hinnoituslulru on etn.inHian 80 luku 5 

" " " " 90 " 4 
" " ., yli 90 " 3 

(Tfo n:o 240, 30. 1. 1950) Kl n:o 6/ 50.7. 

Matkalippualennuksia. 
Posti- ja Lennatin Atttorniehet 1·. y:n hiihtomestaruuskilpai

luihin osallistruville k i l pail i j o ill e on myonnetty 25 %: n 
alennus Y'ksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen thin
noista Helsinkiin. Alennus on voimassa 3-7. 2. 1950. (Tfo n:o 
211, 26. 1. 1950) 

Finlands Svenska Skidfij1'bund-nirnisen liiton jarjestamiin 
kansainvalisiin E1aintarhanhiihdot - Djurgardsloppet ki1pai1ui
hin Helsingissa ja Finlands Svenska Skidfijrbundin hiihtomesta
run kilpai1uihin Loviisassa osallistnville k i 1 p a i 1 i j o i 11 e ja 
k i l p a i 1 u t o i m i t s i j o i 11 e on myonnetty 25 % : n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujcn hinnoista Elain
tarhanhiihtoihin Helsinkiin ja Loviisan kilpai1uihin Helsinkiin, 
Porvoo een tai Lahteen. Alennus on voimassa Elaintarhanhiih
toihin 3-7. 2. ja Loviisan kilpailuihin 15-21. 2. 1950. (Tfo 
n:o 171, 23. 1. 1950) 

Tyoviien Urheiluliiton toimesta jarjestettaviin pik:a1uistelu
kilpai1uihin osallistuvil1e k i 1 p a i 1 i j o i 11 e ja k i 1 p a i 1 u
t o i m i t s i j o i 11 e on myonnetty 25 % : n alennus y'ksinkertais
ten 1ippujen, myO.s pikajunalipP'ujen hinnoista Tampereelle. 
Alennus on voimassa 9-14. 2. 1950. (Tfo n :o 209, 26. 1. 1950) 
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ll.M~ppaoppilaitosten ta~vvmestaruuskisoihin osallistuville k i 1- 8 
p a i 1 i j o i 11 e ja k i 1 p ail u to i mit s i j o ill e on myi:in-
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten 1ippuj-en, myi:is pikajuna
Jippujen hinnois·ta Kuopioon. Alennu.q on voimassa 16-21. 2. 
1950. (Tfo n: o 210, 26. 1. 1960) 

K adonneit a matkaJ.ippuja, virkamerkkeja ym. 

Tariffitoimistossa entiselle knp. rengastajalle Otto Laineelle 5/ 1 -50 
kirjoitettll tilapainen vapaalippu n:o 303734 matkalle Tapa.nila-Rovaniemi 
(kau.tta Ke, Hl, Ly, Lpa) on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n:o 166, 23. 1. 
1950) 

Kuopion polttoainevaraston haJkotyomieheile Esa Rosenbergille Kuo· 
pion-ToivaJan viilille kirjo~tettu tyoliiisaikavapaa;lippu n: o 26/ 1200, voi
massa 14. 1. -50-31. 1. -50, on kadonnut ja lruoletetaan. (5. vtjp n: o 
80/63, 23. 1. 1950) 

VR p aJ.velukseen sopimattomia. 

Oulun var~kon ylimiiariiinen veturinkuljettaja Erkki Koskela (synt. 
1. 4. 1910) on erotettu 25. 1. 50 sopimattomana rautatien palv0lukseen. 
(Ol vjp n :o 51, 25. 1. 1950) 

Avoimia virkoja j a toimia. 

Seuraavat virat haettavana liikenneosaston johtajalle oso~tetuilla ja vii
meistiian .torstaina helmikuun 16. paivanii 1950 ennen kello 12 rautatiehal
lituksen kirjaaja;lle jiitettiiv11lii kirjallisilla hakemuksilla, nimi·ttiiin : seitse
mWn.toista ylikondulctoo1·i!nvilrkaa, joista toistaiseksi viisi Helsingin, kaksi 
Riihimiien, kaksi Joensuun ja kaksi Kouvolan asemalla sekii yksi kulla.kin 
asemalla : Hanko, Karjaa, '!'ampere, Haapamiiki, Toijala ja Kuopio; kah
deksan.toista lconduktoorin'IYirl;caa, joista toistaiseksi kaksi Helsingin, kaksi 
Pasilan, neljii Turun ja kaksi Seiniijoen asemalla sekii yksi kullakin ase
ma:lla: Ha.nko, Karjaa, Lahti, Tamp ere, Kokkola, Yliv1eska, Jyviiskylii ja 
Kouvola; kolme 1J ~. pakkamestaninvi7'7&aa toistaiseksi yksi kullakin asemalla: 
Helsinki, Lahti ja Kokkola; yksi 2 l. vaakamestarin'IYirka •toistaisel<si Lah
den asemalla. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiy>tettiiviit ratavartijan toimet: 1 l. 
ratlliva?·tijan toimia: yksi 6. ratajaksossa, km 554--561 (Kokkola; vaJtion 
asuntoa ei ole) ja yksi 11. r~tajaksossa, !km 374--378.17 3 Suo ra.taa ja 
Jy r31tapilia (JyviiskyJii) sekii. 2 l. ratavartijan toimia: kaksi 2. ra.tajak
sossa, joista yksi km 87-92 ,(Qitti) ja toinen km 59.4------'64.5 (Tarutelii), 
yksi 6. ra;tajaksossa, km 529-536 · (Kruununkyla), yksi 8. ratajaksossa, 
8.37 km Roytiin rataa (Royttii) ja yksi 11. ratajaksossa, km 400-407 (Lie
vestuore). Rataosaston johtajaJle oso1tetut hakemukset on jatettiivli asia.n
omaisille ratajaksonpiiii-llikoille viimeistiiiin 18. 2. 1950. 

9. Jiikennejaksossa seuraava;t esityksen perustoolla tiiytettavat toimet: 
1 l. konttoriapulaisen toi?nia: yksi Jyviiskyliissii. ja yksi Savonlinnassa; 
2 l. konttoriapulaisen toimia: yksi Kuopiossa, yksi Pieksiimiiellii ja yksi Var
kaudessa; 2 l. vaihdemiehen toimia: Y'ksi Savonlinnassa j a kolme Pieksii
miiellii; 1 l. asemamiehentoimia: kaksi Kuopiossa j a yksi J yvaskyliissa; 
2 l. asem.atmiehen toinliia: yksi Suonenjoella, yksi Silvolassa ja yksi Kolkon
taipaleella; junamiehen toimia : yksi Jyviiskyliissii. Liikenneosaston jobJta
jaJle osoitetut hak~mukset on jiitettiivii. asianom.aisen liikennepaikan paii.lli
ko1le viimeistiiiin 20. 2. 50. 

9 

10 

11 
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6. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella iay.tettii.vii.t vir!l!t ja 
toimet: 1 l. konttoriapu.laisen toinnia: yksi Torniossa ja yksi Oulussa; S l. 
lconttoriapu.llllisen toitmli4 : yksi Oulussa; asemamiestenesimiehen vilrlcoja: yksi 
Oulussa; S l. vaihdemiehen toimia: yksi Rova:niemell;i, yksi Kemissii. ja 
nelja Oulussa; juna'l'llliehen toimia: yksi Kemissa ja yksi Oulussa; 1 l. ase· 
mamiehen toinnia: nelja Rovaniemella, kahdeksan Kemissa, yksi Toroniossa, 
kahdeksan Oulussa ja yksi Ylivieskassa; S l. asemamiehen toimia: yksi Hir· 
vaalla (Muurola), yksi Koivussa, yksi Laurilassa, yksi Maksruiemessa (Kemi), 
yksi Simossa, yksi Kuivaniemellli, yksi Iissa, yksi Kempeleessa, 'kaksi Run· 
kissa, yksi Lapissa, yksi Vihannissa, yksi Kilpuahla, yksi Kan'kaalla, yksi 
Vaalassa ja yksi Pikkaralassa. Liikenneosaston johtajaUe osoitetut hake· 
mukset on jiitettava asianomaisen liikennepaikan piiallikolle viimeistaan 28. 
2. 1950. 

Yleisen vaikean asunto.pulan .takia keho~tetaan hakijoita ennen h!i!kemus· 
ten jattamistii. ottamaan selvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

L asten hiihtolomakurssit . 

VR Urhcilutoimilkunnan toimesta jiirjestetii.an Kuortaneen Urheilu· 
opistossa konlujen hiihtoloman aikana 25. 2.-3. 3. 50 kouluiii.ssa oleville 
rautatielii.isten lapsille hiihtokurssi. Kursscille voidaan sijoittaa 40 oppi· 
•lasta ja ensisijalle asetetaan paii.kanpnngin ja muiden sunrempien kaupun· 
koien rautatielii.isten Ja.pset. Knrssimlliksn on 250 m'k vnorokandelta, mutta 
maksaa Urheilntoimikunta siita 50% eli puolet. Ilmoitukset, joista kay 
selville lapsen taydellinen nim~ ja ikii ja vanhempien tarkka osoite, on 
helmiJkuun 15 piiivaan mennessii. Jahetettii.vii. osoitteella: Urheiluohjaaja 
V. :ij.ii.sanen, Helsirulci., Rautatiehalliotus, Huoltojaosto. Ilmoitukset on lap
sen rautateilla tyoskentelevan isan tai ii.idin allekirjoituksellaan varmen
nettava. Kursseille valituille lahetetiian siitii. kirjallinen tiedoitus seka 
mat'kaohjelma ja Juettelo tarvittavista viillineistii.. 

Hiihtovirkistyskurssien avustusanomukset. 

VR Urheilutoimikunnalle on rautatiehallitus myontii.nyt pienehkon 
rahasumman avustuksiksi Pajulahde.ssa 11-18. 2. ja Vierumaellii. 12-18. 
3. 1950 j ii.rj es tet ta ville hiih toVIirkistyskursseille osallistu viUe ran ta tielai · 
sille. Avustusanomukset on osoitettava hclmikuun 15 p :n mennessa VR 
Urheilutoim~kunnalle, osoite: Helsinki, Rautatiehallitus, Huoltojaosto. 
Avustuksien jllion suorittaa huoltojaosto yhdessa urhci•lutoimikunnan 
kanssa samojen perusteiden mukruisesti, joita noudatetaan Jomanvietto
avustuksia myonnettacssii.. Siita johtuen on anojan anomukscssa mainit
tava vaimonsa ja Jastensa nimet ja syntymiiajat. On mahdollista, etta 
kaikkia avustusanomu:H:sia ei ennateta kii.sitella ja ratkaista ennen kurs
sien alkamista, jo'llaisessa tapauksessa hyvii.Jksyity avustus tullaan suorit· 
tarnaan anojalle jalkeenpain. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



VR KASKYLEHTI N:o 7 
1950 

Viittaus Kaskyiehd essa julkaistuun maar aykseen merkitiiin: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuos1 , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset o n tehtava painatusjaOStoon. 

To I m i t us: Rautattehall itus. 2 kerros, huone 2-4. 

Sis ally s: 1. Asetinlaitteista kaiinncttiivien vaihteiden puhtaanapito ja 
lumityot. 2. Valtion tyossii olevicn tyontekijain eliike-cdut. - 3. Liikenneopp i
laiden kalliinpaikanlisii.. - 4 . Muutok.sia aikatauluun n :o 115. - 5. Liikenne
pai'k,koja koskcvia muutoksia. - 6. Paperijiitteiden keriiliminen. - 7. Varsinai
scn matkatavarakuitin kirjoittami. - ja •lipunmyyntioikeudcn laajentaminen ny
kvistii u eammille laiturivaihteille. - 8. VR autoliikenne. - 9. Kiitotavara. -
10. Valtion Viljavarastcn rahtiluotto. - 11. Muut liikennetulot. - 12. Matka
lippualennuk~iSt. - 13. Kndonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 14. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 15. Kansanhiih-to. 

Asetinlaitteista kliiinnetta vi en vaihteiden 
puhtaanapito ja lumityot. 

Se11 johdosta, etta aurauksesta ja muista lumitoista annet- 1 
tujen maiiraysten (Kl. n :o 58/48. 1. ) 18 § :n c) kohdan tulkin
nasta on aiheuttmut erimielis,vytta, rautatiehallitus on vahvis
tanut mainitun kohdan kuulumaan seuraavasti : 

2 lulru. 
JJ uut lumityot. 

18 §. Liikennepaikkojen sekii niiden val isten rata-alueiden 
lumitoista huolehtii rataosasto seuraavin poikkeuksin ja selven
nyksin: 

c) Asetinlaitetorni ta kiUinuettii.viit vaihteet puhdistaa rata
osasto. Poikkeustapauksi sa huolehtii se myos muiden vaihteiden 
puhdistuksesta asianomaisten rata- ja liikennejaksojcn piUilli
koiden lrussakin tapauksessa erikseen nain sovittua. 

(Rh/hlo n:o 230, 3. 2. 50.) Kl n:o 7/ 50.1. 

't''f''t''t' ••'~'••····i't''lf' ••••• 't''lf''t''t'.'t''t' ........ 'If 't""tf't""t'"t''lf' 
~ -( 
~ Kuvittele olevasi asiakkaan asemassa, silloin kykenet ~ 

._ ymmar tamiHin myos hiinen toivomuksensa. -E .. -( 
~·····AAAAA~AAAAAAAAA~AAAA·····A·· 

1022. - 9. 2. 1950. 
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Valtion tyossa olevien t yontekijain 
elake-edut. 

2 Asctuskokoelmassa on julkaistu: 

3 

Asetus 
valtion tyossa olevien tyont-ckijiiin oikeudesta eliikkeeseen 

annetun asetuksen 1n1wtta·m,isesta. 
Annettu Helsingissii. 13 piiivanii rtammilmutn. l!l50. 

Valtiovarainministerion toimialaan lmuluda erinl:iisia asioita 
kasitteleml:i.an maii.ri.ityn ministerin esittelysti:i muutetaan valtion 
t,vossa olevien tyontekijain oikeudesta elakke('secn 17 paiviina 
kcsiHmuta 1925 annetun asctuksen (225 / 25) 6 a §, scllaisena kuin 
se on 30 paivii.nii kesakuuta 1949 annctussa asetuksessa ( 489/ 49), 
JJl:iin lmnluvaksi: 

6 a §. Vuoden 1950 aikana myonneWivien eliikkeiden suuruus 
lasketaan 6 §: ssa olevien saannosten estfunatta vuosicn 1935-
J 939 tyotulojen perusteella korottamalla tyotulojen vnotuinen 
keskimiiar~i seuraavasti: 

TyotuJojen vuo
tuinen k eski

miiRri:i. 
mk 

enintl:i.an 16,000 
16,001-23,000 

yli 23,000 

Tyotuloien vuo
tuinen keski

tn8.iirii on kerrot
tava lu,·uJla 

8.1 
7.0 
5.8 

Tyotulojen vuo 
tuinen keskl
miiiirii. korot e 
taan vO.hintiiUn 

ntk :aan 

129,600 
161,000 

Jos tyontekijii, joka tayttali elakkeen saamisecn vaaditLavat 
ehdot, ei ole ollut jonakin tai joinakin vuosista 1935-1939 
1 §: ssl:i. mainitussa valtion tyossa, lasketaan eHike jaljelHi. olevien 
vuosien tyotulojen perusteeila, ja jos ban ei ole ollut sanottuina 
vuosina lainkaan valiion tyossa, mai.iriitiiiin hanelia saamatta jiia
neiden tyotulojen suuruus harkinnan rnukaan. (Asctuskokoelma 
n:o 19/ v. 1950.- Rh/ to n:o II. 135, 27. 1. 1950. - Vrt. Kl n:o 
37/ 49. 2.) Kl n:o 7/ 50.2. 

Liikenneoppilaiden kalliinpaikanlisa. 

TehJyn tiedustclun johdosta ilmoitetaan, ettii sen cstamiitta, 
mita rautatichallitukscn kirjclmiissa n: o H. 1575/ 6910, 9/ 9 1949 
(Kl. n:o 47/ -±9.2.), on liikenncoppilaiden kalliinpaikanlisiisti.i 
maari.itty, Helsingissii valtionrant.atcidcn ammattioppikursseilla 
oleville liikenn('oppilaille suoritetaan km•ssiajalta Jielsing-in kal
liinpaikanlisa rautatiehallituksen kirjelm~in n: o II. 46/ 331-19, 
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15/5 1942 (vaHiovarainministerion kirj. n:o 2210, 9/1 1942) 3 
mukaisesti ja Hilloin siita riippumatta, saako asianomainen sa-
malta ajalta oppikurssilaisten paivarahaa vai ei. (Rh/To n: o 
II. 136, 27/1 1950.) Kl. n:o 7/GO. 3. 

Muutoksia a,ikatauluun n: o 115. 

Uelmikuun l 3 p: sta J 950 pyf'ahtyvat hj n: o 507 scldi sj n: o 4 
506 ja 506 a tarpeen vaatie!isa (S) Pihkamaen se. (Kut n:o 114, 
2. 2. 50.) Kl n:o 7/ 50.4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kuten lkoj: n siihkosanomalla n: o 4, 30. 1. 50 m~iadittiin, pois- 6 
tetaan julkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" Somiiisten 
aseman alainen Arabian raide. Sen sijaan 1. 2. 50 aYataan sa-
lwttu raidc Vallilan aseman alaisena seuraavin merkinnoin: 

Arabian Val 4 'l' WiirtsiUi·yhtymli 1 

O(Y :ta varten. 
(Lkoj n:o 126, 3).1 
1. 1950.) Kl n:o 
7/50. 5. 

Kotkan HoYinsaarella avataan JO. 2. 50 lukien liikenteelle 
Runnunmaan raiteet. Julkaisuun ,Liikenncpaikkojen valimatkat" 
tehdai:in Ilovinsuaren vaihteen kohdalle seuraavat merkinn~it: 

I 
Ruununmaan 

raiteet Hos 1. Tt !Luk. 10. 2. 50._ (Lko.ij 
n:o 190, 3. 2. oO.) Kl 

1 n:o 7/50. 5. 

Paperijatteiden kera!:i.minen. 

Jatekeslrus Oy, jonka kanssa rautatiehallitus on tchnyt sopi- 6 
muksen rautatl'ilJi:i. kertyvien paperijatteiden myynnistii, on 
nseaan kcrtaan ilmoittanut saaneensa vastaanottaa paperijiite
lrnormia, jotka sisaltaviit niin paljon roskia, piiiiasiallisesti lait u
reilta, varastosuojista ja toimistojen paperikoreista kcrtyvii.i 
lakaisujatteita, etta tavaran lajitteJuun ei ole kmmattanut ryh-
tyii ollenkaan, Yaan on koko Hihetys joko palautettu takaisin tai 
~iirretty autoilla kaatopaikoille. Koska tamankaltainen papcri
jatteiden keriiystoiminta ei missiian suhteessa vastaa tarkoituR-
taan, vaan aiheuttaa niin myyjalle kuin ostajallekin tarpeetto-
mia lmstannuksia, ja koska valtionrautateiden paperijatteistil 
saama hinta riippuu ratkaisevasti s.iita, m1ten huolellisesti tavara 
on lajiteltu ja miten puhtaana se 1uovutetaan ostajalle, kehoite-
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taan liikennepaikkojen piUi.llikoitii huolehtimaan siita, etta paperi
jatteiden keraamisessa noudatetaan rautatiehallituksen maalis
kuun 27 paivaJ)a 1942 an taman kiertokirjeen n: 0 4/ 873 maa
rayksia. (Lko n:o 124, 26. 1. 1950. ) Kl n:o 7/ 50.6. 

Varsinaisen matkatavarakuitin kirjoittamis- ja 
lipunmyyntioikeuden laajentam.inen nykyista 
useammille laiturivaihteille. 

Tehdyn aloittccn ja sen johdosta saatujen selvitysten johdosta 
lmomauteiaan, ettli koska useillc laituriYaihteille voiclaan haitatta 
jarjestaa varsinaisen matkatavarakuitin kirjaaminen ja joko 
rajoittamaton tai rajoitettu lipunmyyntioikeus, liikennejaksojen 
pl:iiillikoiden tulee tutkia mahclollisuuksia ti.iUaiseen jiirjestelyyn 
ja myonteisiksi osoittautuvissa tapauksissa toteuttaa se. (Lko 
n:o 36, 30. 1. UJ50.) Kl n:o 7/ 50.7. 

VR autoliikenne. 

Uusia linjoja: 
Tavarakaukolinja n :o 25: Vaasa-Kyyjarvi. 

Liikcnne aloitetaan 6. 2. 50. 
Liikennoidaiin Vs:sta m.k.p. Kyyjarvelta ti. to. 1. 

Liihto Vs 9.00 Tulo Kyyjiirv.i 16.00 
, Kyyjarvi 9.00 , Vs 16.00 

Auto yopyy Kyyjiirvellii. 
Kyyjiirvella ltahtaavat Kokkolan, Jyviiskyli.in ja Vaasan autot. 

(Kts. Tk·linjaa n: o 7). 

Paikkakunta 

Vaasa 
vahakyro 
Isokyro 
Ylistaro 
Lapua. 
Alajiirvi 
Kyyjiirvi 

Au toliikennepaikka 

V.r. autoto.im.isto 

Rautatieasema 
Laajan Osuusliike 
Karstulan Osuusliike 

Viilimatka 
Vaasasta Kyyjiirveltii 

175 
29 146 
45 130 
60 115 
89 86 

134 41 
175 

Aikataulujen muutoksia: 
Henkilolinja n:o 4: Tornio--Kauliranta. 

Alkaen 15. 2. 50. 
1) KouJuaikana arkipii.ivisin. 
2) 

" )) , muulloin k 
1 ) 2) km 1) 2) 

8.30 21.30 Tornio 7.50 18.30 
9.20 22.10 29 Karunl'i 7.00 17.40 

48 Pekanpaa 
10.25 9.00 15.00 23.10 64 Yli.tornio 5.55 8.45 13.30 16.30 
10.40 9.15 15.15 23 .25 72 Aavasaksa 5.45 8.30 13.15 16.15 
11.00 9.30 15.30 23.40 80 Kauliranta 5.30 8.]5 13.00 16.00 



1 .50 lOAO 
19.05 11.00 
19.3;) 11.30 
19.5;) 11.50 
20.25 12.20 
21.45 1400 
22.30 14.50 

15.20 
17.15 
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Henkillilinj a. n:o 5: Aav asa.ksa--Muon io. 
A1kaon 15. 2. 50. 

1) Koulunikana n.rkipaivisin 
muulloin ainoastaan ti. to. l. 

1) km 
7.15 Aava~aksa 3.45 
7.30 Kauliranta 5.30 

.00 24 Juoksenki 5.00 
8.15 3i Turtola 4.40 
8.45 50 Pello 4.15 

H6 SieppijiirYi (Pietila) 3.00 
120 Kolari 2.10 
137 Xkasjoensuu 1.40 
203 hluonio 0.00 

Tavarakaukolinja n:o 4 b : Laht i-Mikkeli. 

1) 
10.30 
10.15 

9.45 
9.30 
!l.OO 

] 6.15 
16.00 
15.25 
15.05 
H.35 
13.15 
12.30 

7 

Liikennliidiiiin k. Lh-Mi ja to. Mi-Lh M:iintyharjun ja Ristiin:m 
kautta, muulloin suoraan H.ietasen ja Otavan kautta. 

T av arakaukolin ja n:o 7: Kokko1a,-Jyvliskyla. 

Liikennoidiiiin Kyyjarvelle J y: stii. 
kanssa) muulloin tarpeen vaatiessa. 

ja Kok :sta to. (kohtaus Vs autojen 

Liihtli Kok 9.00 
" Jy 8.30 

Tulo J y Hl.OO 
, Kok 19.00 

Tavar akaukolinja n:o 13: L appeenranta--Mikkeli. 

Lemi kk kautta k. Lr-Mi valillii liikennliity ajovuoro llikennoidaan 
ainoastaan Lr-SaviltaipaJe vii.lill1i. 

Tavarakaukolinj a n:o 14: Tamper~Turku . 

Liikennoidaiin Tpe: lta m. k . p. ja Tku:sta ti. to. l. 

Tavarakaukolinja n:o 15: J yvasky-li.-Mikkeli. 

J y-Joutsa viilillii liikennliidiiiin k. p. muulloin tarpeen vaatiessa. 

(Hki, kut auto 124/*3, 4. 2. 50 ) E:l n :o i ;:;o. 

Kiitotavara. 

8 

Koska criniiiset asemat eiviit noudata kiitotaval'asta annettuja 9 
tilitysmaara;vksia, huomautetaan, etta kiitotavaralahetysten kul
jetusmaksut tilitetaan 1. 7. 49 lulrien rahtimerkeilla. 

Poikkeukset Hista siiannosHi. ovat: 
1. Rahtimerkkeja ei kaytcta yhdysliikenteessa yksityisten 

rautateiden kan.-sa, 
2. Rahtimerkkeja ei ldi.yteta, jos kiitotavaraHi.hetyksen rahti 

on 1,000 markkaa suurempi ja 
3. Rahtimerkkeja ei kaytctii, jos kiitolavaraliihetyksen rahti, 

kutcn Ilelsi.nkii.n HihetetlliYi.en filmien. mak<;ctaan maaraasemalla. 
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"Niiissu kohllPs. a tapaukscs a on kiitotavaraHihetykset vietiivii 
<·riJwisluettcloihin scldi liihto- etta miiariiasemalla, jolloin kiito
tavarakOl·t in numeron alle on merkitHiva erikoisluettelosta saa
tava numero. 

Erikoisluetteloihiu vietyjen kiitot avarakorttien A- ja B-osat 
on lahetys- ,ja miii:iri:iasemien Hihetettiivii vastaavan erikoisluette
lon viiliin pantuina Trt lii: eeu. (Ks. Kl n: o 3/ 49. 13, Kl n: o 
32/ 49. 6 jn Kl n:o 46 / ..J.!l. 7) CYltr n:o Y. 11 / 20, 26. 1. 1950) 
Kl n:o 7/ 50. 9. 

Valtion Viljavaraston rahtiluotto. 

Valtion Viljavarasto on pyyta11~· t Kl 2;'50, J1 kohdan joh
dosta ascmien kiinnittamalin huomiota seuraavaan: 

Valtion Viljavar-aslon Jiihetysten lmljetus tapahtuu Valtion 
Viljavaraston J'ahtiluotolla silloin, lrun siitii on tehty selvii huo
mautu.c; kuljetuskirjan asianomaiseen kohtaan; Uilloin kuljetus
maksu mcrkitiHin rahtilnottotiliin aina lahetysasemalla. J os lml
jetuskirjan ao. kohdassa ci ole merldntaa rahtiluoton kayttiimi
sesta, lmljetusmaksun perimisessa nondatetaan yleisia maarayk
f'iii ('I'fo n:o R. 2, 1. 2. J950) Kl n:o 7/ 50. 10. 

Muut liikennetulot. 

Kun tavaraliikcnteen shekkikirjoilla kam1ettujen maksujen 
yhd istclmasHi B. N: o 151 a ( nyk. 4125) on otettu uusi painos, 
jota jo moneL asemat ovat alkaneet kiiytHiii, maarataiin, etta 
tiimii yhclistelma on otettava kalkilla asemilla ldiytiintoon tammi
lmun t ilejii laadittaessa. Siihen painetuissa sarakkeissa tehclaan 
kuitenkin seuraavat korjaukset: 

Sru·ake N:o 10. Nykyisen r:o 1926 (ent. B. N:o 140) tilalle, 
joka on poistettu kiiytannostii, tulee tyhjien palautettavien as
tioiden shekkikirja N:o 1917, koska yhdistelmli 4127 (ent. B. 
159 a) on poistettu ka:rtannosta. 

Sarake :o 11. Vamnmtilaus ja -puhdistusmaksut, shekki-
kirja 1813 (ent. B. 172 a) poistetaan kaytiinnostli ja saraketta 
Yoidaan kayttiili jonkin muun shekkikirjan merkintoja varten. 
Asemalla olevat kirjat 1813 ( ent. B. 172 a) palautetaan Trt 
III: een tanun ikuun tilien mukana. Kuitti nai'ltii maksuista voi
daan tiista Iahti en kirjoittaa shekkikirjasta 1816 ( ent_ B. N: o 
151). 

Tavq.raliikenteen lisamaksujen erikoisyhdistelmiiiin lomakkeen 
takasivulla tehcliian seuraavat korjaukset: 

c) nykyinen merkinta poistetaan ja tilalle kirjoitetaan ,,Tyh
jat palautettavat astiat (N:o 1917) sarake 10'', 

cl) tiima kohta poistetaan ja 
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g) nykyincn mcrkinHi poistetaan ja tilallc kirjoitetaan ,1\iak- 11 
sut Siiilytystavaran tili~Ui. N:o 4121", jonka loppusumma sii 
viedaiiu su01·aan tulle rivilie, eildi lenten tl:i.han asti yhclistehnan 
etusivun sarakkcesecn N: o 1. 

Liikennetulojen paatiliin 4201 ( ent. B. 126 b) vicdiiiin eri
koisyhclistelman loppusumma yhtcnii eranii 1omakkeen ctusinm 
YiimeiHclle riville uimella ,l\1nut liikennetu1ot". (Yltr n:o Y. 
15/ 28, 3. 2. 1950) Kl n:o 7/ 50. 11. 

Matkalippua.lennuksia. 

Tyvviien r.:rhciluliilon hiihlomestaruuskilpailnihin Popinnic- 12 
messa 11.-12. 2. ja Bavonlinnassa 18.-19. 3. Hl50 osallistuville 
k i l p a i l i j u i ll c on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertais-
ten lippujen, myos pikajunalippujen hiunoista Kotkaan ja Sa
vmliinnaan. Almmus on Yoimassa Kotkaan 10.-H. 2. ja Savon
linnaan 16.-:.n. 3. 1950. (Tfo n:o 270, 2. 2. 1950). 

Suomen Siviili- ja .<isevelvollisuusinvaliidien Liiton hi i h to
m e s t a r u us k i l p a i 1 u i h i n o s a 11 is t u v i 11 e on myon
netty 25% :n alennus yksinkertaisten 1ippujen, myos pilmjuna
lippujen ltinuoista .Joutsenoon. Alennus ou Yoima sa 17.-21. 2. 
JH50. (Tfo n:o 2-!9, 31. 1. 1950). 

]{al'jalaisten talvikisoilzin Lahdessa 19. 2. 50 osallistuville 
kilpailijoille on myonnetty 25 5o :n alennus yksinkertaisten lip
pnjen, myos pikajuna1ippujen hinnoista J.J a h teen. Alennus 
on voimassa 17-21. 2. 1950. (Tfo n:o 200, 25. 1. 1950) 

IIiihdon SJI-kilpailttihin osallistuv:ille kilpailijoille ja kilp;;~ilu
toimitsijoillc on myonnctty 25 %: n alennus yksinkertaisten ]jp
pujen, myos pikajunalippujcn hinnoista ::\I i k k c Iii n. Alennus 
on voimassa 21-28. 2. 1950. (Tfo n:o 187, 25. 1. 1950) 

Poikien J{eskus 1·. y : n Partaharjun talvilcirillc Partaharjussa 
25. 2.-10. 3., poikien ta1vipaiYille 25.-28. 2. Inimecnlinnassa 
ja poikaohjaajicn neuvotte1up~iiville 24.-28. 3. Tampereella 
osallistuville a 11 e 2 0-v u o t i a i 11 e hen k i 1 o i 11 e on myon
netty 25% :n alennus yksinkertaist<>n lippujen, myos pikajuna
lippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen tulevalle asemalle ja 
takaisin. _\Jennus on voimassa 2 p~iivaii ennen ja 2 paivaa ji:il
keen k.unliin tilaisuuden. (Tfo n: o 397, 4. 2. 1950) . 

.clmmattiautoliitto t·. y: n hiihtomestarnuskilpailuihin osallis
tuville kilpailijome ja kilpailutoimitsijoille on myonnetty 25 %: n 
a1ennus yksnkertaisten 1ippujen, myos pika,junalippujen hin
noista IC u o p i o on. Alennus on voimassa 24.-28. 2. 1950. 
(Tfo n:o 164, ~3. 1. 1950). 
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Kadonneita matkalippu ja, virkamerkkeja ym. 

Y1h7j_eskan asem:llllo. palvolevalle ylim. asemamiehelle Paavo Sorvis
tollc 3. 1. 50 kirjoitot.tu tilap. vapaalippu n:o 412742 matkalle Ylivieska 
-Helsinki ja hii.nen vaimolleen Violalle samana pii.ivii.nii samalle matkallc 
•kirjoitettu ti.Jap. vapaalippu n :o 412743 ovat kadonnoet 22. 1. 50 ja kuole
tetaan. (6. Ijp n:o 162/407, 30. 1. 1950) 

Helsingin konepajalla palvelevalle valajalle August RecL1igille kir
joitettu virka-a~avapaalippu n:o 026 64/538 voimassa 1. 1.-31. 12. 50 
Helsingin-Pitiijiinmii.en vii.li1lii. on kaclonnut ja kuoletctaan. (Rki knp 
4. 2. 1950) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

4. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettavii.t virat ja 
to1met : astnnamieste-nesimiehenvirkoja: yksi Porissa; 1 l. konttoriapulaise-n
toimia: kaksi Tampereella, yksi Toijalassa ja yksi Porissa; e l. konttorir 
apulaisentoimia: yksi Nokialla, yksi Porissa ja yksi Mii.ntyluodossa; e l. 
vaihdtnniehentointia: kaksi Toijalassa, yksi Porissa ja kolme Haapamiiellii.; 
juna1TIIiehentoillnia: kolme Tampereella; 1 l. asemamiehe-ntoimia: kahdeksan 
'l'ampereella, yksi Toija.la.ssa, yksi Tyrviiiillii., kolme Porissa, yksi Mantyluo
dossa, yksi Messukyliissii, yksi Vehmaisissa ja kolme Haapamiiellii sekii. 
t l. as6'1namiehe-ntoimia: yksi Mattilan lv :lla, yksi Heinoossa, yksi Kan
kaan.piiii.ssii. ja yksi Jii.mijii.rvellii.. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jii.tettii.vii asianomaisen liikennepaikan pii.iillikOUe vlimeistiiii.n 22. 
2. 50. 

1 l. lconeinsinoorin virka, jonka haltija toimii Turun konepajan pii.i.i.l 
Jikkona. Rautatiehallitukselle osoi.tetut hakemukset toimitettava rautatiehal
lituksen ku·jaajallc vlimeistliii.n 2. 3. 1950 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hak.ijoita ennen lm.hemus
ten jattamistii. ottamaan selvii.ii. asun.rn.onsaantimahdollisuuksista. 

Ka.nsa.nhiihto. 

Rautatieilii.iset l 
i'alvi on pnrhaillaan menossa. Jokaisen rautatielii.isen tulisi ottaa siita 

irti mitii otettavissa on. Tii.mii. tapaMuu parhaiten hiihtii.miilHi., sillii. liikunta 
suks~lla antaa meille sitii vi1·ey1Jtii. ja :terveyttii, jota tarvitsemme jokapii.ivii.i
sessii. raskaassa tyossiimme. Me olemme usei.n saamattomia oman kunto=e 
vaalimisessa. Emme tule harrastaneeksi talvclla hiihtoakaan tarpeeksi. Nyt 
meidiin on mentiivii. talvisiin metsiimme. 

Tiillii. kerralla on kysymys muustakin kuin itsestii.mme. Kaik:ki pohjois
maat kilpailevat 1. 1.-30. 4. 1950 viilisenii aikana siitii, kuka saa eniten 
kansaa hiihtoladulle. Suomi on tiihii.n asti ollut paras Pohjoismaa juuri kan
sanurheilussa, voittaen niin massamarssin kuiu -uinninkin. Meidiin rautatie
Hiisten on tayctettiivii ,kansalaisvelvollisuutemme" ja jokaisen on suoritet
tava osuutensa kansanhiihdossa. 'fii.Uii keralla vastuu=e on kaksinkertai
nen koska Norjan ja Ruotsin rautatieliiiset ovat haastaneet meidii.t hiihto
otteluun. Voitimme kolme vuotta s~bten suoritetun rautatielii.ishiihto-ottelun 
Ruotsia vastaan ylivoimaisesti. Aseruamme on sii.ilytettii.vii l 

J oka.inen terve j a tyokykyinen rautatielii.inen asettakoon piiii.miiii.rii.kseen 
suorittaa kansanhiihto-osuutensa ja lunastaa kaunlin hiihtomerkin suorituk
sensa muistoksi . 

Koko rautatielii.isvii.ki lii.hteld>on yhdessii liikkeelle l 
Tii.mli asettaa VR Urheilutoimikunnan piiri- ja aluetoimikunnat kovalle 

koetukselle, mutta jos toimihenkilot jii.rjestii.vii.t hyvin asiat, tulee kilpailu 
rautatielaisten osalta varmasti saamaan onnellisen piiii.toksen. 

Helsingissii. tammikuussa 1950. 
VR Urheilutoilmikunta. 



KASKYLEHTI N:o 8 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitilin: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava paioatusjaostoon. 

To I m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

S I SALLY S: 1. Yhdysli ikenne Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tkanssa. 

Yhdysliikenne Oy Pohjola.n 
Liikenne Ab: n ka.nssa.. 

Rautatiehallitus on tehnyt Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kanssa 1 
ja1jempana olevat yhdysliikennesopimukset, joista toinen ltiisit-
taa matkustajien ja matkatavaran kuljetuksen Oy Pohjolan Lii
kenne Ab:n kaikilla henkiloautolinjoilla ja toinen tavaran kulje
tuksen Oulun-Kuusamon ja Aavasaksan-Muonion autolinjoilla. 
Sopimukset tulevat voimaan 15. 2. 50 lukien. 

Matkustajat ja matkatavara. 

1. Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne .A.b : n vali
sessa yhdysliikenteessa myydaan rautatieliikennepaikoilta varsi
sekii matkalippuja kaikille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n henk:ilO
sekamatkailulippuja kaikille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n henkilo
autolinjoille. Rautatieliikennepaikoilta myytavien muunlaisten 
lippujen kelpoisuudesta nailla autolinjoilla on maaratty jaljem
pana kohdissa 4, 5 ja 6. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n autoasemilta myydaan yksinker
taisia ja meno- ja paluulippuja ja kirjataan matkatavaraa, jok() 
kaikille tai vain maaratyille rautatieliikennepaikoille. Tallaiset 
autoasemat on mainittu Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimipaikko
jen luettelossa. (Liite I.) 

2. Rautatieliikennepaikoilta myytiivia yhdysliikenteen yksin
kertaisia ja meno- ja paluulippuja laadittaessa on rautatie- ja 
automatkoja varten kirjoitettava erilliset liput. Automatkoihin 
oikeuttavat liput on aina kirjoitettava yksinkertaisten shekkillp
pujen lomakkeelle. Ueno- ja paluulippua myytaessii on kum
paakin automatkaa varten kirjoitettava erillinen lippu. 

Rautatieliikennepaikoilta myytavia matkailulippuja laadit
taessa on kutakin automatkaa varten kirjoitettava erillinen lehti, 
johon on merkittava myos k. o. automatkasta kannettava maksu. 
Automatkojen hinnat on merkittavii myos lippuvihkon kanteen~ 

1094. - 13. 2. 1950. 
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Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoasemilla myydaan rautatie
matkoja varten pahvilippuja tai shekkilippujen lomakkeelle kir
joitettuja shekkilippuja. Automatkoja varten myydiian Oy Poh-
jolan Liikenne Ab: n omia lippuja. · 

3. Yhdysliikenteessa lasketaan matkalippujen hinnat, jollei 
erikoistapauksissa toisin maarata, katkotariffin mukaan erikseen 
kummankin sopimuspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatie
matkojen hinta lasketaan yksinkertaisten lippujen osalta yksin
kertaisen, meno- ja paluulippujen osalta meno- ja paluulipun 
seka matkailulipun osalta matkailulipun tariffin mukaan. Oy 
Pohjolan Liikenne Ab: n osuus lasketaan yhtion maaraaman ta
riffin mukaan (Liitteet III ja IV). J ollei autolinjan varrella 
oleva maara- tai lahtOpaikka ole autoliikennepaikka, lasketaan 
maksu yhdysasemalta tallaista maara- tai lahtopaikkaa lahinni.i 
kauempana olevalle autoliikennepaikalle. 

Yhdysasemalla tarkoitetaan sitii rautatieliikennepaikkaa, jolla 
matkustajat siirtyvat toisen sopimuspuolen kuljetusneuvoihin. 

4. Sotilasliput ja palvelukseen astumismaaraykset eivat kel
paa Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autolinjoilla. Sensijaan kelpaa
vat nailla autolinjoilla sellaiset matkalipun ostolupien perusteella 
ostetut alennusliput, joihin soveltuvat jaljempanii kohdissa 5 ja 
6 olevat maaraykset. 

5. Kahden rautatieliikennepaikan valisilUi Oy Pohjolan Lii
kenne Ab:n henkiloautolinjoilla kelpaavat vapaalippuja lukuun
ottamatta kaikki sellaiset rautatieliput, jotka autolinjalla voida-an 
ottaa matkustajalta pois. 
, 6. Niillii Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autolinjoilla, jotka 
korvaavat koko henkilojunaliikenteen (Sotkamo-Vuokatti ja Ke
mijiirvi-Kelloseika) kelpaavat kaikenlaatuiset rautatieliput 
(myos vapaaliput). 

7. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autolinjoilla kelpaavia lip
puja rautatieliikennepaikoilta myytaessii on matkustajalle huo
mautettava, etta automatkaa varten on paikka autossa varattava 
yhdysasemalta hyvissa ajoin etukiiteen, mikali han haluaa var
mistua paikan saannista. Paikan varaus voi tapahtua kaikkien 
asemien ja pysakkien valityksellii aikaisintaan viikkoa ennen au
tomatkan alkamista. Paikan varauksesta ei kanneta maksua. Pai
kan varaus voidaan tehda vasta sitten, kun lippu on ostettu. Jos 
lippu on ostettu aikaisemmin, on se paikan varausta pyydettaessa 
esitettava. Varausluettelot toimittaa yhdysasemille Oy Pohjolan 
Liikenne Ab. 

8. Yhdysliikenteessa kuljetettavalle matkatavaralle kir~oite
taan rautatieliikennepaikoilla tavallinen matkatavaran kulJetus
.kirja, johon miiarapaikaksi merkitiiiin yhdysasema. Yhdysaseman 
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nimen jalkeen on kirjoitettava autolinjan varrella olevan lopul- 1 
lisen miiiirapaikan nimi. 

Oy Pohjolan Liikenne .Ab: n autoasemilla kirjoitetaan matka
tavaralle Jruljetuskirja rautatiematkalle valtionrautateiden mat
katavarakirjasta. Autoaseman nimen pedian on kirjoitettava yh
dysaseman nimi. Autokuljetusta varten on laadittava Oy Pohjo
lan Liikenne Ab:n oma matkatavaralrnljetuskirja. Autoasemien 
valillli olevilta paikoilta ei kirjattua matkatavaraa oteta edelleen 
rautateitse kuljetettavaksi, vaan matlrnstajan on itsensa huoleh
dittava tavaran kirjaamisesta yhdysasemalle. 

9. Matkatavaran kuljetusmaksu lasketaan katkotariffin mu
kaan erikseen lnunmankin sopimuspuolen kuljetusosuuksilta. Rau
tatien osuus lasketaan rautateiden matkatavaratariffin ja Oy 
P ohjolan Liikenne .Ab: n osuus yhtion maaraamiin tariffin mu
kaan. (Liite V). J ollei autolinjan varrella oleva miiiirapaik.ka 
ole autoliikennepaikka, lasketaan maksu yhdysasemalta tiil.laista 
miiiirapaikkaa lahinna kauempana olevalle autoliikennepaikalle. 

10. Rautatieliikennepaikat tilittlivat yhdysliikenteessii myy
man ii matkaliput ja kantamansa matkatavaran kuljetusmaksut 
yhdessii rautatien matkalippujen ja matkatavaran kuljetusmak
sujen kanssa. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoasemat tilittavi:it rautatien 
kuljetusosunksilta kantamansa matkalippu- ja matkatavaramaksut 
valtionrautateille siten kuin epaitsenaisten liikennepaikkojen tili
tyksesta on maaratty. Autoasemien paallystoasemat on mainittu 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimipaikkojen luettelo a. 

11. Oy Pohjolan Liikenne Ab: lie suoritetaan matlrustajien ja 
matk'atavaran kuljetuksesta sille kuuluva tulo-osuus sen keriHi
mien matkalippujen ja matkatavaratodistusten perusteella. Suo
ritus tapahtuu tilitoimiston valityksella, jolle Oy Pohjolan Lii
kenne Ab: n on kuukausittain laadittavan laskun ohella toimi
tettava laskuun sisaltyvat matkaliput ja matkatavaratodistukset. 
6. kohdassa mainittujen autolinjojen osalta on tehtava erillinen 
laslru. Taman lasknn loppusumma korotetaan 15 % : lla korvauk
sena niistli matkoista, joista Oy Pohjolan Liikenne Ab ei ole saa
nut maksullista todistetta. 

12. Yhdysliikentces 1i kuljetettava matkatavara voidaan va
kuuttaa · Eurooppalaisessa Tavara- ja l\1atkatavaravakuutusosake
yhtiossa kaikilla rautatieliikennepailwilla ja muillakin Hi.hetys
paikoilla, joissa on .-akuutusyhtion asiamies. Kl n: o 8/ 50. 1. 

Tavaran kuljetus Oulun-Kuusamon ja Aavasaksan-Jfuonion 
atdolinjoilla. 

1. Tama sopimus koskee vain valtionrautateiden ja Oy Poh
jolan Liikennc Ah:n Oulun-Kuusamon ja Aavasak an-Muo-
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nion autolinjojen valistii tavarayhdysliikennetta. Yhdysasemilla 
tarkoitetaan Oulun ja Aavasaksan asemia. 

2. Yhdysliikenteessa otetaan kuljetettavaksi vain sellaista ta
varaa, joka soveltuu autoissa kuljetettavaksi. 

3. Rautatieliikennepaikoilta otetaan tavaraa kuljetettavaksi 
mille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n Oulun-Kuusamon tai Aava
saksan-1\fuonion autolinjan varrella olevalle autoliikennepaikalle 
tahansa. (Liite II.) Tavaran kuljetus rautateitse yhdysasemalle 
voi tapahtua kiito-, pika- tai rahtitavarana. 

Lahetyksille kirjoitetaan liihetyspaikalla tavalliset rautatiekul
jetuskirjat, joiden yUireunaan liihetyspaikalla on leimattava sana 
,Autolla". Jos rautatiehallitus on tavaran kuljetuksesta tehnyt 
llihett[;jan kanssa erikoissopimuksen, on kuljetuskirjan ylareu
naan lisliksi merkittava sana ,Rahtisopimus". 

Pika- ja rahtitavaran kuljetusmaksut voidaan suorittaa joko 
liihetys- tai miiarapaikalla, valtionrautateiden tariffisaannossa 
tnainittujen pienHihetysten osalta kuitenki.n aina lahetyspaikalla. 
Kiitotavaramaksut on suoritettava Hihetyspaikalla, jollei erikois
tapauksissa ole toisin miiaratty. Sekii rautatie- etta autokuljetus
maksu on suoritettava samalla paikalla. Pika- ja rahtitavarala
hetyksille voidaan asettaa jalkivaatimus, jos sellaisen asettaminen 
valtionrautateiden liikennesaannon mukaan on mahdollinen. 

4. Autolinjan varrelta vastaanottaa lahetykset joko auton
kuljettaja tai ne on tuotava Oy Pohjolan Liikenne Ab::n auto
liikennepaikalle. Rautatiekuljetus voidaan suorittaa joko kiito-, 
pika- tai rahtitavarana. 

Kuljetuskirjoina kaytetaiin tavallisia rautatiekuljetuskirjoja. 
Kuljetuskirjoihin on liihetyspaikan nimen periiiin lcirjoitettava 
yhdysaseman nimi. Jos tavaran on ottanut lruljetettavaksi auton
kuljettaja, hanen on laadittava lahetykselle kuljetuskirja Oy Poh
jolan Liikenne Ab: n lomakkeelle, jonka perusteella yhdysase
malla kirjoitetaan liihetykselle rautatiekuljetuskirja koko kulje
tusmatkalle. Autonkuljettajan on liihettajalta kannettava rauta
tielmljetuskirjasta ja sen tayttamisestii valtionrautateiden tariffi
siiiinnon mukaan suoritettava maksu. Niiniki.ian on autonkuljet
tajan laheWijaltii. kannettava valtiomautateiden tariffisiiannon 
mukainen maksu osoitelapuista, jolleiviit osoitteet ole valtionrau
tateiden liikennesaiinnon maarii.ysten mukaiset. J OS Hihetyksen 
kuljetusmaksut suoritetaan lahetyspaikalla ja tavaralle on ase
tettu jall<ivaatimus, autonkuljettajan on lahettajalta kuljetusmak
sun lisaksi kanncttava myos jaJkivaatimuspalkkio. 

Jos kuljetusmaksu halutaan suorittaa maarii.paikalla, lii.hettii.
jaltii. on otettava sitounms mahdollisten vahinkojen ja kuljetus
maksujen korvaamisesta sellaisista tavaroista, joista kuljetus-
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maksu valtionrautateiden liikenneslliinnon mukaan on liihcttiijan 1 
suoritettava. Tallaisia tavaroita ovat m. m. kala ja liha, metsan
riista, tuorcet vihannekset ja hedelmiit, tuoreet marjat (puolu
koita lukuunottamatta) , eliivat kasvit, eHiviit eliiimet y. m. s. 

5. Kiito-, pika- ja rahtitavarana kuljetettavien kappaletava
raHihetysten rahdit lasketaan suoran ta:ri£fin mukaan viilintat
kalta, joka saadaan, kun rautatiematkan pituuteen lisiitaiin auto
matkan kaksi.nkertainen pituus. Lahetyksen hinnoitusluku saa
daan tiitii. yhdysliikennettii. varten laaditusta hinnoituslukutaulu
kosta. (Liite VI.) Kuljetusmaksu saadaan valtionrautateiden 
tariffitaulukkojen maksutaulukoista niiin maiiriityn hinnoitus
luvun kohdalta. 

6. Pika- ja rahtitavarana kuljetettavien vaunukuormaliihetys
ten kuljetusmaksut lasketaan katkotariffin mukaan erikseen kum
mankin sopimuspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatien osuus 
lasketaan valtionrautateiden yleisen tariffin ja Oy Pohjolan Lii
kenne Ab:n osuus 5. kohdassa mainitun pikatavaratariffin 
mukaan. 

7. Liihetysten kuljetusmaksujen tilitys tapahtuu Tautatielii
kennepaikoilla samalla lailla kuin tavallisten rautatielrnljetusten
kin tilitys, siis kayttiimiiliii joko maksumerkkejii tai viemhllii lii
hetykset erikoisluetteloihin. Oy Pohjolan Liikenne Ab: lie edel
leen kuljetettaviksi jiitettiiviit ja sen yhdysasemalie tuomat, rauta
teitse edelieen kuljetettavat Uihetykset merkitaiin erikoisluetteloi
hin yhdysasemilla. Muilla rautatieliikennepaikoilla Hihetykset 
merkitiiiin erikoisluetteloihin yhdysaseman kohdalie. 

8. Valtionrautateiden toimesta laaditaan yhdysasemilla kai
kista Oy Pohjolan Liikenne Ab: lie luovutetuista liihetyksista 
(autolinjalle lii.hetetty tavara) maksutta kaksin kappalein kuor
makirja lomakkeelie 1020. Kuormakirjan toiseen osaan auton
kuljettajan on kuitattava liihetykset vastaanotetuiksi ja se jiiii 
yhdysasemalla siiilytettiiviiksi. Toinen osa annetaan autonkuljet
tajalle ja sitii kiiytetiHin myos tilityskappaleena. Kuormakirjan 
mukana autonkuljettajalle annetaan siihen merkittyjen Hihetysten 
kuljetuskirjojen vastaanottajalle annettavat osat ja ne osat, joi
hin vastaanottajan on kuitattava Hi.hetys vastaanotetuksi. Tar
kastustoimistoon lii.hetettiiviit kuljetuskirjojen osat jiiiiviit yhdys
asema.lle. 

Jos autonkuljettaja luovuttaa tavaran suoraan vastaanotta
jalle, hiinen on otettava kuljetuskirjan kuittausosaan vastaanot
tajan kuittaus. Kuormakirjaan hanen on merkittiiva tavara luo
vutetuksi vastaanottajalle. Kuljetuskirjan kuittausosa hiinen on 
palautettava yhdysasemalle. Jos autonkuljettaja luovuttaa tava
ran Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimipaikkaan, han en on otet
tava toimipaikan kuittaus kuormakirjaan ja luovutettava kulje-
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tuskirjojen osat toimipaikkaan. Toimipaikassa otetaan vastaan
ottajan kuittaus kuljetuskirjan kuittausosaan. Nama osat on toi
mipaikasta palautettava yhdysasemalle seuraavan kuukauden 10 
paivaiin metmessa. 

Valtionrautateiden toimesta laaditaan yhdysasemalla maksutta 
kaksin kappalein kuormakirja lomakkeelle B N: o 1020 myi:>s 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: Ita vastaanotetuista Uihetyksista (auto
linjalta saapunut tavara). Kuormakirjan toinen osa on yhdys
aseman kuittauksella varustettuna annettava autonkuljettajalle ja 
sita kaytetaan myos tilityskappaleena. Toinen osa jaa yhdysase
malla sailytettavaksi. 

Kuormakirjojen maksusarakkeeseen merkitaan kappaletavara
kulj~tuksista vain autokuljetusmatkan todellinen kilometrimaarii . 
Vaunukuormaliihetysten osalta merkitaan Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n rahtiosuus. 

Kuormakirjat on numeroitava juoksevalla numerolla. Nume
rointi on aloitettava N: o 1 : sta kunkin kuukauden alussa. .Auto
linjalle lahetetyn ja autolinjalta saapuneen tavaran kuormakir
jat numeroidaan samaan numerosarjaan. Kappaletavara- ja vau
nukuormalahetyksia ei saa vieda samaan kuormakirjaan. 

9. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autonkuljettajan on tilitettava 
kaikki kan tamansa, yhdysliikenteessa kuljetettuj en lahetysten 
kuljetusmaksut yhdysasemalle. 

10. Kiito- seka pika- ja kappaletavaralahetyksista suoritetaan 
Oy P"ohjolan Liikenne Ab: lle sille kuuluva tulo-osuus siten, etta 
kutakin tonnia kohden maksetaan 300 markkaa ja sen lisaksi ku
takin tonnikilometria kohden 8 markkaa. Kuljetetut tonnit ja 
suoritetut tonnikilometrit lasketaan Oy Pohjolan Liikenne Ab :n 
toimesta kuormakirjojen ja niihin merkittyjen autokuljetusmat
kojen perusteella. Laskuissa tasoitetaan O.c; tonnia ja sita suu
rempi tonnin osa ylospain lahinna suuremmaksi tonniluvuksi, 
O.o tonnia pienemmat tonnin osat jatetiian huomioon ottamatta. 
Tonnikilometrit tasoitetaan saman saannon mukaan kokonaisiksi 
tonnikilometreiksi. 

VaunukuormaHihetyksista suoritetaan Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: lle sille kuuluva tulo-osuus niin ikaan kuormakirjojen perus
teella. 

11. Tulo-osuuksien suoritus Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle ta
pahtuu tilitoimiston valityksella, jolle Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
on kuukausittain laadittavan laskun ohella toimitettava ne kuor
makirjojen osat, joiden perusteella lasku on laadittu. 

12. Yhdysliikenteessa kuljetettava tavara voidaan vaku~!ta~ 
Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutusosakey~tl?Ssa 
kaikilla rautatieliikennepaikoilla ja muillakin lahetyspatkOill!l. 
joissa on vakuutusyhtion asiamies. Kl n: o 8/ 50. 1. 
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Liite I, Kl n.:o 8/50. 1. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n henkiwautolinjat. 

Luettelo toimipaikoista ja niiden viilimatkat 15. 2. 50. 

Helsinki-Tlmku-Turun sata.ma. (Tariffi A). 

Helsinki 
10 Pitajanmaki 
19 Bembole 
35 Veikkola 
54 Hiidenvesi 
67 Saukkola 

Km 
75 
98 

115 
149 
170 
175 

Nummi 
Laperla 
Salo 
Paimio kk. 
Turku 
Turun satama. 

Helsinki-Lohja. (Tariffi A). 

K.m 
Helsinki 

10 Pitajanmaki 
19 Bembole 
25 Kauklahti 
34 LapinkyHi 
46 Evitskog 

Km 
56 Siuntio kk. 
61 Svartback 
73 Virkkala 
82 Lohjan kauppala 
85 Lohja as. 

Lohja. as.-Ka.rja.a. as. (Tariffi A) . 

Lohja as. 
3 Lohjan kauppala 

12 Virkkala as. 
13 Kirkniemen thra 
14 Kirkniemen as. 

Lohja.----Kirkniemen 

Km 
Lohja as. 

3 Lohjan kauppala 

Km 
21 
21 
27 
35 

Mustio as. 
Mustio thra 
Meltola 
Karjaa as. 

tienhaa.ra (Tariffi A ) . 

Km 
12 Virkkala 
13 Kirkniemen thra. 

Joensuu-Ilomantsi-Lylyvaa.ra (Tariffi A) . 

Joensuu as. 
25 Heinlivaara 
4 7 Metonlouhi 

Km 
77 
89 
97 

llomantsi kk. 
Sonkaja 
Lylyvaaran th1·a. 
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Km 

Kuopio 
5 Valkeinen 
9 Sorsasalo 

14 Toivala 
19 JaHi 
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Kuopio-Sillinjarvt (Tariffi A). 

Km 
21 Kasurila 
24 Tarinaharju 
25 Siilinjii.rvi 
30 Hamula. 

Kajaani-Hyrynsalmi-Juntusranta (Tariffi 
Km Km 

Kajaani as. 76 Hyrynsalmi 
1 Kajaani tori 123 Haukiperii 

25 Kontiomaki 128 Suomussalmi 
44 Ristij iirvi 196 Juntusranta. 
74 Hyrynsalmi as. 

Km 
Hyrynsa.lmi-Leinonkyla 

Km 
(Tariffi A) . 

Ilyrynsalmi 
44 Ammansaari 
49 IIaukiperan lossi 
54 Suomussalmi 

81 
100 
105 
115 

Vaiikio 
Levakoski 
Naljiinkii 
Leinonkylii. 

Kajaani-Sotk:amo (Tariffi A). 

Km 
Kajaani as. 

1 Kajaani tori 
13 Kuluntalahti 
19 Jormua 
28 Pohjavaara 

Km 
38 Naapurivaara 
41 Vuokatti 
46 Sotkamo as. 
48 Sotkamo kk. 

A). 

kk. 

Sotkamo-Kuhmo--,La.mma.<>pera (Kiekinkoski) ( Tariffi A) . 
Km 

Sotkamo kk. 
25 Outojoki 
35 Poytiiaho 
47 Tikkanen 

Km 
65 · Kuhmo kk. 
70 Kontiosalmen lossi 
83 Kiihkoliin tienhaara 

106 Lammasperii (Kiekinkoski J. 

Ka.ja.ani-Mainuar-Otanmaki (Tariffi A) . 

Km 
Kajaani as. 

1 Kajaani tori 
22 Mainua 

Km 
31 Vuottolahti 
38 Otanmaki. 
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. Ka.jaani-Somerkoski (Tariifi A). 

Km 
Kajaani as. 

1 Kajaani tori 
22 l\fainua 
25 Pirttimaki 
35 Hatulanmiiki 

Km 
Nurmes 

2 Poroh-yUi 
16 Karhunpaa 
26 Valtimo 
38 Puukari 
48 Rumo 
57 Maanselka 

Km 
Sotkamo kk. 

2 Sotkamo as. 

Km 

Sotkamo 
22 Ikola 

Km 

Oulu 

Km 

52 Sukeva as. 
fi3 Iskola 
fi6 Keskusvankila 
59 Somerokoski. 

Nurmes-Sotka.mo (Tariffi A). 

Km 

59 Komula 
60 Kynniis 
66 Saviaho 
83 J uurikkalahti 
91 Vuokatti 
96 Sotkamo as. 
98 Sotkamo kk. 

Sotka.mo-Vuoka.tti (Tariifi. A) . 

Km 

7 Vuokatti. 

Sotkamo-Lontta. (Tariffi A). 

Km 

30 Lontta. 

Oulu-<Kiiminki (Tariffi A). 

Km 

22 Kiiminki. 

Tomio-Ka.ulira.nta.-Muonio (Tariifi B). 

Km Km 

Tornio 138 Orajarvi 
29 Karunki 168 Sieppijarvi 
48 Pekanpaa 192 Kolari 
64 Ylitornio 209 Altiisjoensuu 
72 Aavasaksa 218 Tapojarvi 
80 Kauliranta 225 Kihlanki 
96 Juoksenki 239 Eskelinen 

106 Turtola 251 Kangasjarvi 
122 Pello 275 Muonio. 
124 Yliranta 

8 
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Km 
Rova.niemi-Kellosel.k.i 

Km 
Rovaniemi 

19 Olkkojarvi. 
28 Vikajarvi 
33 Vian as. thra 
45 Misin as. thra 
78 Hanhikosken thra 

88 
116 
130 
143 
158 
176 

( Tariffi B). 

Kemijarvi 
Joutsijarvi 
Kursu 
Salmivaara 
Markajarvi 
Kelloselka. 
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Liite II. Kl n:o 8/50. 1. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n toimipaikat ja niiden viilimatka,t 
tavaraUnjoilla 

Oulu-Kuusamo ja Aavasaksa-Muonio 15. 2. 50. 

Tariffi
Km 'Vii.Limatka 

kml) 

97 194 
180 360 
181 362 
198 396 
214 428 
240 480 

Ta.rifii
Km 'Vii.Limatka 

kml) 

8 16 
50 100 
96 192 

120 240 
203 406 

Oulu-Kuusamo. 

Oulu Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kurenalus Pudasjarven 01 
Taivalkoski kk. 01 Otso 
Jokikyla " In get " Kuolio " Kuusamo Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Aa.vasa.ksa--Muonio. 

Aavasaksa 
Kauliranta 
Pello 
Sieppijarvi 
Kolari 
Muonio 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

" Llinsi-Lapin 01 

" 
" 
" 

1) Ks. Tavaran kuljetusso:pimuksen 5 kohtaa. 



Liite III, Kl n:o 8/ 50. 1. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n henktlOkuljetustariffi A. (2 mkj km). 

Km Mk Km Mk Km Mk Km Mk Km M.k Km Mk 
6 15 67 140 129 265 192 390 254 515 317 640 
8 20 69 145 132 270 194 395 257 520 319 245 

10 25 72 150 134 275 197 400 259 525 322 650 
13 30 74 155 137 280 199 405 262 530 324 655 
15 35 77 160 139 285 202 410 264 535 327 660 
17 40 79 165 142 290 204 415 267 540 329 665 
19 45 82 170 144 295 207 420 269 545 332 670 
22 50 84 175 147 300 209 425 272 550 334 675 
24 55 87 180 149 305 212 430 274 555 337 680 
27 60 89 185 152 310 214 435 277 560 339 685 
29 65 92 190 154 315 217 440 279 565 342 690 ...... 

l>:l. 

32 70 94 195 157 320 219 445 282 570 344 695 
34 75 97 200 159 325 222 450 284 575 347 700 
37 80 99 205 162 330 224 455 287 580 349 705 
39 85 102 210 164 335 227 460 289 585 352 710 
42 90 104 215 167 340 229 465 292 590 
44 95 107 220 169 345 232 470 294 595 
47 100 109 225 172 350 234 475 297 600 
49 105 112 230 174 355 237 480 299 605 
52 110 114 235 177 360 239 485 302 610 
54 115 117 240 179 365 242 490 304 615 
57 120 119 245 182 370 244 495 307 620 
59 125 122 250 184 375 247 500 309 625 
62 130 124 255 187 380 349 505 312 630 
64 135 127 260 189 385 252 510 314 635 



Liite IV, Kl n:o 8/50. 1. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n henkilokuljetustariffi B. (2: 14(km). 
Km Mk Km Mk Km Mk Km Mk Km Mk Km Mk 

6 15:- 66 145:- 127 275:- 188 405:- 248 535:- 309 665:-
8 20:- 69 150:- 129 280:- 190 410:- 251 540:- 312 670:-

10 25:- 71 155:- 132 285:- 192 415:- 253 545:- 314 675:-
13 30:- 73 160:- 134 290:- 195 420:- 255 550:- 316 680:-
15 35:- 76 165:- 136 295:- 197 425:- 258 555:- 319 685:-
17 40:- 78 170:- 139 300:- 199 430:- 260 560:- 321 690:-
19 45:- 80 J75:- 141 305:- 202 435:- 262 565:- 323 695:-
22 50:- 83 180:- 143 310:- 204 440:- 265 570:- 326 700:-
24 55:- 85 185:- 146 315:- 206 445:- 267 575 : - 328 705:-
27 60:- 87 190:- 148 320:- 209 450:- 270 580:- 330 710:-
29 65:- 90 195:- 150 325:- 211 455:- 272 585:- 333 715 : - .... 

0> 
31 70:- 92 200:- 153 330:- 213 460:- 274 590:- 335 720:-
34 75:- 94 205:- 155 335:- 216 465:- 277 595:- 337 725:-
36 80:- 97 210:- 157 340:- 218 470:- 279 600:- 340 730:-
38 85:- 99 215:- 160 345:- 220 475:- 281 605:- 342 735:-
41 90:- 101 220:- 162 350:- 223 480:- 284 610:- 344 740:-
43 95:- 104 225:- 164 355:- 225 485:- 286 615:- 347 745:-
45 100:- 106 230:- 167 360:- 227 490:- 288 620:- 349 750:-
48 105:- 108 235:- 169 365:- 230 495:- 291 625:- 351 755:-
50 110:- 111 240:- 171 370:- 232 500:- 293 630:-
52 115:- 113 245:- 173 375:- 234 505:- 295 635:-
55 120:- 115 250:- 176 380:- 237 510:- 298 640:-
57 125:- 118 255:- 178 385:- 239 515:- 300 645:-
59 130:- 120 260 : - 181 390:- 241 520:- 302 650:-
62 135:- 122 265:- 183 395:- 244 525:- 305 655:-
64 140:- 125 270:- 185 400:- 246 530:- 307 660:-
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LiiteV, Kl n:o 8/50. 1. 

Km 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
10 
20 
30 
40 

150 
60 
70 
80 
90 

200 
10 
20 
30 
40 

250 

Oy Pohjolan Liikenne 
10 kg 

20:-
20:-
20:-
20:-
20:-
20:-
20:-
20:-
20:-
20:-
25:-
25:-
25:-
30:-
30:-
30:-
30:-
35:-
35:-
35:-
40:-
45:-
45:-
50:-
50:-

20 kg 

20:-
20:-
20:-
20:-
25:-
25:-
30:-
35:-
40:-
45:-
45:-
50:-
50:-
55:-
60:-
60:-
65:-
65:-
70:-
70:-
75:-
75:-
80:-
85:-
85:-

Ab :n rnatkatavaratariffi. 
30 kg 40 kg 

20:- 20:-
20:- 25:-
25:- 30:-
30:- 35:-
35:- 45:-
45: - 55:-
50:- 60:-
55:- 65:-
60:- 70:-
60: - 80:-
65: - 85:-
70:- 90:-
75:- 95:-
80:- 105:-
85:- 110:-
90:- 115: -
95:- 120:-
95:- 125:-

100:- 130:-
105:- 135:-
105:- 135:-
110:- 140:-
110:- 140:-
115:- 145: -
115:- 145:-

50lrg 

20:-
30:-
40:-
45:-
55:-
65:-
70:-
80:-
85:-
90:-

100:-
110:-
115:-
120:-
130:-
135:-
140:-
145:-
150:-
155:-
160:-
165:-
165:-
170:-
175:-

Matkatavarasta, mikii. kokonsa ja laatunsa puolesta on sel
laista, etta se soveltuu linja-autossa kuljetettavaksi ja painaa 
yli 10 kg, kannetaan maksu yllaolevan tariffin mukaan. Polku
pyoristii. ja koirista kannetaan 1/ 2 matkalipun hinta. Vahin 
maksu on 20: -. 
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Liite VI, Kl n:o 8/50. 1. 

H innoitustaulukko 

valtionrautateideh ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n viilisessa 
yhdysliikenteessa. 

Km Kliitotav. PJ.katav. Rahtitav. Km IDiwtalv. Pikwtav. IWttit.av. 

2 75 68 61 116 105 98 91 
4 76 69 62 125 106 99 92 
6 77 70 63 134 107 100 93 
8 78 71 64 147 108 101 94 

10 79 72 65 160 109 102 95 

12 80 73 66 175 110 103 96 
15 81 74 67 191 111 104 97 
17 82 75 68 210 112 105 98 
19 83 76 69 228 113 106 99 
22 84 77 70 247 114 107 100 

24 85 78 71 265 115 108 101 
27 86 79 72 283 116 109 102 
29 87 80 73 303 117 110 103 
31 88 81 74 335 118 111 104 
33 89 82 75 385 119 112 105 

35 90 83 76 435 120 113 106 
37 91 84 77 490 121 114 107 
40 92 85 78 545 122 115 108 
43 93 86 79 600 123 116 109 
46 94 87 80 675 124 117 110 

50 95 88 81 760 125 118 111 
54 96 89 82 850 126 119 112 
60 97 90 83 950 127 120 113 
66 98 91 84 1,050 128 121 114 
72 99 92 85 1,160 129 122 115 

78 100 93 86 1,270 130 123 116 
85 101 94 87 1,380 131 124 117 
92 102 95 88 1,500 132 125 118 

100 103 96 89 yli 1,500 133 126 119 
108 104 97 90 



Helsinki . 950. Valtloneuvoston kirjapaino 



N :o 9 
195 0 

Viittaus Kaskylehdessa utkaistuun mliii.raykseim merkitlian: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

T o i m i t us: Rautatiehallltus, 2 kerros, hu one 24. 

S is ally s: 1. Vaihtopalvelun las-kenta. - 2. Ohjeet menettelyksi haet
taessa korvausta pitli.miitta jaaneestii. viran tai toimen haltijan vuosilomasta. 
- 3. Avustuksien myontfuninen rnutatieHiisille lomanviettoa ja reumaparan
tolahoitoa varten. - 4. Vuorotyolisiin huomioon ottamincn sairausnjan palkkaa 
la~kettaessa. - 5. Metalli- ja valuromujen talteenotto, lajittelu, kayttO ja 
tilitys. - 6. Liil{ennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Automaattikytkimillii. 
varustettuja vaunuja kuljetettacssa ldi.ytettlivien apukutkimien sijoitus ja 
merkinta. - 8. Julisteiden ymg. luvaton kuljettaminen ja jakelu virkapostissa. 
- 9. Vnltionrautateiden ja Jokioisten rautatien vii.linen yhdysliikenne. -
10. Venii.lii.isten viljankuljetuskilpien hinta. - 11. Rahtiluoton peruutus. -
12. Hiihtoloma-nlenuus. - 13. Ylim. vapaaliput. - 14. Matkalippualennuksia. 
- 15. Myonnettyja palkintoja. - 16. VR palvelukseen sopimattomia. - 17. 
Kadonneita matkalippuja, virka.merkkejii ym. - 18. Avoimia virkoja ja. toi
mia. - 19. Virkistyskurssit. - 20. Kilpailukutsu. 

Vaihtopalvelun laskenta. 1 
Muutoksena asemille Uihetettyihi.n vaihtopalvelun laskentalo

makkeisii.n ilmoitetaan, eWi matkajlmien osalta (lomake 7) suori
tetaan laskenta vain t. k. 19-21 pi:iivina. Lomakkcilla 5 ja 6 
(suuret asemat) suoritettava laskenta supistetaan ajaksi 19-
22. 2. Kahdelle vuorokaudelle jakaantuvien vnorojen osalta suo
ritetaan laskenta vuoro.n loppuun saakka. Paivystfijien osalta 
aloitetaan laskenta sunnuntaina 19/2 ensimmaisestii taydesta 
vuorosta. 

Vaihtokonduktoorit tekevat ylHimainittuna aikana ilmoituksen 
vaihtoajan jakaantumiscsta asemille HihetetyilUi lomakkeilla ase
mapaii.llikoiden ja jarjestelymestarien antamien ohjciclen mu
kaan. I\Iatkajlmien konduktoorit ilmoittavat tavaravaunujen 
vaihtoon kuluneen ajan linja-asemien pi.'.allystoille. (Tyt. 11. 2. 
50) Kl n: o H/ :-iO. 1. 

~·~~~·~~··~·····~···~·········~··· 
: Ala unohda, etta olet yleiwn silmissa ennen muuta rau- ~ 
}- tateiden edustaja, jonka tyosuoritusten ja kayttiiytymisen ~ 
~ perusteella koko laitosta arvostellaan. Toimi siis osaltasi ~ 
~ niin, etta edustamasi laitoksen suosio kasvaa. " 

~ " AAAAAAAA·~~A~AA.AAAA·A~~··~A~AAA.A 

1203. - 16. 2. 1950. 
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Ohjeet menettelyksi haettaessa korvausta 
pitamatta jaaneesta viran tai toimen hal
tijan vuosilomasta. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirj. n: o 419, 
30/1 1950, mukaan valtioncuvosto on tammikuun 26 piiiviinii. 
1950 antanut yllfu:nainitussa asiassa seuraavat mencttclyohjeet: 

Siihen niihdcn, etta vuosiloma on tarkoitettu viran tai toimen 
haltijoille virkistykscksi, virastojen ja laitosten on pyrittiiva jar
je tfunal:in tyonsa siten, etta kaikille voidaan varata tilaisuu 
maaraysten mukaisen vuosiloman pitamiseen lomakauden aikana. 
Ellei vuosilomaa tyon laadun tai muiden syiden vuoksi ole voitu 
sovittaa varsinaiseen lomakauteen ja jos on odotettavissa, ettei 
lomaa pakottavista syista voida jarjestaa kalenterivuodenkaan 
kulue sa, on viraston tai laitoksen hyvissa ajoin enncn kalenteri
vuoden loppua pyydettava valtiovarainministerion jarjestely
osastolta lausunto siiHi, onko olemassa perusteltua aihetta. kysy
mykscssa olevaan jarjestelyyn. Tiima lausunto on oheenliitet
tava kun mahdollinen korvausesitys vuoden paatyttyii saatctaan 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan kasitelt~ivaksi. Milloin 
virastoissa tai laitoksissa on ldisittelematta vuosilomakorvaus
asioita kuluneelta ajalta, on viraston tai laitoksen, cnnenkuin 
asia saatetaan valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan kasiteltl:i
vaksi, pyydettiiva asiasta niinildian valtiovarainministerion jar
jestelyosastolta lausunto. 

EdelUi olevan johdosta mutatiehallitus on maarannyt, eWi 
milloin on odotettavissa, etta viran tai toimen haltijalle ei voida 
vuosilomaa pakottavista syista kalenterivuoden kuluessa jarjes
taa, on tasta ilmoitettava osaston johtajalle lokakuun loppuun 
mennessa, jotta valtiovarainministerion jarjestelyosaston lausunto 
voidaan ajoissa hankkia. (Rh/ To n: o II. 176, 3/2 1950. - Vert. 
lG 20/49. 1. ja 37/ 49. 1.) Kln:o 9/ 50. 2. 

A vustuksien myontaminen rautatielaisille 
lomanviettoa ja reumaparantolahoitoa var
ten. 

llelpottaakseen henkilokunnan mahdollisuuksia viettiia lo
maansa erinaisissa lomanvietto- ja terveydenhoitopaikoissa, on 
rautatiehallitus myontiinyt tarkoitusta varten maararahan, josta 
jo Jruluvana talvikautena myonnetaan avustuksia Suomen Urhei
luopistossa Vierumiiella ja Pajulahden Urheiluopistossa, noin 
19 kilometrin paassii Lahdesta seldi. lleinolan reumaparantolassa 
lomaansa viettiiville rautatieliiisille, ei kuitenkaan heidan per
heenjiisenilleen. 
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Avustukset myonnetlii:in samoja periaatteita: ja samaa menet- 3 
telya noudattaen, kuin kaskylehdessa n: o 16/49. 4 on ilmoitettu. 
Anomukset on siis laadittava sanotun kaskylehden liitteena olevaa 
tai vastaavan kaavan mukaan laadittua lomketta kayttlien ja 
lahetettava rautatiehallituksen huoltojaostolle. 

Avustusten suuruus maarataan samojen perusteiden mukai
sesti kuin Lomaliitto r. y:n lepokodeissa, joissa taysihoitomaksu 
nykyisin on 320 markkaa vuorokaudelta. 

Reumaparantolan taysihoitomaksut ilman laakkeita, jotka 
asianomaisen on itse korvattava, ovat toistaiseksi keskimalirin 
450 markkaa vuorokaudelta. Anomukseen on liitettliva liillirin
todistus, josta sairauden luonne kay selville. 

Ensi kesiinii myoru1etiiiin lomanviettoavustuksia entiseen ta
paan ja ilmoitetaan asiasta myohemmin kaskylehdessa. (Rh/tthj 
n: o H. 198/ 838, 3. 2. 1950) Kl n: o 9/ 50. 3. 

Vuorotyolisan huomioon ottaminen sai
rausajan palkkaa laskettaessa.. 

.valtion tOiden huoltotoimilnmta on ilmoittanut 5/1 1950 pita- 4 
massaan kokouksessa katsoneensa, etta vuorotyolisii on sisa.Ily
tettava tyontekijain sairausajan palkkaan samalla tavalla kuin 
sanottu lisa huomioidaan tyoneuvoston omaksuman kannan mu-
kaan vuosiloma-ajan palkkaa laskettaessa. 

Edellii olevan johdosta rautatiehallitus ilmoitta.a tiedoksi ja 
noudatettavaksi, ettl:i vuorotyolisa sisallytetaan sairausajan palk
kaan yllii mainitusta tammikmm 5 paivlistli 1950 lukien siten,. 
!ruin kaskylehdessa n:o 51/47. 1. on maaratty vuorotyolisan huo
mioonottamisesta vuosiloma-ajan palkasta. Kaskylehden n:o· 
58/47. 1. kohta 3. ' On katsottava kumotuksi. (Rh/to n:o H. 236,. 
10/ 2 J 950) Kl n: o 9/ 50. 4. 

Metalli- ja valuromujen talteenotto, Iajif
telu, kaytto ja tilitys. 

Taydentiicn miiiiriiyskokoelmassa IV: sivu 32.1 julkaistuja 5 
miiarayksia seka kirjeissa n: o V. 1352/2019, 25. 8. 1949 ja Ko 
873/ 1938, 3. 10. 1949 annettuja ohjeita metalliromujen ja jat
teiden talteenottamisesta rautatiehallitus kehoittaa kaikkia asian
omaisia huolehtimaan siita, ettli kaikki rataverkostossa kertyvat , 
arvometalliromut kuten lmpari-, messinki- ja alumiiniromut, laa
kerimetallilastut ja -tul1ka, akkumulaattorilyijyromut, kaytetyt 
lyijyklreet, valurautaromut sekii, muut naihin verrattavat romut 
ja jatteet, jotka nykyaikaisin menetelmin voidaan taloudellisesti 
kannattavalla taYalla saada puhdistetuksi tai joita sellaisenaan 
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vieUi voidaan kiiyttiia raaka-aincina valtionrautateiden omissa 
valutoissa tai luovuttaa myytaviiksi, jatkuvasti otetaan tarkoin 
talteeu ja toimitetaan paavarastoihin sailyteWiviksi siella asian
multaisesti lajiteltuina siksi, kunnes niiden kaytosta, myynnista 
tai liihetyksista muualle erikseeu ilmoitetaan . 

.ll etalliromt,j6n lajitteluluok.at: 
1. Kupariromu, karkea, puhdas. 
2. ., kevyt, puhdas (sirut, lastut ym.). 
3. ., puhdas, paallystiimatou clektrolyyttinen 

4. ,. 
johtolanka. 
paallystetty ( eristetty) kaapeli ja johto
lanka, epapuhtaat jiitteet yms. 

5. l\Iessinlciromu, karkea, puhdas. 
6. kevyt, puhdas ( sirut, lastu t ym.) . 
7. , sekalaineu, epapuhdas. 
8. Alumiiniromu, puhdas. 
9. Lyijyromu, puhdas. 

10. , aklnunulaat.toriromu ja lyijytuhka. 
11. , kaytetyt ly.ijykkeet ym. epiipuhtaat lyijy-

romut. 
12. Laaker.imetallikappaleet, -lastut ja -jattcct. 
13. Laakerimetallituhka. 
14. Valurautaromu. 

Kohdassa 3 mainittu elektrolyyttinen kuparinen johtolanka 
ja kohdassa 13 mainittu valurautaromu, jota viimeksimainittua 
ka.ytetaan yksinomaan valtionrautateiden 01niin valutoihin, on 
edelleenkin lahetettava keriiyspaikoilta suoraan Ilelsingin varas
toon. 

Kohdassa 12 mainitut laakerimetallikappaleet, -lastut ja -jat
teet, kuten laakereista sulatetut erilaatuiset kiinteiit laakcrime
tallikappaleet tai paakut ja laakereiden sorvaamiscsta tai kaapi
miscsta kertyvat lastut seldi kuumanakayneisiin laakeripesiin jaii
neet ldinteat laakerimetallit on keri.ittiivii erikseen ja lahetettavii 
suoraan Pasilan konepajalle analysoimista ja uudelleen Jaakeri
metalleiksi puhdistamista ja sulattamista varten. 

Kohdassa 13 mainittu laakerimetallituhka sitiivastoin on ke
riitlliva erikscen muista laakerimeta11eista ja luovutettava piii:i.
varastoihin, mistli se ail.:anaan eri rnaiiriiyksestii. Uihetetaan yksi
tyisille tehtaille kemiallisesti puhdistettavaksi. 

Ko~dassa 11 mainitut kiiytetyt lyijykkeet, joiden talteenotta
mista on syytii tehostaa, on edeUeenkin Hihetettavii snoraan Pasi
Jan ' 1arasloon nudelleen lyijykkeiksi snlatettaYaksi. 
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Rakenneteriisromujen, kutcn kankirauta-, teriislevy-, jousi- 5 
teras- ja sorvilasturomujen talteenotosta, kerayksesta ja myyn-
nista ticdoitetaau erikseen teraskauppojen yhtcydessa. 

Konepajat ovat oikcutetut laslruttamaan vara..c:;toja niille luo
vuttamistaan scuraavista arvometalli- ja valurautaromuista tois
taiseksi allam.ainitut hinnat: 

1. Kupariromu, karkca, puhdas ......... . . . 
:2. kevyt, puhdas ........ . ... . 
:~. puhdas, paallysti.imiiton 

elcktrolyyttincn johtolanka .. 
;), Me inkiromu, karkea, puhdas ...... . ... . 
6. , kevyt , .. . ....... . 
9. L~·ijy1·omu, puhdas .... . ......... . . . .. . . 

13. Valurautaromu ... .. ..... .. ..... . ... . . . 

50 mk/kg 
35 

40 
30 
20 
20 

5 

,, 

" 
" 
" 
" 

Kaytettyjcn lyijykkeiden tuottama nettohyoty otetaan huo
mioon uusien lyijykkciclen Jrulutushintaa maadittaessli, joten Pa
silan varastoa ei veloteta niistii. 

Kohdassa 12 mainittujen romujen ja jatteiden raha-arvo vai
kuttaa viilittomlisti uusien T I, T II ja L-merkkisten laakeri
metallien knlutushintaan, mitka Pasilan konepajan valmisteina 
jalleen tullaan luovuttamaan vru·astojen viilityksella ja slUinnon
mukaisessa tilitysjarjestyksessa uudelleen kayttoon, joten naiden 
raaka-ainejatteiden luovutus ei aiheuta minkaanlaisia erillisia tili
veloituksia eikii -hyvityksiii. 

l\fikali arvometalliromuja kertyy paavarastoihin enemmi:in 
!ruin oman tai toisten jak.sojen konepajat tarvitsevat raaka
aineikseen, voidaan ne toimittaa puhdistettavaksi tai myytavaksi. 
Tata tarkoitusta varten tulee varastojen kunkin vuoden tammi
ja heinakuun 20 paivina, tarpeen vaatiessa useamminkin, ilmoit
taa varasto- ja hankintatoimistolle, minka verran erilaatuista 
arvometalliromua h·ulloinkin liikenee luovutettavaksi toisille tar
vitsijoille. 

Toisille Yaltion laitoksille tai yksityisille myydyista romuista 
perittava hinta ja sen tilitys ilmoitetaan kussakin myyntikir
jeessa. (Rh Vo n:o V. 109/173, 19. 1. 1950) Kl n:o 9/50. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Jarvehin aseman alaisena lrm 101 + 087 avataan 1. 6. 1950 I 
lukien liikenteelle Airola-ninlinen seisake seuraavin merkinnoin: 

se i Air~la 1121 
I
Jarvela 3. 1 H 
Lappila 3. 

I
Ri 30. 
Lh29. 

IKw 91 . 

I
Luk. 1. 6. 1950 (Lkojj 

n:o 273, 7. 2. 1950) 

1 

Kl n:o 9/50. 6. l 
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Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) kuljetustoi
miston ruyohemmin miiaraamat moottorijunat. 

Kaupin laiturivaihteen alaiscn Betoniitin raiteen nimi muu
tetaan 20. 2. 1950 Cellit Oy: n raiteeksi. J ulkaisuun ,Liikenne
paik:kojen valimatkat" merkitaan Betoniitin raiteen tilalle: 

Cellit Oy:n 
raide Kup 1. Tt Cellit Oy: tii vrurten. 

Automaattikytkimillii. varustett-q.ja vau
nuja. kuljetettaessa kaytettii.vien apukyt
kimien sijoitus ja merkinta. 

Luk. 20. 2. 50. 
(Lkoj n:o 317, 10. 
2. 50) Kl n:o 
9/ 50. 6. 

Liikenneosaston tarvetta va1ten tullaan asiakohdassa mainit
tuun tarkoitukseen hankituista, numero- ja kotiasemamerkin
noin varustetuista apukytkimista sijoittamaan cri liikennepai
koille seuraavat maar at: 

V ainikkalan asemalle ...... 15 kpl n: o 151--165 \Vna as 
Kouvolan 

" 
ao 

" 
J66--195 Kw as 

Virasojan 
" 

...... ; ) 

" " 
J 96--200 Vro as 

Imatran ,, i) ,. 
" 

201--205 Imr as 
Pieksamacn ,, [) ,, 206--210 Pm as 
Parikkalan G 

" 
,. 211--215 Par as 

Savonlinnan 
" 

:~ 
" 

2] 6--218 m as 
Varkauden 

" 
3 

" " 
219--221 War as 

J yvl:isky lan 
" 

7 ,, 
" 

222--228 Jy as 
Kuopion 

" 
3 

" " 
229--231 Kuo as 

Joensum1 
" 

4 
" " 

232--235 Jns as 
Tohmajarven 

" 
!) 

" " 
236--240 Toh as 

Riihimaen 
" 

]5 
" " 

241--255 Ri as 
Pasilan " 

]5 ,, 
" 

256--270 Psl as 
Turun 

" 
5 ,. 

" 
271--27 5 Tku as 

Tampereen 
" 

10 
" " 

276--285 Tpe as 
Toijalan 

" 
5 

" " 
286--290 Tl as 

Kytkimia kaytettaessa on huomioitava, etta niillc aina, myos 
palautettaessa, laaditaan oman tavaran kuljetuskirjat seka ettii 
kotiasemalle palautuksen on tapahduttava pikatavarana heti kyt
kimen vapautumisen jiilkeen. (Lkoj n:o 205, 6. 2. 1950) Kl n :o 
9/50. 7. 
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Julisteiden yms. luvaton kuljetta.minen ja 
jakelu virkapostissa. 

Sattuneesta syystii huomautetaan, etta vaalijulisteiden ja mui- 8 
<len painotuotteiden, kirjeiden yms. lruljetus ja jakelu virkapos-
tissa ilman erikseen saatua lupaa on ehdottomasti kiellettya, joten 
jos vastaisuudessa jonlrun todetaan rikkovnn tata maaraysta vas-
taan, hantii vastaan tullaan ryhtyma~in s~·ytctoimenpiteisiin. (Lim 
n:o 39-!, 13/ 2 1950) Kl n:o 9/ 50. 8. 

Valtionrautateiden ja Jokioisten rautatien 
viUinen yhdysliikenne. 

,J ulkaisnssa ,Valtiomautateiden ja yksityisten rautateidcn 9 
valinen yhdysliikenne", 0 n:o 1405, olevan Jok:ioisten rautatien 
sopimuksen 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 19, 21 ja 22 §§ on muutettu 
1. 3. 1950 lukien kuulumaan scuraavasti: 

1 §. Valtionrautateiden ja Jokioisten rautatien valisessii yh
dysliikenteessa noudatetaan valtionrautateiden liikennc- ja ta
rifiisiiantoja. 

2 §. Matkalippujen hinna+ lasketaan, jollei erikoistapauk
sissa toisin maarata, valtionrautateiden tariffien mukaan suoraan 
yhteenlasketulta kuljetusmatkalta lahtopaikasta miUirapaikkaan . 
. Tokioisten rautateillii suoritettavan matkan pituutena pidetaan 
talloin kuitenkin 1 %-kertaista todellista kuljetusmatkaa. 

Uatka-, kiito-, pika- ja rahtitaYammaksut lasketaan, jollei eri
koistapauksissa toisin maaratii, valtionrautateiden tariffien mu
kaan !moraan yhteenlaske!nlta kul.ietusmatkalta Uihetyspaikasta 
ml:Uirapaikkaan. Jokioisten rautateillii suoritettavan lruljetusmat
kan pituutena pideHii:in talloin lruitenkin 3-kertaista todcllista 
lmljetnsmatkaa. Niiin saadtm vi.ilimatkan perusteella maarlittyi: 
hin hinnoituslukuihin lisataan lnku 1. 

}laksut jaetaan raritateiden kesken siten, eWi Jokioisten rau
tatie saa henkiloyhdysliikennctuloista 22% ja tavarayhdysliiken
nctnloista 30 %. (Ks myos 11 §.) 

3 §. Knljetusmiiaraajat jaetaan rautateiden kesken samassa 
suhteessa kuin kumm.ankin rautatien todelliset lmljetusmatkat 
ovat toisiinsa. 

4 §. Kadonneen, vlihentyneen tai vahingoittuneen kuljetus
esinecn korvaamisla koskevat asiat tutkii ja ratkaisee valtion
rautateidcn hallinto. 

7 §. Kumpaakin rautatieta koskcvat kuljetusmaksujen takai
sinmaksukysymyksct ratkaisee valtionrautateiden hallinto. 

10 §. Toiselle rautatielle meneYat lmljetusesineet vast{tanot
taa yhd~-sascma. 
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Siirtokuormauksesta huolehtii se rautatie, joka tuo tavarat 
yhdysasemalle. Yhdysasemalla on luovutettavista tavaroista pi
dettavii tarkka luettelo. Taman luettelon laatimisesta aihcutuvat 
tyot ja kustannukset jaetaan tasan rautateiden kesken. Jos luo
vutustilaisuudcssa huomataan tavaran puuttuvan, viihentynecn 
tai vahingoitttmeen, on luovuttavan rautatien virkailijan tehtavii 
siiHi. merkinta kuljetuskirjoihin ja vahvistettava ne allekirjoituk
sellaan. 

Siirtolruormauksesta ei kanneta maksua. 
11 §. Yhdysliikennctilien tarkastuksen, valitilien laatimisen 

seka tulojcn jaon rautateidcn keskcn suorittaa valtionrautateiden 
tarkastustoimisto rautateiden kesken sovittua palltkiota vastaan. 

19 §. Pienlahetysten kuljetusmaksut lankeavat kokonaisuu
dessaan sillc rautatielle, joka kantaa maksut. PienlahctyksiWi 
tarkoitctaan sellaisia Hihetyksia, jotka tilitetiiiin rahtimcrkkien 
avulla ja joita ei viedii. erikoisluctteloihin. 

21 §. 1\Iaidonlruljetusastioiden palautusmaksut lruuluvat jaka
mattomina Uihetys- ja jalldvaatimuspalkkiot maiidirautatielle. 

22 §. Toiselle rautatielle kuuluvat vatmtmpeitteet, jotka muu
ten seuraavat tavaraa maarapaildraan asti, on viimeistliiin 24 tun
nin lruluessa rahtimaksntta liihetettiiva kotipaikalle. (Tfo n: o 
323, 13. 2. 1950.) Kl n:o 9/ 50. 9. 

V enli.laisten vilj ankulj et uskil pi en hinta. 

Kl. n: o 8/ 48. 12 viitaten ilmoitetaan, et ta tariffiyksikon arvon 
kohottua on venaHiisen viljanlruljctuskilven hinta 15. 2. 1950 lu
kien 3,600 mk. (Tftk n:o 27, 9. 2. 50) K1 n :o 9/ 50. 10. 

Rahtiluoton peruutus. 

Koska SotakorvaustcoZlisuuden Valtuuskunta (Soteva) ei enaii 
toimita pyoreata puutavaraa (paperipuuta ja junttapaaluja) 
Neuvostoliittoon ei sotakorvaus- eika kauppatavarana, on sano
tlm puutavaran osalta Sotevalle myonnetty rahtiluotto peruu
tettu 15. 2. 1950 lukien. (Tfo n:o R. 46, 10. 2. 1950) Kl n :o 
9/50. 11. 

Hiihtoloma-alennus. 

Rautatiehallitus on myontanyt ainoastaan kmtpunkikuntien 
kottlulaisille n. s. hiihtoloman aikana tehtavia rautatiematkoja 
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. 
varten myytiivien lippujen, myos pikajunalippujen, ei lruiten- 12 
kaan lastenlippujen hinnoista 50 % :n alennuksen, mil<iili oppilai
tokscn puolesta hiihtoloma jarjestetaan. Alennuksen saamiseksi 
on asianomaisen liikennepaikan lippukassaan jokaisen a1ennuk-
seen oikeutetun matkalippua ostaessaan annettava oppilaitoksen 
johtajan antama ja koulun leimal1a varustettu hiihtolomatodistus 
(N: o 2425), joka sisaltlia oppilaitoksen ja todistuksen saajan ni-
men, lahto- ja miiiiTaaseman nimen seka hiihto1oman ajan. Todis· 
tus on kaksiosainen. Toinen osa jaa 1ippukassaan, josta se lippu-
tilin mukana lahetetiii.in tarkastustoimiston II jaostoon. Toinen 
osa annetaan matkalipun mukana matkustajalle. Todistula;cn mo
lempiin osiin on 1eimattava myyntipaikan nimi- ja paiviileiroa 
seka merkiWiva minka luokan lippu on myyty. l\Iatkalippuja koo
tessaan on konduktoorin kerattava myos hiihto1omatodistukset ja 
1iihetettava ne tarkastustoimisto II: ecn. 

Koululaiselle, joka esittiiii hiihtolomatodistuksen, myydiian yk
sinkertainen matkalippu, joka kelpaa edestakaista matkaa varten. 
(Vain menomatkaa varten ei a1ennusta myonneHi.) Jokaiseen 
lippuun on 1eimattava sana ,Hiihtolippu". Meno- ja paluumat
kaan kelpaava kokolippu on voimassa 10 paiviia leimaamispaiva 
mukaanluettuna, lrnitenkin vain 17. 2-12. 3. 1950 vali<>ena ai
kana . 

.Alennus on voimassa myos valtionrautateiden kanssa yhdys-
1iikenteessa olevilla yksityisilla rautateilla. 

Suksista kannetaan siiadetty knljetusmaksu. 
Torniossa toimivat kou1ut, joiden hiihtolorna poikkeukselh

sesti jiirjestetiiiin 27. 3-3. 4 valiseksi ajaksi, saavat saman 
50 %:n matka1ippualennuksen ja muuten samoin ehdoin kuin. 
edella on sanottu. (Tfo n:o 314, 8. 2. 1950) K1 n:o 9/50. 12. 

Ylim. vapaaliput. 

Suomen Rautatieliiisten Liiton osastojen valisiin hiihtomesta- 13 
ru.uskilpailuihin Savonlinnassa 26. 2. 1950 osallistuville k i 1 p a i-
l i j o i 11 e ja k i l p a i 1 u. t o i mit s i j o i 11 e on myonnett~· 
y1im. vapaa1iput matkaa varten Savon1innaan ja takaisin. (Tfo 
n:o 324, 10. 2. 1950) 

Suo'men V eturimiesten Liiton jasenille, jotka k i 1 p a i l i
j o in a tai k i 1 p a i 1 u t o i m i t s i j o in a osallistuvat Kemissii 
5. 3. 1950 pidettiiviin sanotun liiton hiihtomestaruuskilpailuiltin, 
on myonnetty y1im. vapaalipu.t matkaa varten Kemiin ja takaisin. 
(Tio n:o 297, 7. 2. 1950) 
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Matkalippualennuksia. 
Kl. 5/50. 11. kohdassa myonnetty alennus J oensut~n Nu01·et 

Kotlcat Piirijaoston talvipaiville on siirretty o1emaan voimassa 
18-20. 3. 1950. (T£o n:o 332, 13. 2. 50) 

Stwrnen Pal'iiopoilcajiirjeston Hameen piirin jarjestamiin 
talvimestaruuskilpailuihin osallistuville p art i o 1 a is i 11 e on 
myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
jtma1ippujen binnoista IIameen1innaan. A1ennus on voimassa 
17--21. 2. 1950. (T£o n:o 299, 7. 2. 1950) 

Sos.-Dem. Raittiusliiton juhlalmlttuurikursseille osallistuville 
alle 20-vuotiaille henki1oille on myonnetty 25%:n 
alennus yksinkertaistcn lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Helsinkiin. Alennus on voimassa 17-28. 2. 1950. (T£o 
ll: 0 275, 9. 2. 1950) 

Suomen Partiopoikajii1·jeston koulntusohjaaja- ja vartiojoh
tajalmrsseille osallistuville p art i o 1 a i ·s i 11 e on myonnetty 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Kallislahteen. Alcnnus on voimassa 24. 2.-6. 3. 1950. 
(T.fo n:o 318, 9. 2. 1950) 

Ift·ia Missionsfijrbundets U ngdom nimisen jiirjeston hiihto
leirille osallistuville alle 20-vuotiaille henkiloille on myonnetty 
%% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Tallteliian. Alennus on voimassa 26. 2.-7. 3. 1950. 
(Tfo n: o 218, 26. 1. 1950). 

Suomen Vapaakirkon Nuorten ta1vipaivil1e osallistuvil1e a 11 e 
20-vuotiaille henki1oille on myonnetty 25%:n alen
nus yksinkertaisten lippujen, lTIYOS pikajunalippujen hinnoista 
Knopioon, . .\lennus on voimassa 26. 2.-7. 3. 1950. (Tfo n:o 
248, 31. 1. 1950). 

Puijon Talvikisoihin osallistuville k i 1 p a i 1 i j o ill e ja k i 1-
l> a i 1 u to i mit s i j o i 11 e on myonnetty 25% :n alennus yk
f'inkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Kuo
pioon. Alennns on voimassa 1.-8. 3. 1950. ( Tfo n: o 212, 26. 1. 
1950) . 

Lonwliitto 1·. y :n lomakyliin matkustaville v a rat tom i 11 e 
p e r h e en a i d e i 11 e on myonnetty 25 %: n alennus yksinkcr
taisten 1ippujen, myos pikajtmalippujen hinnoista Punkaharjtm, 
Lappeenrannan, Kotkan, Heinolan, Uuclenkaupungin, Ratm1an, 
Kenruun, lin ja Mikkelin asemille ja takaisin. Alennus on voi
massa 1. :3-31. 12. 1950. (Tfo n:o 325, 11. 2. 1950) 

r ankilavirkailijain Liitto 1·. y :n talvimestaruuskilpailuihin 
osallistuville k i 1 p a i 1 i j o i 11 e on myonnetty 25 % : n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Riihi
maelle. Alennus on voimassa 2-7. 3. 1950. (T£o n:o 278, 4. 2. 
] 950) 
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Finlands Svensko, SkidfOrbtMtdin kansalli ·iin hiihtokilpailui- 14 
hin Fiskarsissa 4--5. 3 ja maenlaskukilpailuihin Pietarsaaressa 
10-12. 3. 1950 osallistuville k i 1 pail i j o i 11 e on myounett;\· 
25 % : n a1ennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujcn 
hinnoista Fiskariin ja Pohjankuruun seka Pietarsaareen. Alen-
nus on voimassa Fiskariin ja Pohjankurutm 2-7. 3 seka Pietat
saareeu 8-14. 3. 1950. (Tfo n:o 327, 10. 2. 1950) 

S1tomen Pa1·tiotyttojiir jest a 1'. y :n peruspartiokursscille Sul
kavalla 4--12. 3 ja johtajapaiville seka vuosikokoukseen IIelsin
gissii 24--26. 3 osallistuville part i o 1 a is i 11 e on· myonnett;\· 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hilmoista Kallislahteen ja IIe1sinkiin. Alennus on voimassa Kal
lislahteen 2-14. 3 ja IIelsinkiin 22-28. 3. 1950. (Tfo n:o 313, 
8. 2 .. 1950) 

Hotainvaliidien Veljesliiton hiihtokisoihin osallistuville k i 1-
P a i l i j o i 11 e on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten 
1ippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Kuopioon. Alennu:; 
on voimassa 3-8. 3. 1950. (Tfo n:o 276, 3. 2. 1950) 

Tyoviien Urheiluliiton seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville 
urhei1ijoi1le: 

pyorailijain talvileirille 5-11. 3, asema Nastola, 
uimarieu valmennusleirille 11-12. 3, asema Nastola, 
toiminnan·ohjaajien lrursseille 10-12. 3, asema Nastola, 
naisvoimiste1ujohtajien jatkolrursseille 18. 3 ja 1. 4, asema 

Nasto1a, 
lcJJtopallotuomm·ien lrursseille 6-7. 4, asema Nasto1a, seka 
TUL:n mestaruuski1pai1uihin Porissa 11-12. 3, 

osallistuville k i 1 p a i 1 i j o i 11 e on myonnetty 25 %: n a1ennus 
yksinkertaisten 1ippujen, myos pilmjtmalippujen hinnoista Nasto-
1aan ja Poriin. Alenn1ts on voimassa 2 piiiviUi ennen ja 2 piiivaii 
jiilkeen lnmkin ti1aisuuclen. (Tfo n: o 312, 9. 2. 1950) 

Suomcn Rautatieliiisten Raittiusyhdistyksen jasenille, jotka 
eivat ole oikeutettuja saamaan vapaalippuja ja jotka osallistuvat 
sanotun yhdistyksen vuosikokouksecn Pieksiimaellii 11-12. 3, on 
myonnetty 50% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
juna1ippujen hinnoisia PieksamaelJe. Alcnnus on voimassa 9-
14. 3. 1950. (Tfo n:o 153, 23. 1. 1950) 

Salpausseli.in IIiihtoihin osallistuville k i 1 p a i 1 i j o i 11 e ja 
k i 1 p a i 1 u to i m i t s i j o i 11 e on myonnetty 25 %: n a1ennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pika,junalippujen hinnoista Lab
teen. A1enmts on voimassa 9-14. 3. 1950. (Tfo n:o 286, 4. 2. 
1950) 

Sotasokeille saattajineen, jotka osallistuvat He1singissa 12. 3. 
50 pidettavaan vuosikokou.kseen, on myonnetty 50 % : n alennus 

• 
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yksinkertaisteu lippujen, myos pikajunalippujeu hinnoista Hel
sinkiin. Aleunus on voimassa 9-15. 3. 1950. (Tfo n: o 201. 
25. 1. 1950) 

Stwrnen Kiitiloliitto 1·. y :n jasenille, jotka osallistuvat IIe1-
singissa 19-24. 3. katiloille pidettaville opinto-, neuvottelu- ja 
kokouspaiville, on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaistcn 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista IIelsinkiin. Alennus 
on voimassa 13. 3-2. 4. 1950. (Tfo n:o 300, 6. 2. 1950) 

Posti- ja lenniitinlaitoksen koko maata kasittaviin talvimesta
ruuski1pailuihin osallistuville k i 1 p a i 1 i j o i 11 e ja k i 1 p a i l u
t o i m i t s i j o i 11 e on myonnetty 25 % : n a1ennus yksinkertais
ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Rovaniemelle. 
Alennus on voimassa 16-21. 3. 1950. (Tfo n:o 288, 6. 2. 1950) 

Ounasvaaran Talvikisoihin osallistuville kilpailijoillc ja kil
pailutoimitsijoille on myonnetty 25% :n alennus yksinkertai ten 
lippujen, myos pikajtmalippujen hinnoista Rovaniemelle. Alen
nus on voimassa 20. 3-1. 4. 1950. (Tfo n:o 289, 6. 2. 1950) 

Jiirnviigsrniinnens Kristliga fOrening-nimisen yhdistyksen j ii
s en i 11 e, jotka eivat ole oikeutettuja saamaan vapaalippuja ja 
jotka osallistuvat sanotun yhdistyksen vuosijuhlaan Helsingissa 
24--25. 3, on myonnetty 50 %: n alennus yksinkertaisten lippu
jen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus 011 

voimassa 22-27. 3. 1950. (Tfo n:o 317, 9. 2. 1950) 
Ortodoksisten Nuorten Liiton vuosijuhlaan ja opintokerho

tyon neuvottelupaiville Joensuussa 24--26. 3 osallistuville all e 
20-v u o t i a ill e hen kilo i 11 e on myonnetty 25 %: n alennu::; 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Joen
suuhun. Alennus on voimassa 22-28. 3. 1950. (Tfo n:o 241. 
30. 1. 1950) 

Stwrnen Sairaanhoitajataryhdistyksen luentopaiville osallistu
ville sairaanhoitajattarille on myonnetty 25 %: n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista IIe1sinkiin. 
Alennus on voimassa 29. 3-2. 4. 1950. (Tfo n:o 184, 24. 1. 1950) 

Sttomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto r. : yn lii1· 
tokokoukseen osallistuville inva1iideille on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hi.Jl 
noista IIelsinlriin. Alennus on voimassa 13-18. 4. 1950. (Tfo 
n: o 165, 23. 1. 1950) 

Myonnettyja pal.kintoja.. 

Tehd}'llt.'i. esityksesta rautatieha.llitus on myoutiinyt Lappeenrannan 
asemalla palvelevalle aJokkaalle Niilo Rcijolle 2,000 markan suuruisen 
palltiunon tunnustukseksi siitii. oma·aloitteisesta ja esimcrkillista ·har· · 

• 
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kintau. osoittaneesta toiminnasta, jonka ansiosta Rapasaaressa 'i. 11. 15 
1949 sattuneen junavaurion seuraukset jiiivii.t verratta.in viihaisikBi. 
(Rh/To n:o H. 146/612, 27. 1. 1950) 

Hii.meenlinnan aseman 1 luokan asemamiehello Toivo August Raja
purolle on myonnetty 1,500 markan suuruincn palkinto tunnustukseksi 
siitii. oma-aloitteisesta ja ripeii.stii. toiminnasta, jot:.. hiin osoitti pidiit· 
tiiessiiiin 28/1 1950 junavarkaan Hii.moonlinnan a~omalla (Rh/To n :o H. 
:?38/903, 10. 2. 1950) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Sotkamon asemalla palveleva autonrahastaja. :Martti Kullervuo (synt. 16 
1. 1. 32) on erotettu 3. 2. 50 lukien sopimattomana. valtionrautateiden 
palvelukseen. (7. ljp n:o 161/272, 2. 2. 1950) 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Ylim. veturinlii.mmittii.jii.lle Eino Siukolle matkalle :M:essukylii.-Tam· 17 
pere ajaksi 1. 2.-31. 12. 50 kirjoitettu virka-aikavapaalippu n: o 
028141/563 on kadonnut ja kuoletetaan. (2. vjp n:o 158, 7. 2. 1950) 

Pieksii.maen varikolla palvelevan veturinkuljettajan E. Sirenin tyt· 
tii.relle Liisalle 9. 1. 50 kirjoitettu kouluvapaalippu n: o 13/296 matkalle 
Jyvii.skyla-Hamina on kadonnut ja kuoletetaan (Pm vrp 7. 2. 1950) 

Pieksii.mU.en varikon tilap. vaununvoitelijan Tuomo Junttasen 30. 11. 
48 kirjoitettu virkamerkki n:o 1054, virka-aikavapaalippu n:o 027543/151 
voimassa 3. 2.-31. 12. 50 matkalla. Pieksii.mii.ki-1:.Iaavesi ja 12. 1. 50 
kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 0292173 matkalle Pieksiimaki-Helsinki 
o,·at kadonneet ja kuoletetaan (Pm vrp n: o 166, 9. 2. 1950) 

Avoimia virkoja. ja. toimia. 

3. liikennejaksossa seuraavat e ityksen perusteella taytettli.viit virat 18 
ja toimet: 1 l. konttoriapulaisen toimia: yksi 3. liikennejakson piilillikon 
toimistossa ja kolme Turussa., asemctmiesten esimiehen virkoja: yksi Tu· 
russa; :e t vaihdemiehen toimia: yksi Loim.aalla.; 1 l. asemamielum toimia: 
yksi Uudessakaupungissa ja neljii Turussa; Z! l. asemamiellen toimia: yksi 
Raisiossa, yksi Liedossa, yksi Kyrossii., yksi Mellilii.ssii., yksi Urjalassa, 
yksi Kylmii.koskella ja. yksi Paimiossa; junamiehen toimia: kaksi ~'urussa. 
Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tetfava asianomaisellc 
liikennepaikan pii.iillikolle viimeistii.ii.:n 22. 2. 1950. 

e l. konttoriapulaisen toimi Karjaan varikolla, tiiytetiian esityksen 
perusteella. Koneosa.ston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettlivii. Kar
jaan varikonpii.ii.llikolle viimeistii.ii.n kuluvan helmikuun 25 piiivii.nii. 

Seuraavat esityksen perusteella t'ii.ytettii.viit toimet ovat haettavina 
5. llikennejaksossa: 1 l. konttori<!pu.laisentoimia.: yksi Vaasassa ja yksi 
Kokkolassa; :e l. konttoriapulaisentoimia.: yksi Vaasas..~, yksi Seinii.joella 
ja yksi Pietarsaaressa; 2 l. vaihdemiehentoimia.: kolme Seiniijoella ja yksi 
Kokkolassa; junamiehentoimia: yksi Pietarsaaressa; 1 l. asemamiehtm· 
toimi<l: yksi Vaasassa, yhdeksiin Seiniijoella, yksi Uudessakaarlepyyssii. ja 
yksi Kokk;olassa; :e l. asemamiehentoimia: yksi Tuurissa, yksi Pihlaja· 
vedellii. ja yksi Hiirmiissii. Liikenneosaston johtaja11e osoitetut hakemukset 
on jatettiivii asianomaisen liikennepaikan piiiillikolle viimeistiiii.n 3. 3. 50. 

Jii.rvenpiiiin kolmannen luokan, Tuiran ja Pyhii.salmen neljiinne:n luo· 
kan, Periilii.n, Orismalan, Pcltoso.lmen, Paltamon ja KontiolahdC>n viidennen 
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luokan asemien asem.apiUirliki:i?t'VVrat sekii. ase-IIJ.aka.ssanhoit.a.janvirat Rii.himii.en 
ja Ln.hden asemilla julistetaan tii.ten haettaviksi rautatiehallituk elle osoite
tuilla ja viimeistii.an maanantaina ma.aliskuun 13 piiivana 1950 ennen 
kello 12 rautatiehallituksen kirjaajalle jiitettavillii kirjallisilla hnkemuksilla. 
Nimitetyt asemapiiiillikot ova.t velvolliset vastaanottamaan Pyhiisalmen 
Periilan, Orismala.n, Peltosalmen, Paltamon ja Kontiolahden a . emilla jo 
olevan sekii Jii.rvenpaan ja Tuiran 'lsemille vastedes mahdollisesti sijoitet
tavan postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Seuraavat valtionrautateilla avoinna olevat virat julistetaan haetta
viksi rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetuilla ja viimeistaan maanan
taina maaliskuun 13. piiivanii 1950 ennen kello 12. rautatiehallituksen kir
jaajalle- jatettavillii kirjallisilla hakemul-.silla, nimittiiin: kaksi ylemman 
palkkausluokan 1 l. linjakirj1winvirkaa, joista. toinen toistai~eksi 6. liikenne· 
jaksossa ja toinen 9. liikennejaksossa; yksi ylemman palkkausluokan 1 l. 
kirjv.rinvirka toistaisel'-Si Tampereeu asemalla; kaksi alemrnan palkkaus
luokan 1 l. kirjurinvirkaa, joista toinen toistaiseksi Lohjan kauppalan py
sii.kilUi ja toinen Vaasa.n asemalla; kaksi ylemman palkkausluokan S l. 
linjakirjurvn.vkkaa, toinen toista.iseksi 9. liikennejakso:<sa ja toinen 10. liiken
nejaksossa; lwlmetoista ylemman palkkausluokan ;e l. kirjurinvi1·1caa, joista 
toistaiseksi yksi kullakin asemalla: Helsinki, Malmi, Ilumppila, Valkea
koski, Tyrvaa, Vaasa, Inha, Y!ista-ro, Kerui, Oulu, Lappi, Pieksfuniilti ja 
Kalvitsa; kaksi asemamcstarinvi1·kaa, joista toinen toistaiscksi Kanga:slam
men ja toinen Multamaen pysiikillli; kolme alemman palkkausluokan ~ 1. 
linjakirjurinvirkaa, joista toistaiseksi yksi 3. liikennejaksossa, yksi 4. lii 
kennejaksossa ja yksi 9. liikennejaksossa; neljatoista alemman palkkaus
luokan e l. kirjurinvirka.a, joista toistaisek i yksi Jmllakin a.semalla: Hel
sinki, Jokela, Hyvinkaa, Humppila, Lyly, Sinro, Vaasa, Lapua, Piinniiinen, 
Joensuu, Hietanen ja Sotkamo sekli. yksi Kirjokiven ja yksi Juurikorven 
pysakillii; kaksi 2 l. lipwrvmyyjiinvirkaa, toinen toistaiseksi Helsingin jtL 
toinen Turun asemalla; yksi siihki:ittiijii:nvirka toistaiseksi Tampereen :J.se
m:J.lla. Kangaslammen pysakille nimitetty asemamestari on velvollinen 
yastaanottamaan pysiikillii. jo olevan ja Multamiien pysii.kille nimitetty 
asemamestari pysiikille vastedes mahdollisesti sijoitettavan postitoimipailmn 
hoitajantoimen. 

Aktuaarin virka tilastotoimistossa. Rautatieha1Jitukselle osoitetut ha
kemukset on toimitet tava rnutatiehallituksen ltirjaajantoimistoon viimeh;tKan 
13. 3. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita eunen hake
musten jiittfunistii ottamaan selvaii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Virkityslrurssit. 

Koska Suomen Urheiluopisto ei ole voinut varata rautatieHiisille 
aikaisemmin sovittua kurssiaikaa. 12-18. 3. 1950, on suunniteltu hiihto 
virkistyskurssi (Kl n: o 62/49. 17) taman vuoksi edollii mainitulla ajalla 
'Peruutettu. 

Kilpailukutsu. 

Kutsumme kaikkia VR:n palveluksessa olevia painijoita osallistwnaau 
valticnrautateiden paimimestaTwuskilpailuihin kreikkalais·roomalaisessa pai
nissa, jotka k:ilpailut a.sianomaisella luvalla jiirjestetiian Riihimii.en Seuro
jen talossa maalijlkuun 4-5 piiivanii 1950 alkaen kilpailut 4 piLivana 
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klo 19. Punnitus ta.pahtuu samuua pii.iviina ja salllllS.'m paikai>:;:l klo 16. 20 
Kilpailut tapahtuvat kaih-issa sarjoissa ja ovaJt sama.lla lmrsintana Ruot in 
kans.'«'l. suoritett.ava.a. painimaaottelua varten. Kilpailussa jaeta.an mcstaruus
mit.::Uicn lisii.ksi joka sarjnssa kolme palklntoa sekii. mahdolliset kunnia
pnlkinnot. llmoittautumi!let on lii.hctetUi.vt~ helmi.kuun 26 p'ii.iviilin m~>nnes>:ii 
oR. kirja.npitajli A. V. :Mattila, Riihlmaki. Polttoainevarn.sw. Ruoke-<l- rua-
.ioitus, (mahd. makuuvaunussa) kilpailijan Jask-unn jarjestetatin pyydet-
hiessa. 

Paavo Oinaala 
puheenjohtaja 

Painiterveisin 
.A.ulis V. ;\fattih 

sihteeri 
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Viittaus Kaskylehdessa ulkainuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n :o 1/50. 2 ( = lehden nu mero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

SIS A.L L Y S; 1. ValtionGuvoston 5. 1. 1950 tekeman ·palkankorotUSipaatoksen 
soveltaminen valrtionrautateilla tyosuhteessa oleviin, ·aika.palk<al1a tyoskentele
viin tyon.tokijoihin. - 2. Lisii.pailkkion maksaminen konekw:joittajille vuonna 
1950. - 3, Paikkatilausten valittaminen puhelimitse. - 4. Muutoksia aika
toaulullfl n:o 115. - 5. Liiken.nepaikkoja koskevia muutoksia. - 6. Kappale
ta.varan -kuljetus rataosilla V.illli.hde--Koria, .Aitomaki~Luumii.ki. ja Lauritsala 
Rauha. - 7. Gg-vaunujen lwttiasii.leikot. - 8. Valtiomautateiden ja Jokiois
ten rautatien valinen yhdys1iiken.ne. - 9. Y•hdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n kanssa. - 10. Hiihtoloma-alennus. - 11. Matkalippualennultsia. -
12. Kadonneita matkalippuja, virkameik.keja ym. - 13. Avoimia virkoja ja 
toimia .. 

Valtioneuvoston 5. 1. 1950 tekeman palkan
korotuspaatoksen soveltaminen valtionrauta
teilla tyosuhteessa oleviin, aikapalkalla 
tyoskenteleviin tyontekij oihin. 

Sosiaaliministeriou pallrka- ja hintaosasto on helmilmun 1 
13 paiviinii 1950 hyviiksynyt valtiourautateillii tyosuhteessa tunti-
tai lruukausipalkalla olevien tyontekijain palkat korotettaviksi 
valtioneuvoston 5. 1. 1950 tekeman palkankorotuspaatoksen perus
teella seuraavasti: 

1) Korotus suoritetaan puhtaasti aikapalkalla (ttmti- ja lmu
kausipalkalla) oleville tyontekijoille ja on sen suuruus 7.o % 
laskettuna tyoehtosopimuksessa mainitu:ista ohjepalkoista tai, 
m:illoin ty:ontekijaan ei sovelleta tyoehtosopimusta, palkkasaan
nostelyplUitoksessii mainituista ohjepalkoista. Knukausipalkkaa 
nauttiville tyi:intekijoille korotus lasketaan vastaavasti ohjepal
koista. 

2) R:orotus ei koske niita tyontekijoita, joiden palkat maa
raytyvat cll'alrkatyota tekevien tyontekijaiu ansioideu perusteella, 
lruteu esim. konepajojen erikoisammattityontekijoita. 

~~~~~~·~~~·~v~~·~~~~~~•v~~~~·~~·~~ 

~ Muista, ettei suuri yleiso ole perilla rautateiden monista -E t maarayksista. Ala siis asiakasta palvellessasi vetoa kyl- ~ 
)- masti pykaliin, vaan selvita hanelle, minka takia maara- ~ 

~ yksen noudattaminen on hanen omankin etunsa mukaista. -( 

~~~~~4~~~~~~~~~·~·~···~·~~··~~AA~1 
1459.- 23. 2. 1950. 
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3) Milloin tyontekijalle maksetaan aikapalkan lisiiksi tuo
tantopalkkiota tai muuta tuotannon perusteella maiiriiytyviiii 
palkanlisaa, kuten vaunurahaa tai muuta siihen verrattavaa lisaa, 
maksetaan mainitusta 7.5 % :n korotuksesta vain niin suuri osa, 
ettei epasuhdetta alemman palkan muodossa synny vastaavaa 
tyota ilman p. o. lisaa puhtaasti aikapalkalla tekeviin, korotuksen 
taytena saavun tyontekijoihin. Jos tuotantopalkkiota tai muuta 
siihen verrattavaa palkanlisiiii. ei suoriteta jatkuvasti, makse
taan silta ajalta, jolloin tyota tehdaii.n puhtaasti aikapalkalla, 
mainittu 'f .5 % :n korotus taysi.miHiraisena. 

4) Jos tyontekija suorittaa vuoroin seka urakka- etta tunti
tyota, maksetaan korotus vain tuntityon osalta. 

5)' Indeksikorotus lasketaan korotuksien jalkeen muodostu
neesta loppupalkasta kuten tahii.nkin saakka. 

6) Korotus suoritetaan tammikuun 16 paivasta 1950 alkaen. 
(Rh/ To n:o H 98, 17. 2. 1950) Kl n:o 10/ 50. 1. 

Lisapalkkion maksaminen kone
kirjoittajille vuonna 1950. 

Eduskunnan myonnettya vuoden 1950 tulo- ja menoarviossa 
maararahat lisapalkkioiden maksamiseksi valtion palveluk essa 
oleville nopeille konekirjoittajille, valtiovarainministerio on val
tioneuvoston paatoksen mukaisesti an'tanut m. m. seuraavat miia
l'aykset sanottujen palkkioiden suorittamisesta: 

Konekirjoittajalle saadaan maksaa asianomaisen toi.men palk
kausluokkaa lahinna ylemman palkkausluokan ja toi.men palk
kausluokan peruspalkan tai vuosipalkkion erotus eli konekirjoi
tuslisii edellyttaen, etta 

1. toi.mi on piHiasiallisesti konekirjoitustyota edellyttava 
toimi; 

2. toimi ei ole vakinaisten 8. tai ylimaaraisten 15. palkkaus-
luokkaa korkeammassa palkkausluokassa; 

3. toimenltaltija on virastossaan tai laitokscssaan suoritetussa 
konekirjoituskokcessa nayttiinyt omaavansa vahintaiin 8,500 net
tolyonnin nopeuden puolessa tunnissa. 

Tilapiiisena toimihcnkilonii olevan konekirjoittajan palkkiota 
voidaan korottaa vastaavasti. 1\Iikali tilapaiselle toimihenkilollc 
maksettavaan kokonaispalkkioon on katsottava sisiiltyvan ikalisiii 
tai kalliinpaikanlisiia, on nama viihenneWiva kokonaispalkkiosta 
ja sitten maariteltava, mita palkkausluokkaa jaannos vastaa. 

Konekirjoittajalle, jolle on aikaisemmin myonnetty konekir
joituslisa, maksetaan lisapalkkio edelleen vuoden 1950 alusta 
lukien sitten kun valtiovarainministerion jarjestelyosasto on 
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maksamiseen antanut luvan, jota varten jarjestelyosastolle on 2 
ilmoitettava seuraavat tiedot: 

1. konekirjoituslisaan oikeutetun konekirjoittajan taydelli-
nen nimi; 

2. toimi; 
3. palkkausluokka; 
4. lisapalkkion maara kuukaudessa ja vuodessa; 
5. sen menoarvion momentti, jota lisapalkkioiden maaralli:i 

rasitetaan. 
Taman johdosta rautatiehallitus on maarannyt, etta . osasto

jen johtajien on talousosaston johtajalle ensitilassa toimitettava 
edelUi. mainitut tiedot. • 

Konelrirjoittajalle, jolle aikaisemm.in ei ole konekirjoituslisaa 
myonnetty, saadaan suorittaa lisapalkkiota hanen suorittamansa 
hyviiksytyn konekirjoituskokeen perusteella kokeen suorittarnista 
seuraavan kuukauden a]usta lukien. Tiillaiset kirjoituskokeet 
jarjestiili. rautatiehallituksen tyontutkimustoimisto. Kirjoitus
kokeisiin pyrkivien konekirjoittajien on ilmoittauduttava esimie
hilleen, jotka sopivat tyontutkimustoimiston kanssa kokeitten 
ajasta. Aikaisempia todistuksia ei hyvaksyta. Koekirjoitus on 
sen jalkeen Uihetettava talousosaston johtajan kautta valtio
varainministerion jarjestelyosastolle, joka paattaa kokeen hyvak
symisesta ja antaa luvan lisapalkkion suorittarniseen. 

Palkkalistassa tai muussa palkkiolrnitissa on viitattava siihen 
valtiovarainministerion jarjestelyosaston kirjeeseen, jolla varat 
tai lupa konelrirjoitus.lisien maksarniseen vuonna 1950 on myon
netty. (R.h/ To n: o H . 201, 17/2 1950. - Valtiovarainministe
rion kirjelma n:o 23 vv., 19/1 1950) Kl n:o 10/ 50. 2. 

Paikkatilausten valitt aminen puhelimitse. 

Pail\:katilauskirjojcn n~o 2410 ja 2410 kk uusimpiin painok- 3 
siin on lisatty puhelintilauslomaketta n: o 2414 vastaava tarkis
tusosa, joka taytetaan kalldriopaperia hyvaksikayttaen samalla 
lmin itse tilauskin. Tarkistusosa on siTh:kipaperia, joten tilausta 
kirjoitettaessa tarvitaan edelleenh'in vain yksi kaksipuolinen kalk
kiopaperi, joka asetetaan silkkipaperin ja kantaosan valiin. 

Tarkistusosan suhteen menetelUUin taysin samalla tavoin kuin 
Kl n:o 10/48 kohdassa 8 ja Kl n:o 33/ 49 kohdassa 3 on maa
l'atty puhelintilauslomakkeesta n: o 2414. 

Paikkatilauskirjojen uusien painosten tultua kayttoon ei eril
lista puhelintilamdomaketta 2414 siis enaa tarvita tilaaja-ase
milla. Kayttamattomat lomakkeet palautetaan painatusjaostoon. 
(Tyt 20. 2. 1950) Kl n:o 10/ 50. 3. 
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Muutoksia aika .. auluun n:o 115. 

1\Iaalish."Uun 1 p: stii 1950 pysahtyvat tarpeen vaatiessa ( S) : 
hj n: o 493 ja 496 Paloviidan se, 
hj n:o PM. 9 Levon ja Kaanaan se, 
hj n: o 073 Kongan, Ronkalan ja Horpun se. (Kut n: o 193, 

18. 2. 1950) Kl n: o 10/50. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Iisveden aseman alaisena avataan 1. 3. 1950 liikentee1le Ylli
kosken raide Reuraavin merkinnoin: 

Yliikosken 
raide Isv 4. 

I I 
Tt Suonenjoen Saha- ja 

'rarvike Oy :ta var
~n. Luk. 1. 3. 50. 
(Lkoj n: o 338, 18. 
2. 50) Kl n:o 10/j 
50. 5. 

Saman aseman alainen Tampellan raide poistetaan julkai
susta ,Liikennepaikkojen valimatkat" 1. 3. 1950 lukien ja sijaan 
merkitaiin: 

Enso-Gutzei
ti.n raide Isv 4. Tt I'Jnso-Gutzeit Oy: ta 

varten. Luk. 1. 3. 50. 
(Lkoj n:o 338, 18. 
2. 50) Kl n:o 10/ 50. 
5. 

Lisaksi muutetaan Iisveden aseman alaisen Tampellan uuclen 
raiteen nimi Tampellan raiteeksi 1. 3. 1950 raiteen merkintojen 
muuten pysyessii entisellaan. Kl n: o 10/50. 5. 

Paltasen laiturivaihteen alaisena avataan 1. 3. 1950 liiken
teelle yleista tan·etta va1·ten Soramae:n raide seuraavin merkin
noin: 

Soramiien 
raide 

II 
Tt [,uk, 1. 3. 50. (Lkoj 

n:o 411, 18. 2. 50) 
Kl n:o 10/50. 5. 

Komun pysakki alennetaau 1. 3. 1950 lukien Pyhasalmen ase
man alaiseksi laiturivaihteeksi liikennoimismerkinnoin: 
h· Komu Pyhii.salmi 9. Him 

Aitto- TR 
jii.rvi 11. 

I1m 57. 
Yw 97. 

Hipk 389. Jus 414. 
Kon 166. Kw 415. 
01 219. Pm 231. 
Ri 536. Sk 309. 
Tl 543. (Rhjlko 
n:o 473, 16. 2. 50) 
Kl n: o 10/50. 5. 
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Kappaletavaran kulj etus rataosilla 
VilHihde-Koria, Aitomaki-Luu
maki. ja Lauritsalar-Rauha. 

Rautatiehallitus on ma.lirannyt, eWi kappaletavaran kuljctus 6 
rataosien Villahde-Koria, Aitomiilti-Luumaki ja Lauritsala
Rauha liikennepaikoille ja nailta liikennepaikoilta tapahtuu 1. 3. 
1950 lukien valtionrautateiden autoilla. 

Rataosalle Villi:ihde-Koria osoitettu kappaletavara kuljete
taan autoilla Lahdesta ja Kouvolasta kasin maaraliikennepai
koille, joten tiiman rataosan liikennepaikoille Lahden kautta saa
puvat kappaletavaraliihetykset on kuormattava Lahden asemalle 
osoitettuihin asema- tai siirtovaunuihin tai niihin suuntavaunui
hin, joihin Lahteen osoitettu tavara on muaratty kuormattavaksi 
,ja Kouvolan kautta saapuvat kappaletavaraliihetykset vastaavasti 
Kouvolaan osoitettuihin asema- tai siirtovaunuihin tai suuntavau
nuihin, joihin Kouvolaan osoitettu tavara on maaratty kuormatta
Yaksi. - Rataosille Aitomaki-Luumaki ja Lauritsala-Rauha 
osoitettu kappaletavara kuljetetaan autoilla Kouvolasta, Lappeen
rannasta tai Virasojalta kasin maaraliikennepaikoille ja niiiltii 
liihteva tavara kuljetetaan vastaavasti Kouvolaan, Lappeenran
taan tai Virasojalle edelleen kappaletavaravaunuihin kuormatta
,·aksi. - Taman vuoksi on Kouvolan kautta saapuvat, rataosalle 
Aitomaki-Luumlilti (samoinkuin Knk, Voa) osoitetut kappale
tavarallil1etykset lruormattava Kouvolan asemalle osoitettuihin 
asema- tai siirtovaunuihin (Hlti, Val, Tku, Tpe, Lh, Kta y.m.) 
tai niihin smmtavaunuihin, joihin Kouvolaan osoitettu taYara 
on miiariitty kuormattavaksi. - Pieksamiiki HihetU:ia Mikkelin 
kautta Kouvolaan suunta-asemavaunun, johon kuormataan Kou
volaan, Kuusankoskelle ja Voikkaalle seldi rataosille Koria
Villahde ja Aitomaki-Luumaki osoitettu tavara. Virasojan 
kautta rataosalle Lappeenranta-Vainikkala-Aitomiiki osoitettu 
tavara on lruormattava Lappeenrantaan osoitettuun asemavau
nuun, Pieksamalti Hihettaa Savonlinnan kautta Lappeenrantaan 
. ·uunta-asemavaunun, johon kuormataan samalle rataosalle Uihe
tettliva tavara. 

Rataosalle Lauritsala-Rauha osoitettu, liinnesta saapuva ta
Yara on kuormattava Lappeenrantaan osoitettuihin asemavaunui
hin tai Kouvolaan osoitettuihin siirto- tai suuntavaunuihin. Talle 
rataosalle osoitettu, idasta saapuva tavara on kuormattava Vi
rasojalle osoitettuihin a.sema- tai suuntavaunuihin. 

l\1ikali jollekin k. o. rataosille olevalle liikennepaikalle Iahe
t_ettavaii tavaraa kertyy niin paljon (vahint. 3,000 kg), etta oma 
asemavaunu voidaan valmistaa, on sellainen valmistettava ja Uihe
tettiiva vaunulruorman tapaan. 

Autolruljetukseen soveltumattomat kappaletavaraHihetykset 
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(Hi.mminvaunutavara, pitkiit esineet y. m.) kuljetetaan edelleen
kin junalla maarapaikkoihinsa. 

Kuljetusmaksut on laskettava entiseen tapaan rautatievali
matkan mukaan. Tavara kuljetetaan lisamaksutta anton kulku
reitin varrella olevaan vastaanottajan varastoon, jos kuljetus
maksu on laskettu varastosta kulkusuunnassa kauempana olevalle 
liikennepaikalle. Samoin kuljetetaan tavara lisiimaksutta vas
taanottajan k:. o. llikennepaikan asutuskeskuksen alueella ja auto
linjan varrella sijaitsevaan varastoon. J os tavara sen sijaan on 
vietava vastaanottajan muunlaiseen autolinjan varrella olevaan 
varastoon, on autonlruljettajan kannettava tiillaisesta kotiinkulje
tuksesta lisakorvauksena 20 pennia kilolta. Auton kul1.'llreitilta 
sivussa oleville vastaanottajille voidaan lahetykset kotiinkuljettaa, 
mikali he sita haluavat. Tallaisesta kotiinkuljetuksesta kannetaan 
valtionrautateiden autojen maantietariffin mukainen lisamaksu. 
Lahetykset, joita ei voida toimittaa vastaanottajille, jiitetaan 
a. o. liikennepaikkojen tavarasuojiin. 

Rataosien Villahde-Koria, Aitomaki-Luumaki ja Laurit
sala-Rauha liikennepaikoilta Uihetettaviin kappaletavaran rahti
kirjat laaditaan a. o. liikennepaikoilla entiseen tapaan. Auton
kuljettajien lruljetettavaksi ottamien lahetysten kuljetuskirjat 
laaditaan auton kulkureitin varrella olevalla lahimmalla liikenne
paikalla. Jos taUainen tavara on o oitettu anton kullrureitin paate
asemaa kauempana olevalle liikennepaikalle, laaditaan kuljetus
kirjat kuitenkin paateasemilla. Rataosalta Aitomaki-Luumaki 
kuljetettavaksi otetulle ja Junttolan, Pulsan, Tanin, Raipon, Si
molan, Rikkiliin, Vainikkalan, Melkkolan ja Hytin liikennepai
koille osoitetulle tallaiselle tavaralle laaditaan kuljetuskirjat Luu
maelH.i. Rahdit lasketaan edelliimainittuja tariffeja soveltaen. 
(Lkoj n:o 408, 20. 2. 1950) Kl n:o 10/50. 6. 

Gg-vaunujen lattiasa.leikot. 
Sen johdosta, etta useista korjaukseen Hihetetyista Gg-vau

nuista on todettu varsin runsaasti puuttuvan lattiasaleikkojii 
( n. s. trallej a), jotka eiviit ilmeisestikaiin kaikki ole kadonneet 
tai lopullisesti rikkoontuneet, vaan jaaneet asemille vaunun lat
tioidenpuhdistuksen yhteydessii, kehoitetaan kaikkia liikennepaik
koja tarkistamaan tallaiset mahdolliset liikavarastonsa ja toimit
tamaan loydetyt siileikot lahimpaan vaunukorjauksia suorittavaan 
konepajaan. (Lkoj n:o 412, 14. 2. 50) Kl n:o 10/ 50. 7. 

Valtionrautateiden ja Jokioisten rauta-
tien va.linen yhdysliikenne. 

J okioisten rautatien kanssa tehdyn uuden yhdysliikennesopi
muksen johdosta (Kl 9/ 50. 9) rautatiehallitns on vahvistanut 
seuraavat iarkemmat maaraykset: 
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1. Yhdysliikenteessa lasketaan maksut seuraavien viilimatko- 8 
jen mukaan. 

Forssa ... ............ . ... . 
Jokioinen . ............... . 
Minkio ... .. .. ..... . ...... . 

Matkaliput 
km 

35 
23 
12 

Tavara. 
arm 
69 
45 
24 

Matkalippujen hinnat maariitiiiin valtionrautateiden tariffien 
mukaan silta yhteen lasketulta valimatkalta, joka saadaan kun 
mainittuihin J okioisten rautatien matkalippuvalimatkoihin lisa
taan valtionrautateilla suoritettavan matkan pituus. 

Matka-, kiito-, pika- ja rahtitavaramaksut lasketaan lisiiiimalla 
mainittuihin Jokioisten rautatien tavaravalimatkoihin valtion
rautateilla suoritettavan kuljetusmatkan pituus. Nliin saadun 
valimatkan perusteella ma.lirattyyn hinnoituslukuun on lisiittava 
luku 1. 

2. Yhteiset vahimm.at maksut ovat samat kuin Loviisan rau
latien osuudesta on maaratty. (Tariffitaulukkojen lisalehti 2, 
siv. 15.) 

3. Siirtokuormausmaksuja ei enaa kanneta, vaan sisaltyy 
siirtokuormausmaksu rahtiin. 

4. Seka matkalippujen etta tavaraliikenteen tilitys tapahtuu 
entiseen tapaan tlihan saakka kaytiinnossa olleita lomakkeita 
kayttaen. Ainoina eroavaisuuksina ovat, ettei maksuja asemilla 
jaeta, vaan suoritetaan maksujen jako rautateiden kesken tarkas
tustoimistossa seka etta pienHihetysten rahdit tilitetaan paketti
merkkeja kayttiien, joten niita ei enii.ii viedii erikoisluetteloihin. 
(Tfo n:o 399, 20. 2. 50) Kl n:o 10/50. 8. 

Yhdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne Ab : n 
kanssa. 

Oikaisuna ilmoitetaan, etta Kl n: o 8/50. 1 kohdassa julkais- 9 
tun rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan liikenne Ab:n valilUi 
tehdyn yhdysliikennesopimuksen matkustajia ja matkatavaraa 
koskevan osan 1. kohta, jonka painovirhe on sotkenut, on oleva: 

1. Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab :n vali
sessa yhdysliikenteessa myydii.ii.n rautatieliikennepaikoilta varsi
naisina yhdysliikennelippuina yksinkertaisia, meno- ja paluu-
ekii matkailulippuja kaikille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n hen

kiloautolinjoille. Rautatieliikennepaikoilta myytavien muunlais
ten lippujen kelpoisuudesta nailla autolinjoilla on maaratty jiil
jii.mpanii kohdissa 4, 5 ja 6. Kl n:o 10/50. 9. 
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Hiihtoloma-alennus. 
Kl n:o 9/50. 12 kohdassa mainiiun 17. 2.-12. 3. 1950 vali

sena aikana myytavan hiihtolipun voimassa oloaika on piden
netty 10 pv:sta 15 pv:ksi, leimaamispaivii mukaan luettuna. 
(Tfop:n siilike n:o 6, 17. 2. 1950) Kl n:o 10/50. 10. 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Paint'liiton jarjestiimiin karsintakilpailuihin osallis

tuville p a in i j o ill e on myonnetty 25 %: n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista ManWiiin. 
Alennus on voimassa 23.-28. 2. 1950. ( Tfo n: o 355, 15. 2. 1950). 

Slalorn-Seuran pujottelulaskun Suomen mestaruuskilpailuihin 
osallistuville k i l p a i 1 i j o i 11 e on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pilcajunalippujen hinnoista Tu
renkiin. Alennus on voimassa 24.-28. 2. 1950. (T:fo n: o 372, 
15. 2. 1950). 

Nokian Pyry r. y:n jarjestiimiin Nokia Kisoihin osallistu
ville k i l pail i j o ill e on myi:innetty 25% :n matkalippualen
nus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista 
Nokialle. Alennus on voimassa 1.-8. 3. 1950. (Tfo n:o 380, 
16. 2. 1950). 

Svenska Finlands Skolidrottsforbund r. f.-nimisen liiton sla
lomhiihdon ja viestinhiihdon mestaruuskilpailuihin osallistuville 
k i l p a i l i j o ill e on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertais
ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Kauniaisiin . .Alen
nus on voimassa 2.-7. 3. 1950. (Tfo n:o 337, 13. 2. 1950). 

Suornen Partiopoikajii1·jeston hiihto- ja mii.enlaskukilpailuihin 
osallistuville k i l p a i l i j o ill e on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Jy
viiskyliiii.n . .Alennus on voimassa 2.-7. 3. 1950. (Tfo n:o 379, 
16. 2. 1950). -

Ka.donneita. matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 
Oikaisuna ilmoitetaan, etta Kl n: o 9/50. 17 kohdassa kuoletettu virka

aikavapaalippu n:o 028141/563 on kirjoitettu Eino Silukolalle eika Eino 
Siukolle. 

Pentti Kak.soselle kirjoitettu 2 I. yleislippu n:o 1762 voimassa 18. 2.-
17. 8. 50 on ka-donnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o :249/599, 18. 2. 50) 

Avoimia virkoja ja. toimia.. 
Rautatiehallituksen talousosaston kiTjanpitajan virka rautatiehallituk

sen paajohtajalta viimeistiian maaliskuun 18 pii.ivii.na 1950 ennen kello 12. 
Tarkastustoimistossa on avo~nna er'!iitii. vt. 2 I. konttoriapulaisen ja 

1 I. ylim. konttoriapulaisen toimia, patevyysvaatimuksena liikenneosaston 
yleinen virkatutkinto. Ha.kemukset liibetetaan ylitarkkaajalle, john. saa 
liihempia tietoja. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen h.ake
musten jiittfunistii ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista.. 
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Viittaus Kaskylehdessa 1ulkaistuun maaraykseen merkltian: 
Kl n :o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muut osilmoit ukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 2-4. 

S is a 11 y s : 1. Jaiksoru'kiiyttO.komitcat. - 2. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 3. VR autoliikenne. - 4. LT-painoni.lmaisijan kokeilemincn. -
5. Lastcnlippujen kirjoittamincn shekkikirjoista. - 6. Rahtitasoitukset. -
7. Vajaapainoma>ksun laskeminen alennusten yhteydessa. - 8. Imatran kaup· 
palan alueclla tapahtuneen •henkiloautoliikenteen lopettaminen. - 9. Tarkastus
toimiston jaostot . - 10. Ylim. vapaali.put. - 11. }rfatkalippualennuksia. 
12. Kadonneita mat•kalippuja, virkamerk.kejii yu:n. - 13. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 14. VR <painimestaruuskilpailut. 

J aksonkayttokomiteat. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on ilmoittanut 1 

kuluvan helmikuun 8 piiivana hyvaksyneensa rautatiehallituksen 
ja Suomen Rautatieliiisten Liitto r . y:n, Suomen Veturimiest~n 
Liitto r. y :n, ValtionrautatieHiisten Keskusjarjesto r. y :n, Rau
tatievirkamiesliitto r . y: n sekii Svenska Kamratforbundet vid 
Statsjarnvagarna r . f :n valisen sopimuksen (Kl n :o 6/50. 1.) 
n. s. jaksonldiyttokom.iteain asettam.isesta vuoden 1950 ajaksi val
tionrautateiden ensimmaisen, nelj iinnen, viidennen, kuudennen, 
yhdeksannen ja kymmenennen liikennejakson toiminta-alueelle. 
Samalla ministerio on oikeuttanut rautatiehallituksen huomioi
maan sopimuksen 9 § : ssii mainitut menot tulo- ja menoarvion 
18 Pl. II luvun 24 momentin (sekalaiset menot) kohdalla sa
malla tavoin kuin tuotantokomiteakustannukset. (Kulk n: o 657 I 
8. 2. 1950; Rh/ hlo n: o 217/ 17. 2. 1950) Kl n :o 11/50. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
RaudaskyHin aseman alaisena km 685 + 377 m avataan 1. 6. 2 

1950 liikenteelle Ojasaari-niminen seisake seuraavin merkinnoin : 

se Ojasaari 421 Raudas
kylii 3. 

Nivala 9. 
Yw 18. !Jlm. 

136. 

H . Luk. 1. 6. 50. (Lkoj . 
n:o 364, 22. 2. 50.) 
Kl !11 : 0 11/50. 2 . 

~···~~····~~·····················~ 
._ Ystavallinen•·;a iloinen ilme kuuluu hyvaan asiakaspalve- ~ 

~ luun. ' Osoita hymyllasi, etta asiakkaan auttaminen on ~ 
;: ~ lSinulle itsellesikin mieluista. ~ 

~~~~~~····~······· .. ············~ 
1616. - 2. 3. 1950. 
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Seisakkcella tulevat pysahty1naan tarpecn vaati.essa (S ) tois
taiseksi junat n:o 741, 7-±2, 743, UG, 747 ja 74 . 

VR autoliikenne. 
Rautatichallitus on paiittan~·t, etta. Lappecnrannan aseman 

ja kaupungin valinen valtionrautatciden linja-autoliikenteen har
joittaminen lopetetaan 28. 2. 1950, jotcn liikentecn hoitaminen 
k. o. autolinjalla siirtyy 1. 3. 1!)50 lukien yksityisille liikentecn
harjoittajille. (I1koj n: o 481, 2~J. 2. 1950) Kl n: o 11/ 50. 3. 

LT-painonilmaisijan kokeileminen. 
Rautatieballitus on liikennetarkastaja Leo 'l'ornqvistin kanssa 

tehnyt sopimuksen hanen suunnittelcmiensa painonilmaisijain ko
keilemisesta valtionrautateilUi vuoden 1950 aikana. 

Sopimuksen mukaan on nailla laitteilla varustetut vaunut 
pideWiva vain kotimaisessa liikentcessa, joten niita ei saa liihct
tiia Neuvostolii.ttoon. Nailla laitteilla varustettuja vaunuja on 
kaytetUiva mahdollisimman paljon vaunukuormien kuljetukseen. 

J otta miiiiriiasemalla huomattaisiin kuljetuksen tapahtuneen 
I;T-painoilmaisijalla varustetussa vaunussa, on liihetysasemalla 
lmljetuskirjan vaununnumerosarakk:ceseen ja vaunusaatteen mer
kittava sana ,LT-painonilmaisija". Jos vaunua lmljetetaan tyh
janii, on vatmulle tehtava eri vatmusaate ja LT-painonilmaisi
jasta tehtiiva merkinta saatteeseen. Vaunuun on sen numeron 
jalkeen maalattu punainen viiva ja suuri V-merkki. 

Painonilmaisijan siiatoruuveihin ei kokeiluaikana saa koskea, 
silUi kokeilussa pyritiiiin selvittiimi:ii:in myos jousien lmoleutumi
sen mahdollinen vailrutus. Jos laitc rikk:oontuu, tai vaunun jou
sia vaihdetaan, on siita ilmoitettava tari£fitoimistoon liikenne
tarkastaja Tornqvistille. 

Painonilmaisijalaitteista on paino luettava seuraavissa kulje
tusvaibeissa: 

A = Ennen kuormauksen alkamista vatmun ollessa tyhjiinii. 
B = Kuormauksen pa.iityttya ennen kuin vaunua on liiku

teltu. 
C = Kuljetuksen jalkeen miiiiraasemalla ennen purkamista. 
D = ,Jos vaunu matkalla punnitaan vaunuvaa'alla (mikii ko

keilun kannalta on hyvin suotavaa) on samalla paino 
luettava myos painonilmaisijoista. 

Liikennepaikan piiiillikon tulee miiiiratii, kuka painonilmaisi
joiden lukemisen eri vaiheissa toimittaa. 

Painonilmaisijoita on vaunussa neljii kappaletta. 2-akseli
sissa vaunuissa on kussakin painonilmaisijassa paino-asteikk:o ja 
kaksi viivotinta, joita senraavassa lmtsutaan ylii- ja alaviivotti.-
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mel{si. 4-akselisissa vammissa olevis ·a painonilmaisijoissa on vain 4 
painoasteikko ja yksi viivotin. Painoasteikon ja ylaviivottirnen 
alarelman leikkauspiste (I) on ensimmainen lukemiskohta. Pai
noasteikon ja alaviivottin1en yliireunan leikkauspiste (II) on 
toinen lukemiskohta. Laitteet on asennettu siten, etta painon
ilmaisija lukemisvaiheessa A alkuaikoina yleensa ilmoittaa lilci
maarin nollaa, kun se luetaan ensimmaisesta lukemiskohdasta. 
Alaviivottimen suunta on a ennettu siten, etta sen ja paino
asteikon leikkauspiste likimiii.irin ilmoittaa lrullekin pyoralle tule-
van kuorman mmuden, kun lukeminen suoritetaan alaviivotti-
men ja painoasteikon leikkauspisteestii kuonnauksen jalkeen en-
nen vaunun siirti:imista kuormauspaikalta ( vaihe B). Kuljetuk-
sen aikana vaunu painuu tlista viela syvemmalle ja asettuu 
uuteen, lruorman painosta riippuvaan ta ·apaihotilaan. YHivii
'Tottimen SUUnta 011 yritetty maaraHi siten, etta sen ja paino
asteikon leikkauspisteen kohdalta voidaan knl.jetuksen jalkeen 
todeta kunkin pyorlin kohdalle tulevan kuorman osuus. 

Sa~intonii on 2-akselisten vaunujen osalta siis : 
ennen kuormausta luetaan painonilmai ijoiden asennot paino

asteikon ja yliit,iivottirnen alarwnan leildmuspistcesta; 
lruormauksen jiilkeen ennen vaunun liilruttelemista luetaan 

a ennot painoasteikon ja alaviivottimen yliirettnan leikkauspis
teesUi; 

kuljetuksen (liikuttelemisen) jalkeen otetaan lukemat sa
moista kohdista ]min ennen kuormausta. 

4-akselisessa vaunussa on painoasteikon lisaksi vain yksi vii
votin. Kussakin painonilmaisijassa on naissa siis vain yksi luke
miskohta (pistecl I ja IT :vhtyviit) . 

Painoja luettaessa maaratiilin paino kustakin leikkauspisteesta 
crikseen 50 kilon tarkkundella, jonka jalkeen lukemat lasketaan 
yhteen. Nettopaino saadaan vahentamiiWi cnnen kuormausta saa
tu;jen Jukcmicn summa (kokeilnkauden alussa likimain nolla) 
kuormauksen jalkeen saatnjen lukemien ·umma. ta. Kuljetuksen 
jalkeen saatujen lukemicn summa merkitiian sellaiscnaan netto
painoa vastaavaksi. 

-los vaunn on kuormattu ko11cellise ti pudottamalla useampia 
satoja kiloja painavia eria kerrallaan tai jos vaunnsta on purettu 
ylilmormaa, ei edelliimainitnlla tavalla saada luotettavaa tulosta, 
vaan on Hilloin rahdituspaino miUi.rattavii va ·ta sen jiilkeen kun 
Yaunu on liilmteltu. csim. vaihdettu. Ti:illoin suoritetaan luke
millen aina ~'laxii,·ottimen alarcnnan ja painoasteikon leikkaus
pisteesta, siis samalla tavalla kuin kuljetuksen jalkeen painoa 
maarattiiessa. 

Tarkkailuainciston keraamiseksi liitetaan Pasilassa lumkin 
vaunun mukaan tarkkailuilmoituksia sisaltava lehtio. Asemien 
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on huolehdittava, etta lehtio aina seuraa vaunun kuljetuskirjoja 
sekii tyhja- etta kuormasuunnassa. J os lehtio alkaa loppua, on 
asemien hyvissa ajoin tilattava liikennetarkastaja Tornqvistiltii 
tariffitoimistosta uusi lehtiO liitettavaksi vatmun mukaan. -
Yllliolevat painonilmaisijan lukemisohjeet on painettu lehtion 
kanteen. 

Kunkin lukemisen (painon maiiraamisen) jalkeen on lehtiosta 
revaistava irti yksi lehti ja siihen asianomaisiin kohtiin merkit
tavii allamainitut tiedot. Lehti on lahetettava (taitettuna ilman 
kirj ekuorta) liikennetar kast aj a T ornq vistiU e tariffi t oimistoon. 
Jos lehtio s;yysUi tai toisesta on eksynyt vaunustaan, on asemien 
annettava kirjeelUi pyydetyt tiedot ja hankittava pikaisesti uusi 
lehtio. Merkittavat tiedot ovat seuraavat: 

1) Lukemispaikka ja paiva. 
2) Vaunun numero. 
3) Lahtoasema. 
4) Maadiasema. 
5) RahtiJrirjan numero. 
6) Tavaran laatu. 
7) Kuorma,ustapa (miesvoimin, koneellisesti pehmeasti, pu

dottamalla) . 
8) Lukemistulokset lrustakin mitta-asteikosta ja lukemi koh

dasta erikseen, niiden summat, seka merkinta siita missa 
kuljetusvaiheessa lukeminen on suoritettu. 

9) Rahtikirjaan merkitty paino seka ilmoitus, milla tavalla 
paino on maaratty (vaunuvaa'alla ptmnitsemalla, ttmnet
tujen yksikkopainojen ja kollien lulrumaaran mukaan vai 
painoilmaisij an avulla). 

10) Vaunuvaa 'an avulla toclettu brutto- ja nettopaino. (Lkoj 
n:o 494, 23. 2. 1950) Kl n:o 11/50. 4. 

Lastenlippujen kirjoittaminen shekki-
kirjoista. 

Tehdyn aloitteen ail1euttamana mal.irataan, etta tasUi alkaen 
ei lastenlippuja shekkikirjoista myytaessa enaa tarvitse irti
leikata liptm vasenta alalrulmaa eildi liittiia kantaosaan. Lipun 
vasempaan ylakulmaan merkitaan sana ,Lapsi". Merkinta on 
tehtava selvasti niikyvalla kasialalla tai voidaan se tehda myos 
leimaamalla niilHi liikennepaikoilla, joilla on kaytettavissaan 
tamansisaltoinen leimasin. Lipun kantaosassa on luoimollisesti 
oltava sama merkinta. Maiirays koskee myos vapaalippuja. 
Edmonson-mallisiin lastenlippuihin sovelletaan edelleenkin enti
sia maarayksia. (Tfo n:o 417, 22. 2. 1950) Kl n:o 11/50.5. 

Rahtitasoitukset. 
Koska monet asemat ovat virheellisesti soveltaneet Kl 3/50. 11 

mainittua Hangon ja Tunm satamien rahtietua, huomautetaan, 
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etta rahtialennusta ei lainkaan myonneta, jos tavara menee Hi
hempaan naista kahdesta satamasta. Rahtietn koskee siis vain 
sellaista tavaraa, joka menee naista kahdesta satamasta kauem
pana olevaan satamaan. Talloinkin on vahintiian kannettava 
saman suuruincn rahti lrnin jos tavara olisi ollut osoitettuna 
lahempaan niiistii kahdesta satamasta. Jos niiihin satamiin rah
teja laskettaessa kaytettiivien hinnoituslukujen erotus on suu
rempi kuin 5, vahennetaan kauempana olevaan satamaan rahtia 
laskettaessa kaytettiivasta hinnoitusluvusta luku 5 ja rahti laske
·taan nain saadun hinnoitusluvun mukaan. 

Tarkoituksena on, etta rahti Hangon ja Turun satamiin olisi 
yleensa samansuuruinen. Jos rahtien ero on suurempi kuin 5 
hinnoituslukua, myonnetaan vain 5 hinnoitusluvun alennus 
kauempana olevaan satamaan. (T.fo n:o 425, 23. 2. 1950) 
Kl n :o 11/ 50. 6. 

Vajaapainomaksun laske.minen alennusten 
yhteydeS'sa . 

Koska on syntynyt epatietoisuutta siita, onko erilaisia alen
nuksia hinnoitu..<;]ukuja pienenUimalia laskettaessa vahennys suo
ritettava myos vajaapainoluokan hinnoitusluvusta, huomaute
taan, ettei vajaapainoluokan hinnoitusluvusta vahennysta saa 
koskaan tehdii. (T.fo n :o 426, 23. 2. 1950) Kln:o 11/ 50. 7. 

Imatran kauppalan alueella tapahtuneen 
henkiloautoliikenteen lopettaminen. 

Rautatiehallitus on Viipurin Linja-auto Oy:n kanssa tehnyt 
yhdysliikennesopimuksen, jonka mukaan hcnkilolinja-autoliikcn
teen hoito Imatran kauppalan alueella 1. 3. 50 lukien siirtyy 
mainitun yhtion hoidettavaksi. :Mainittu linja-autoyhtio tulee 
jarjestamiian autoaikataulunsa sellaisilU~i, ettii Rauhan-Imatran 
viililla saadaan yhteys kaikkiin Rauhan pysiikilla pysiihtyviin 
henkilojuniin. Tiimiin linjan lisa.ksi yhtio huolehtii autolinjoista 
Virasoja-Imatra, Virasoja-Vuoksenniska ja Rautio-Rauta
tehdas. Niiillii autolinjoilla kelpaavat kuukausi- ja koululais
lippuja sekii a.lennuskortteja lnkuunottamatta kaikenlaiset val
tionrautateiden myymiit k. o. viililla voimassa olevat matkaliput 
(myos vapaaliput). Autolinjalla Rautio-Rautatehdas kelpaavat 
kuitenkin vain a. o. va.lille ostetut lrnukausiliput. 

Maksujen tilitys Viipurin Linja-auto Oy: lle tapahtuu Rautio 
-Rautatehdas linjan osalta maiira.ttyna lrnukausimaksuna ja 
muiden autolinjojen osalta a. o. liikennepaikkojen ja konduktoo
rien matkustajille antamien tarkkailulipukk:eiden perusteella. 
(Rh/ tfo n: o 522, 23. 2. 50) Kl n: o 11/ 50. 8. 

Tarkastustoimiston jaostot. 
Tammikuun 14 p. 1949 vahvistetun rautatiehallinnon tyi:ijar

jestyksen 34 § : n mukaan on tarkastustoimistossa nyt ainoastaan 

6 

7 

8 

9 



9 

10 

11 

11 - 6 -

kolme jaostoa, nimittiiin: yleisiii asioita (Trt I), matkustaja
liikennetta (Trt II) ja tavaraliikcnneWi (Trt III ) varten. Velka
kuljetukset kiisitelli:ian Trt III : ssa ja sinne UiheteHian myos 
Trt IV :n kirj. nr 20/ 29, 12. 1. 32 mukaiset ilmoitukset valtion
laitoksille ilman sopimusta vuokralle luovutetuista alueista ja 
huoneistoista. (Yltr n:o Y. 27/ 49, 23. 2. 1950) Kl n:o 11/ 50.9. 

Ylim. vapaaliput. 
VaUion Rautateiden saimus- ja hautauskassa J(aaren valtion

rautateiden palveluksessa olevillc vuosikokousedustajille on myon
netty ylim. vapaaliput vuosikokoukseen matkustamista varten. 
(Tfo n:o 416, 22. 2. 1950) 

Matkalippualennuksia. 

Sttomen Painonnostoliiton painonnostomestaruuskilpailuihin 
osallistuville k i l p ail i j o ill e ja k i l p ail u to i mit s i
j o ill e on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Savonlinnaan. Alennus on voi
massa 2-7. 3. 1950. (Tfo n:o 458, 25. 2. 1950) 

Rauma-Raahe Oy :n sosiaalitoimiston jarjcstamiin hiihtokil
pailuihin osallistuville k i l pail i j o ill e on myonnetty 25% :n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Haukiputaalle. Alennus on voimassa 3-7. 3. 1950. (Tfo 
n:o 430, 23. 2. 1950) 

Sumn. Sos. Dent. Raittittsliiton Piiiviin Num·et j.iirjestamille 
nuoriso-ohjaajakursseille osallistuville aile 20-vuotiaille henki
loillc on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoi.sta Helsinkiin. Alennus on voi
massa 4-20. 3. 1950. ( 'l'fo n: o 452, 24. 2. 1950) 

Svenska Finlands Skolidrottsfijrbttndin uinti- ja voimistelu
mestaruuskilpailuihin osallistuville k i l p ail i j o ill e on myon
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna
lippujen hinnoista IIelsinkiin. Alennus on voimassa 10-14. 3. 
ja 14-18. 4. 1950. (Tfo n:o 431, 23. 2. 1950) 

Suomen Kwu·omykldiinliiton kirkkopaiville Vaasassa 10.-
12. 3., v'Uosi- ja edustajakokoukseen Helsingissa 25.-26. 3., 
shakkimcstaruuskilpailuihin ja vuosijuhlaan Turussa 7.-10. 4. 
ja esitelmapaiville Pietarsaaressa 26._:_30. 4. 1950 osallistuville 
k u u r o i ll e ja o h j e l m an s u o r i t t a j ill e on myonnctty 
25% :n alennu<; yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippu
jen hinnoista Vaasaan, IIelsinkiin, Turkuun ja Pietarsaarcen. 
Alennus on voimassa 2 paivaii cnnen ja 2 piiivaa jalkeen kunkin 
tilaisuuden. (Tfo n:o 354, 15. 2. 1950). 

Tyoviien U1·h eiluliiton nnorten seuraohjaajien kursseille osal
listuville u r h e i l i j o i ll e on myonnetty 25 % : n alennus yk-
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sinkertaisten 1ippujen, m~·os pikajunalippujen hinnoista Nasto- 11 
1aan. Alennus on \Oimassa 10.-~7. 3. 1950. (T:fo n:o 384, 
17. 3. 1950). 

Metsiimiesten IV Jlestaruushiihtoihin osallistuville k i 1 p a i-
1 i j o i ll c on myonnetty 25 % : n a1cnnus yksinkertaisten lip
pu,jen, myos pikajuualippujen hinnoista .Joensuuhun. Alennus 
on voimassa 17-21. 3. 1950. (T:fo n:o ·±15, 22. 2. 1950) 

Suo men r oimistelu- ja Ul'l!eiluliiton seuratoimitsijain pcrus
lmrsseille osallistuville u r he i 1 i j o ill e on myonnetty 25% :n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Vienuuakeen. Alennus on voimassa 19.-28. 3. 1950. (Tfo 
n :o 333, 13. 3. 1950). 

Tyi5viien Urheiltdiiton nuorten seuraohjaajakursseille 15--
30. 4., Nastola, raittiuskursscille 3-4. 4., Nastola, voimiste1u
mestaruuskiJpailuihin 19-20. 3., Tampere, ja poikien taitovoi
mistelupaiville 6-7. 4., Tampere, osallistuville k i l pail i
j o i 11 e ja a 11 c 2 0 - v u o t i a i 11 e k u r s s i 1 a i s i ll e on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten 1ippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Nastolaan ja Tampereelie. A1ermus on 
voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaii jalkeen ktmkin ti1aisuuden. 
(T£o n:o 424, 23. 2. 1950) 

Suornen Nuorten Kristillisen Liiton tyttojen kevatpaiville 
osallistuville a 11 e 20-vuotiaille hen k i 1 o i 11 e on myonnetty 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Kerniin. Alennus on voimassa 23-28. 3. 1950. (T£o 
n:o 402, 18. 2. 1950) 

Invaliidijii1·jestojen Keslmsliiton jiirjestamille ji:irjestokurs
seille osallistuvil1e in val i ide i 11 e on myonnetty 25%: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Hameenl:innaan. Alennns ou voimassa 29. 3.-5. 4. 1950. 
(T£o n:o 409, 21. 2. 1950) 

Suomen Nuorison Liiton kevatpaiville o allistuvil1e a 11 e 20-
vuotiaille h en k i 1 o ill c on myonnetty 25 % : n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Tampe
reelle. Alennus on voimassa G-12. 4. 1950. (T£o n:o 433, 
23. 2. 1950) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 
Lahden asema,n ylim. siivoojalle Helga KivistOUe kirjoitettu virka-nika- 12 

lippu N:o 024704/495 voimassa 3. 1.-31. 3. 50 matkalla Lahti-Hiekka
nummi on kadouuut ja. lruolctetaa.n. (2. ljp n: o 308/899, 20. 2. 1950) 

La.ppilan aaeman asemamiehen Risto Maiittiisen vaimolle Kertulle kirjoi
tettu tilapiiinen vapaailippu N : o 0210967 vo.imassa 2. 2.-2. 5. 50 ma1kalla 
Lappila-Turku on kadonnlllt ja kuoletetaan. (2. Ijp n:o 309/900, 20. 2. 
19501 

roijalassa palvclevan alo.kkaan Eeli Kalliopl.iiin vaimolle Kertulle 
6. 2. 50 1kirjoile1Jtu tilapii.inen vapaalippu n :o 171816 matkalle Toijala
Turku on kadonnut ja kuolctetaa.n. (4. ljp n:o 352/ 729, 20. 2. 1950) 
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Avoimia. virkoja. ja toimia. 

Ylinn. t l. J;;irjurin y. p. (ylim. pl. tete) toitlni 6 :nnessa varastojaksossa, 
asemapadkkana Hyvinkiili. Vara to-osaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toim.itettava 6:nnen. varastojakson. paallikolle, os. Helsinki, viimeistiiii.n 
13. 3. 1950. Valtionrautateiden. asun.to on. saatavissa. 

re ylitln. varastO?nestwrin (yU11n. pl. 19) toitltta 6 :n.nessa varastojaksossa, 
asemapaikkana Hyvin.kii.ii.. Varasto-osaston. johtajalle osoitetut b.akemukset 
on. toimitettava 6:n.nen varastojakson. piilillikolle, os. Helsinki, viimeistaii.n 
13. 3. 1950. Siksi kun.nes vak.inainen asunto valmistuu ensi kesii.n alkupuo
lella, on valtionrautateiltii. asunnoksi saatavissa ullakkokamari. 

re l. vawnwmestOA·iflt vitrka, toistaiseksi Joensuun varikossa (Toh). (Huo
n.een ja kei>ttiion kii.s1ttii.va asunto on varattu.) - Kon.eosaston. johtajalle 
osoitetut ki.rjalliset hakemukset, joih:in on liitettiiva m. m. todistus venii.jiin
ldelen taidosta, on toimitobtava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 
15. 3. 1950 en.n~ kello 12. 

Yksi y!ikond1U.too1·invvrka ja yh<leks&n kond~~ktoiiritlt"t:Mca.a toistaiseksi 
Kotkan asemalla. Liiken.neosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 
jiitebtii.vii. rautu.tiehaJlituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 16. 3. 1950 en.nen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan haldjoita en.nen hake
musten jii.tt.ii.mistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

VR Painimestarunskilpailut. 

VR pai'lltimestaruuskilpailut R:irl.himii.ellii. 4-5. 3. 50 pidetii.ii.n sattuneesta 
syystii. Rautatielliisten talossa eikii. Seurojen talossa ikuten Kl n: o 9/50. 
2 kohdassa on ilmoi.tettu. ' 

Helsinki 1950. Valtioneu,•oston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 12 
1 9 50 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiin : 
Kl n :o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jake lua koskevat muut osilmo itukset on t ehtava painatusjaostoon. 

To I m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

Si s a ll y s: 1. Uu~i hinnoituslukutaulukko. - 2. Paiuotuotteidcn lucttelo. 
- 3 .• TunahenkiH.ikunnan virantoimitu srahat ,jtmien myohastyessa. - 4. Hunnun· 
taityo·korvaus. - 5. Yaltion virka.ruiest en palkkausten ja eHi.kkeideu suoritta· 
minen. - 6. 1\fuu toksia aika tauluun n :o 115. -7. Vliarin leima.tut liput. - 8. 
Alennuf;liput . - 9. Rahtiluoton korvau erai~sa. tapauksissa. - 10. Matkalippu· 
nlennuk.sia. - 11. Kadonncita matkalippuja, virk amrrkkcja ym. - 12. Avoimia 
virkoja. ja toirnia. 

Uusi hinnoituslukutaulukko. 
Kun tavaraliikenteen hintataulu (0 n:o 683) on jo kokonaan 1 

Yanbentunut, on sen tilalle painatettu uusi h innoituslukutaulukko 
n: o 2649. Se on kirjan muotoinen ja samaa kokoa lmin tariffi
taulukot. Siina on liikennepaikat lueteltuina. asemajarjestyksessa 
ja taytettavat hinnoituslu.h.c1sarakkeet eri rahtiluokkia varten. 
Epiiitseniiisten liikennepaikkojen kohdall e on me1·kitty myos 
niiden liikennoimistapa tavaraliikenteessii sekii piiiillystoasema. 
Liihemmiit tiiyttoohjeet on painettu kirjan alkuun. 

Kun rahditusmenettely yhdysliikenteessa Jokioisten rautatien 
kanssa on taulukon painamisen jalkeen muuttunut, eivat J okiois
t.en rautatien kohdalle painetut km-luvut ole eniiii asianmukaiset, 
vaan on ne korjattava Kl n:o 9/ 50. 8. j a 10/ 50. 8. mukaisesti. 

Asemat ja pyslikit voiYat tilata taulukkoa painatusjaostosta. 
(Tyt 4. 3. 1950) Kl n :o 12/ 50. 1. 

Painotuotteiden luettelo. 
Seuraavat muutokset ja lisaykset tehdaan painotu otteiden 2 

luetteloon : 
1422 Tyoka.lukoroti, Knp 
1501 Piiiikirjakortti, To 
1603 poistetaan 

r··~~~~~~·~~·····~·~····~~··~····~ 
~ Huolehdi junaturvallisuudesta. Anna kaskyt, opasteet ja ~ 
~ ilmoitukset Jt:n maaraysten mukaisesti ja selvasti. i 
~· ··········· ·~·····~~·~·~~~··~·· 1757. - 6. 3. 1950. 
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1620 poistetaan 
1621 poistetaan 
1622 r PiUijohtajan kirjelomake, ruotsinkielinen, koko 4 
1627 Johtajan kirjelomake, koko A 4, yksilehtinen 
1629 r Sruna, ruoi;,;inkiclinen, koko A 4, yksilehtinen 
1630 r poistotaan 
1631 Sarna, suomenkie.Unen, koko A 4, silkkipaperia 
1638 r Asianvalvojan kirjelomake, ruotsinkiel., lwko A 5, kaksilt>hl. 
1639 r Sarna, ruot»inkielinen, koko A 5 
1641 Lt~iuopillisen toimiston kirjelomake, koko A 5 
1658 po.istetaan 
1660 poistetaan 
1661 r Yleincn •kirjelomake, ruot iukielinen, koko A 4 
1720 Kirjekuori, 10-ruutuinen, koko C 4 (229 X 324 mm) 
1725 Sarna, 8-ruutuinen, koko C 5 (162 X 229) 
1727 Sama, 4-ruutuincn, ikoko C 6 (114 X 162) 
1 13 poistetaan 
1813 kk poistctaan 
2649 IIinnoitusluvut 
2939 poistetaan, tiln1le 2937 
3321 llmoitus liUikCilaatikon avaamisesta, 'rtj 
3809 Dmoitus suurliikennoitsijiiin vnum1kuorma.kuljetuksista 
4139 Alenuuskuljetusluottelo 
4147 poistctaan, ks. 2649 
475 Kulku~aate, vil,jankuljetuskilpie.n 

('l'yt 4. 3. 50) Kl n: o 12/50. 2. 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahat 
junien myohastyessa. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden mini~terio on oikcuttanut 
\altionrautateiden junahenkilOlnnman viiliaikaisesti ja sen cstli
mkitta, mitli voimassa oleva virantoimitusrahasiianto mai:i.1·aa, 
1. 2.-30. 4. 1950 v~iliseua aikana saamaan virantoimitusmatkasta 
aikataulujunissakin tnntil'ahaa junan todellisen lahto- ja paluu
ajan mukaan, jonka ohessa yorahaan oikeuttavana yotyona pidc
t1i1in myos junan myohii."ltymisesta johtuvaa tyota. Junan myo
hastyessii aikataulnnmukaisesta .ajastaan laskctaan virantoimitus
rahaan oikeuttava aika junan tode1lisen liihtoajan mukaan vaiu 
siina tapauksessa, etta Hihtoajan muutttm1isesta on asianomaiselle 
junahenlrilOkunnalle ennakolta ilmoitettu, muusRa tapauk:sessa 
Ranottu aika lasketaan junan aikataulunmukaisesta Uihtoajasta. 
(Rh/To n:o II . 315, 3. 3. 1950. - Kulk n:o 256]/712 -49, 917, 
13. 2. 1950. ) Kl n: o 12/50. 3. 

Sunnuntaityokorvaus. 
Kulkulaitosten ja yleistcn tOiden ministerion kirjelmien 

11: o 409, 30. 1. 1950 ja n: o 755, 15. 2. 1950, mukaisesti ilmoite-
1aan, ett:i sunnuntaityokorvauksen suorittamiseRsa valtionrauta-
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teiden viran tai toimen haltijoille sckii eraille muille toimihenki- 4 
loille on vuoden 1950 aikana voimassa samat maaraykset seka 
toimeenpano- ja soveltamisohjeet kuin tahanlrin saakka. (Valtio
neuvoston piil:itos 26. 1. 1950 ja valtiovarainministcriOn kirj . 
n:o 751, 26 . l. 1950.- Toj n:o To 324, 25. 2. 1950.) Kl n:o 
12/ 50. 4. 

Valtion virkamiesten palkkausten ja 
elakkeiden suorittaminen. 

Kulkulaitosten ja yleisten toidcn ministerion kirjelman n: o 5 
998, 25. 2. 1950 mukaisesti ilmoitetaan, ettii valtioneuvosto on 
helmikuun 23 paivana 1950 pa~iWinyt antaa virastoille ja laitok-
sille ohjeen , etta valtion vakinaisten viran tai toimen haltijain, 
~·limaaraistcn toimenhaltijain ja tilapaisten toimihenkiloiden 
palkkaukset, ehdolla, etta eduskunta. hyviiksyy toimenpiteen, suo
ritetaan toistaiseksi ja cnintaan 30 paivi.Hin kesiilruuta 1950 
~aakka saman snnrmsina kuin ne on 11 % indeksikorotuksineen 
maksettu vuoden 1950 tammikuun aikana seki:i etta valtion vaki
naiset ja ylimaiiraiset eliikkeet suorite1 aan vastaavasti sen suu
ruisina kuin ne on maksettu 11 % : n indeksikorotuksineen. 

SamaHa valtioneuvosto on paattanyt periaatteessa antaa edus
kunnalle tarvitiavat laki- ja mcnoarvioesitykset. (Rh/ To n:o H. 
374. 3. 3. 1950. - Vert. Kl n:o 36/ 49.1-2 ja n:o 4/ 50. 2.) 
Kl n: o 12/ 50. 5. 

Muutoksia aikatauluun n: o 115. 

Rautateiden aikataulussa (voimassa 1. 3. 50 alkaen) ja Tu- 6 
ristissa n:o 1 v. 1950, siv. 35, on j. n:o 64 lahto oleva Ylivies-
kasta klo J 5.10 eika 15.20. (Kut 381, 28. 2. 50.) Kl n : a 12/ 50. 6. 

Vaarin leimatut liput. 

1-Iuomautctaan, etta Kl n:o 55/ 47. 15 annettua maaraysta 7 
luettelon laatimisesta matkustajaliikennetiliin viUirinleimatuista 
(ja takaisin lunastetuista) lipuista on tarkoin noudatettava. 
(Tfo n:o 495, 3. 3. 1950.) Kl n:o 12/ 50. 7. 

Alennusliput. 

Taydennykseua Kl n: o 11/ 50. 5 mainittuun lasten lippujen 8 
kirjoittamismaarayksiin ilmoitetaan rautatiehallituksen maaran-
neen, etta lrun on myytava kokous- ym. tilaisuuksiin matkusta-
mista varten 25 %: n alennuslippuja eika asemalla ole k. o. valille 
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edmonson-malli i..1. yksinkertaisi.a lippuja, alennus1ippu on kirjoi
tettava yksinkertaisen shekkilipun 1omakkeel1e. Lipun hinnaksi. 
on merkittava llj2 lipun hinta ja lipun ylareunaan tehHi.vii 
merkinHi. ,25% :n alennus". Edmonson-mallisiin lippuihin sovel
letaan edelleenkin entisiii miiari:iyksia. (Tfo n :o 497, 4. 3. 1950.) 
Kl n:o 12/50.8. 

Rahtiluoton korvaus erii.issa t apauksissa. 
Rautatieballitus on maarannyt, ettei sellaisissa tapauksissa, 

jolloin autokuljetusta rautatien mliarayksesta ldiytetaan juna
ku1jetuksen .asemesta, kanneta rahtiluoton korvauksen vlihinta 
maksua, miklili rabtiluottoa kaytetaii.n yksinomaan rahti.- ja kotiin
lruljetusmaksujen perimisen yksinkertai. tamiselu;i. (Tfo n: oR. 70, 
3. 3. J950.) Kl n:o 12/50. 9. 

MatkalippuaJennuksia. 
Kl n: 0 11/50. 11-kohdassa Jl[ etsiimiesten 1 r lllestanmshiih

toihin osallistuville kilpai1ijoille myoru1etty alennus ,Joensuuhun 
on m1mtettu olemaan voimassa 16~21. 3. 1950. (Tfo n :o 415, 
7. :3. 1950.) 

Kl n: o 5/ 50. 11-kohdassa S11.omen Oppikotdujen 1hheiluliitto 
r. y : n voimistelumestaruuskilpailui.hin osallistuville myonnetty 
matka1ippua1ennus l\Ii.inttaan on siirretty olemaan voimassa 
14-18. 4. 1950. (Tfo n:o 14fi, 2. 3. 1950.) 

Suomen Ny1·kkeilykomitean t oimesta jarjestetti:iviin Suomen 
Nyrkkeilymcstaruuskilpailui.bin osallistuville k i 1 p a i 1 i j o i l l e 
j a to i mit s i j o ill e on myonnetty 25% :n alenuus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajuna1ippujen hinnoi.sta Hclsinkii.J.L 
.Ale1mus on voimas. a 9-l!j. 3. J950. (Tfo n:o 494, 3. 3. 1950.) 

II elsingin S1t1mnista.iat t·. y :n jarjestamiin hiihtosmmnista
miskilpailuihin osallistuvme k i 1 p a i 1 i j o i 11 c j a to i mi t 
s i j o ill e on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippu
jen, myos pikajunalippujen hinnoista Ke1·aralle. Alennus 011 
\'Oi.massa 17-21. 3. 1950. (Tfo n :o 478, 1. 3. 1950.) 

Suome11 Sa·iraanhoitajain Liitto r· . u :n opintopaiville osallis
tuville sa ira ~ n h o i t a j i 11 e ja t e r v e y s sis a rille on 
myonnetty 25% :n alennus yk..<~inkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Uelsinkiin. Alennus on voimassa 20. 3.-
2. 4. 1950. (Tfo n:o 451, 1. 3. ]!)50.) 

Tyoviien Urheiluliiton uuorten seuraohjaajien lmrsseille osa1-
listuville a 11 e 2 0 - v u o t i a i 11 e hen k i 1 o ill e on myon
netty 25% :n alennus :vksinkertaistcn 1ippujen, myos pikajuna
lippujen binnoista Nastolaan. Alennus on voimassa 14. 4.-
1. 5. Hl50. (Tfo n:o 484-. 6. 3. 1950.) 
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Ka.donneita matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 

'Purun konepajalla palv<'levalle aputyomiehelle Reino Lindfors.ille 13. 2. 11 
50 kirjoitettu tilapilinen vapaalippu n:o 0267369 matkalle Turku-Rova-
niemi on kadonnut 1 i. 2. J 950 ja kuoletetaan. (Tku kpp n: o 47, 25. 2. 
1950.) 

RiihimaelHi asuvan lenniitintyontekijan Aarne Rell ten.i.n vaimoll<;> , ir
kalle 28. 2. 50 kirjoi.tettu rtilap. vapaalippu n: o 0310850 mllitkallle Riihi· 
miiki-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Skpp n:o 797, 1. 3. 1950.) 

HaLkotyomics Otto Polliisclle kirjoitettu virka-aikava,paalippu n:o 
012566/252 voimassa 1. 1-30. 6. 50 matkalla Syrjii-Heinaxesi on kadon 
nut ja kuoletetaan. (5. vtjp n:o 218/145. 4. 3. 1950.) 

Avoimia virkoja. ja. toimia.. 

3. llikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettavat rtoimet: 12 
2 l. konttoriapulaisen toi,mia: nelja Turussa. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakcmuksot on jatettava Turon a:semapaallikolle viimeistaan 14. 3 . 
.30. 

yklli· piNr-ustajan. vir'ka toista.i.seksi rauta.tiehallituk~en ratateknilllise~sa toi
mistossa, haettavana rataosaston johtajalle osoitetuilla ja rautMiehallituksen 
kirjaajalle jiitettavillii kirjnllisilla hakemuk ilia viimeUl-iiin 1 . 3. 1950 
ennen kello 12. 

Allamain.itut linj al1allillllon rataosastolla :woinna olevnt vi rat, toistaiseksi 
euraavissa ratajaksoissa, nimittain: Tcolme 1 l. e'ltSilmm,iiisen pallc'kau,~luolcan 

ratromestari-n virkaa: 4. 1(0rivesi) , 11. (Huutokoski) ja 13. ( imola) rata
jakso~sa, seitsemiin 1 l. toi.sen. polkkOJUslookan ratame.~tarin -r;irkaa: 1. (Por
voo), 2. (Lohja). 4. _('l'yrviili), 6. (Kannus), 10. (Ortava), 12. (Lieksa) ja 
13. (Inkeroinen) ratajaksossa, Tcalcsi :8 l. ratamestari-n virkaa: 6. (Terva
joki) ja 7. (Ii) ratajaksossa, ja kaksi ratae.si~~nichf>n t•irkaa: 2. (Lahti) ja 
7. (Oulu) ratajaksossa, on julistettu haettaviksi ratuo aston johtajalle osoi
tetuilla ja rautatiehallituksen kirjaajalle jiiteM:iivilla kirjaillisilla hakemuk
~illa viimBistaii.n 18. 3. 1950 ennen kello 12. 

Vetwrimestarin virl.:a, toistaiseksi Pieksiimiien varikossa (Jy). - Kone
o!<a. ton johtajnlle osoi.tetut l'irjalliSt't hakemukset toimitettava rautatiehal
litukson kirjaajalle -v:iimeistiiiin 22. 3. 1950 ennen ktello 12. 

Ensi l110kan. tyonjolttajan virko (matkaneuvoja), toistaisek~i kl"skushal· 
linnon koneosastossa ja alityonjohta.ian t•irlca, toistaisehi Helsingin konc
pajas.a (koneistuso asto). J{oneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake
muk!<Ct jiitettiivii ruutatiehallituksen kirjaajalle viinleistiiiin !!2. 3. 1!150 ennen 
kcllo 12. 

J. liikenuejaksossa seuraava,t esityk.J;en perusteclla taytettaviit toim&t: 
1 1. lconttori.apulaisen1oi11lia: kymmenen Hels.ingissii, yksi Sorniiisissa, yksi 
V allilassa ja ybi Pasilassa; t l. Tconttoriapulaistmtoimia: kuusi Helsin
gis~i ja yk i OuJunkylassa; 1 l. vaihdemiehentoimia: kaksi Helsingissii; 
junami.ehentoi1nia: yksi HelRing.issii ja yksl Pasilassa; 1 l. ase·mmniehen
toimia: neljiitoista HelsingiRsii, viisi Pasilas a, ybi Tikkurilal<sa, kolme 
Kemvalla ja yksi .Tarvenpaass!i seka y. p. t•nhtimt>.~tari,ntoimia: yksi Helsin
gis!lii.. Liikenneo aston johtnjallc o~oitetut hakemuk!'et on jiitettiiva 1. lii 
kermejakson paallikolle viimeisliiii.n 24. 3. 50. 

10. liikennejaksossa Reuraava.t esityksen perusteella tii.y.tettaviit toimet: 
y'ksi 1 Z. 'konttoriap11laisentoimi 10. liikennejakson piiiillikon rtoimisto:-~11a: 
kolm.e. $ l. k01tttoriapulai.stmtoitnta, joista 2 Kouvolan ja 1 Kotkan ase 
mnlln: kolm-e 1 l. t'aihdemiPhentointa, joista 2 Kouvolan ja yksi Lappeen -
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ran.na.u a;;eJn.aJla; vii.Y£ t l. vaihdemiehento~nta, joista 2 Haminan, 1 Inke
roisten ja 2 Kotkan asemalla; 1.;aksi juna.miehentointa Kotkan asemalln. ja 
seit.semiin 1 l. asemamichentointa, joista 6 Kouvolan ja 1 Kotkan asemalla. 
Liikcnneosaston johtajalle oso.itetut hakemukset on jii.tettli.vii asianomaisten 
liikennepaikkojen pii.ii.llikoille 24. 3. 1950 mennessii.. 

-!. varikkojaksosRa ,euraavat e:>ityhen perusteella tii.ytettiiviit virat ja 
toimet: Kouvolan varikolla: kalcsi ?:eluJ'inpuhdistaj(mesi?niehen tJirkM (2 
Kw); 1>a"k$i p1vmppukoneenkayttiijii1L tointa (1 Vro, 1 Pl) ; yksi tallimie
hen toimi (1 Kw) ja kolme vaummvoitelijan tointa (3 Kw); Pieksiimiien 
Yarjkolla: y"k$i talli?niehen toimi (1 Pro); kolme e l. vaununtarkastaj(ln 
tointa (2 Pm, 1 Kuo); yksi vaununvoitelijan toimi (1 Pm); Joensuun va
t·ikolla: yksi e l. vaununtarkastajan toimi. (1 Jns). Kon.eosaston johtajallt> 
osoitetut hakt>mukset on jiitettiivii a.sinnomaisen varikon piiiillikolle viinwi~
tiiiin 27. ~- 1950. 

Kak.~i 2 l. ratainsinoihin virkaa, joista toiuen toiE<tai<lek><i 6 :nne~sa ja 
toinrn 7 :uu('SS}l. ratajak ossa. Rautatieltallitukselle osoitetut kirjalliset ha
kemukset jiitettii.vii rautatiehal.lituksen kirjaajalle rumeistiUin 3. 4. 1950 
!'nnen kello 12 . 

.Z..:nsi lu.okan komin,;inciiil'in t•·irka •(erikoistehlii.va: vcturinki.iyton tarkas
taminen) keskushallinnon koneosastoRsa. Rautatiehallitukselle osoitetut ha
kemukset toimitettavn. rautatiehallitukRen kirjanjRlle v.UmPii'tiian 5. 4. 1950 
t>nnen kello 12. 

Tar<ka.stustoi.mistoSl!a on avoinnR eriiitii. vt. 2 l. konttorin pu.laistln Ja I t. 
ylim. konttoriapulaisen toimia, piitcY)'Ysvaatimuksena liikenneosa;lton y](,iD!'Il 
virkatutkinto . HakemukSt>t liihetctiiiin ylitarkkaajalle, jolta .. aa Hihempiii -
tietoja. 

Ylei~en vaikcan asuntopulan takia kehoite1 aan hakijoita ennen hake
mu~ten jiitti{mistii ottamaan selviiii aRunnon saantimahdollisuuksista. 



KASKYLEHTI N:o 13 
1950 

Vilttaus Kii.skylehdessii. julkalstuun mii.ii.rii.ykseen merkitian~ 
Kl n :o 1/50. 2 ( = lehden nu mero, vuos1, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtii.vii. painatusjaOStoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Oikeus kulkea rat1tatien alueella. - 2. Turvalaitoksen 
vikapiiiviikirjau hoito. - 3. Sahajauhojeu royynti Hankasalmen sahalta. -
4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Tyovoimatilaston A-osan tayttii" 
minen. - 6. VR autoliikenne. - 7. Pohjoismainen koululaisvaihto ja koulu· 
la.ismatkat Suomeen v. 1950. - 8. Matkalippualennuksia. - 9. Kadonneita 
matkalippuja, vtrkamerkkeja ym. - 10. Avoimia. virkoja ja toimia - 11. 
Keilailumesta.ruuskilpailut. 

Oikeus kulkea rautatien alueella. 
Viitaten kiiskylehden u: o 3/ 50 kirjoitukseen 1 ilmoit.etaan, 1 

etta lomakkeesta n: o 1130 ( tilapiiinen kayntilippu) on nyt. val
mistunut uusi painos, jota saadaan tilata painatusjaostost.l.. Van
hanmallisia lomakkeita ei Himan jalkeen enaa saa kayttaa. 

SamaHa huomautetaan, etta jos kayntilipun haltija eroaa val
tionrautateiden palvelu.ksesta liptm voima saoloaikana, hiinen on 
erotessaan luovutettava lippu sen antajalle. (Rh/Hlo n: o 1/ 9. 3_ 
l!"l50) Kln:o 13/ 50. 1. 

Turvalaitoksen vikapiiivakirjan hoito. 

Sen johdosta, ettii turvalaitosten vikapaivakirjojen (n: o 3243) 2 
kayt.ossii ja kasittelyssa on jatkuvasti todettn huolimattomuutta , 
jopa kirjoja on turmeltu kayttokelvottomiksi, huomautetaan 
asianomaisille, etta 

a) turvalaitoksen vikapaivi.ikirja on sailyteWi.va kulloinkin 
maaratyssa paikassa (asetinlaitekojus ·a tai junanHihetta
jantoimistossa) niin, etta se aina on asianomaisten kay

. tettavissa, 
b) asianomaisen paallyston (myos liikennejaksonpaallikot ja 

···~·~~·························~ : Xla rakenna muuria asiakkaitten ja itsesi valille suhtau- ~ 
• tumalla heidan toivomuksiinsa vain kylman asiallisesti. -E 
: Muista, etta jokainen as~akas on kanssaihmisesi, jonka ~ 
~ tarpeet ja vaatimukset ovat samoja kuin omasi. ~ 

.... ~.A~AAAAAAAAAA.AA.AAAAAAAA~ 
1987' - 16. 3. 19:30. 
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ratajaksonpaallikot) on valvottava, etta kirjaa kaytetaan 
oikein ja etta sen kasittelyssa noudatetaan tarpeellista siis
teytta, seka etta 

c) opastinvirkailijat ainakin turvalaitoksen vuosikorjauksen 
yhteydesssii tarkistavat piiiviikirjan merkinnot. (N: o Rtt 
245/280, 7. 3. 1950) Kl n:o 13/50. 2. 

Sahajauhojen :niyynti Han.k!asalmen sahalta. 
Koska Hankasalmen sahalla kertyy sahajauhoja enemman 

kuin valtionrautabet itse tarvitsee, on rautatiehallitus piiattiinyt, 
ettii 9. 3. 1950 lukien saadaan niitii myyda toistaiseksi seuraaviin 
hintoihin: 

Saban omille tyoliiisille niiiden ottaessa saha-
jauhot suoraan purunkuljettajasta . . . . . mk 50: - m3ltii 

l\Iuille rautatieliiisille vapaasti vaunuun 
kuormattuina ... ...... ..... ... . _ .... mk 75: - m3: ltii 

Sivullisille naiden ottaessa sahajauhot suo-
raan purunkuljettajasta . . . . . . . . . . . . . mk 85: - m3: Ita 

J o sahajauhoja liiheteUian muualle valtionrautateiden kiiyt
toon, veloitetaan niistii mk 75: - m3: lta vapaasti vaunuun 
kuormattuina. (Rh n:o V. 418/ 546, 9. 3. 1950) Kl n:o 13/50. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Julkaisussa ,Liikennepaikkojen viilimatkat" sivulla 28 sarak

keessa 8 muutetaan Katajanokan liikennoimismaariiysten ensim
mainen lause lruulumaan 1. 4. 1950 lukien seuraavasti: ,Lahe
tettiivii tavara ja saapuva laivattava tavara T" (Lkoj n: o 249, 
10. 3. 1950) Kl n:o 13/50. 4. 

Julkaisusta ,Liikennepaikkojen viilimatkat" poistetaan Kar
jaan aseman alainen Margariinitehtaan raide ja sijaan merki
taan 20. 3. 1950 lulrien: 

I 
Teol~isnuden I 

ra1de 
Tt I Luk. 2~. 3. 50. (Lkoj.l 

n :o o42, 10. 3. 50) 
Kl n:o 13/50.. 4. 

Pannaisten aseman alaisena km 519 + 374 m avataan 20. 3. 
1950 liikenteelle Maki-niminen seisake, ruotsinkieliseltii nimeltiian 
Backa, seuraavin merkinnoin: 

I 
Maki-Backa 41 1 Piinnainen L \ H 

Pie tar ·aari 10. 

I 
Pnii L Pts ]0. I 
f<k 101. Yw 113. 

Lnk. 20. 3. 50. (Lkoj . 
n :o 533, 4. 3. 50) 
Kl n:o 13/50. ~-

Seisakkeella pysahtyviit tarpeen vaatiessa ( S) toistaisek.si ju-
nat n: o 541, 542, 549, 550, 552, 553, 556, 557, 559 ja 560. 
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Rantamaen aseman alaisen Hellaksen raiteen liikennoimismer- 4 
kinnat muutetaan 1. 4. 1950 lukien seuraaviksi: 

Hellaksen 
raide 

Rfun 2. T Huhtamii.ki·yhtymii. 
Oy: tl:i. varten Luk. 
1. 4. 50. (Lkoj. 
n:o 476, 10. 3. 50) 
Kl n:o 13/ 50. 4. 

Silvolan aseman alaiscn lVIarmorin raiteen liikennoimistapaua 
on 20. 3. 1950 lukien T Hihteviia kappaletavaraa varten liihetet
taessa kappaletavaraa viihint~iin 3,000 kg erissa samaan suun
taan. (Lkoj n:o 465, 4. 3. 1950) Kl p:o 13/50. 4. 

( 

tavaksi merkitaiin 20. 3. 1950 lukien HM. (Lkoj n: o 585, 7. 3. 
1950) Kl n:o 13/50. 4. 

Toivalan aseman alaisen Sorsasalon seisa.lclreen liikennoimi -

Tyovoimatilaston A-osan tayttaminen. 

Eriniiisten tilaston laatimiseen ja sen kayttami een liittyvien 5 
kiiytiinnollisten seikkojen johdosta muutetaan Kl. 52/47. 3. anne-
tnt tyovoimatilaston A-osan tayttami. ta koskevat ohjeet siteu. 
etta kappaleen ,ICunkin toimipaikan riville .................. " jalkeen 
1 isa tiiiin seuraa va kappa 1 e : 

Vuosi- ja sairaslomasijaiset, jotka ylecnsa saavat palkkauk-
ensa sijaismomenteilta, merkiHian sen sijaan omaan yhteiseen 

sarakkeeseensa ,Palkattuja sijaisia''. Miiiiraavana ei lruitenkaan 
saa olla tiillai eu erikseen tarvitun sijaisen palkan momentointi, 
vaan todellinen kaytto. Tahan sarakkeeseen tuleva lulrumaiira ei 
vailruta mitiiiin tilaston 0-osaan merkittiiviiiin sijaisten lukumaa
riian; se lasketaan siitii _annettu.ien ohjeiden mukaisesti. (I;koj 
n: o 605, 6. 3. 1950) Kl n: o 13/50. 5. 

VR autoliikenne. 
Uusia linjoja. 

Tavarakaukolinja n: o 18: Tampere--Vaasa. 
Liikenne aloitetaan 15. 3. 1950. 

Liikennoidaan Tpe:lta ti. to. ja Vs:sta k. p. 
Liihto Tpe 10.oo. Tulo Vs 20.oo. 
Lahto Vs 10.oo. Tulo 'l'pe 20.oo. 

A utoliikennepaikko j en muutoksia. 
Tavarakaukolinja n :o 8: Lahti-Jyvii:skyla. 

Palkiineella autoliikennepaikaksi merkitaan kaupp. E. H. Harko
sen tilalle Osuusliike Tuotanto r. L 

6 
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,ljovuorojen muutoksia. 
Tavarakaulwlinja n: o 4 b: Lahti-Mikkeli. 

}L Lh: sta, liikennoidiian ainoastaan Pertunmaalle asti. Paluu 
sam ana paivanii. Ti l\J i: sta liihtevii vuoro peruutetaan. 
Tavarakaukolinja n:o 12: Kotka-Lappeenranta. 

Kotkan autot liihteviit ti ainoastaan Ta asti. Lr autot liiken
noivat Lr-Ta osalla piiivittiiin ,korvikejunina". 
Tavarakaukolinja n : o 13: Lappeenranta-Mikkeli. 

Lr-Mi viiliii liikennoidiiiin ainoastaan m ·Lr: sta ja ti Mi: stii. 
Lr: sta p liikennoity vuoro ajetaan ainoastaan Savitaipaleelle 
asti ja takaisin. (Tiki, lrut auto ~ 6, 229, 281/ 43. 13. 3. 1950) 
Kl n:o 13/ 50. 6. 

Pohjoismainen koululaisvaihto ja koululais
matkat Suomeen v. 1950. 

Rautatieballitus on myonti.inyt 50%: n alennuksen Ruotsin. 
Norjan ja Tanskan koululaisten ryhmiimatkoja varten valtion
rautateillii vuonna 1950, kun matkojen jiirjestiijanii toimii Poh
jola-Norden r. y. tai Pohjolan Nuorisomatkapalvelu- Nordens 

,Ungdomsresetjiinst ja matkat tehdiian kotimaisin seuruelipuin. 
Jos osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan myos Suomi-toimisto Tuk
holmassa oikeuttaa myymaan seuruelippuja 50 % :n alennuksella 
k. o. matkoja varten. 

Muissa suhteissa on noudatettava seuraavaa: 
Osanottajia tulee olla viihint.aiin 10, matkan johtaja mukaan 

luettuna. 1'1{si matkan jobtaja kutakin 9 oppilasta kohden ~;aa 
saman alennuksen. Koululaiset eiviit saa olla 20 vuotta tiiyttii
neitii. Matkoja ei saa jiirjestiiii 18. 6.- 2. 7. 1950 viilisenii aikana 
ja on niistii etukateen ilmoitettava rautatiehallituksen kuljetus
toimistolle. (Tfo n:o 491. 7. 3. 1.950) Kl n:o 13/ !'lO. 7. 

Ma.tkalippualennuksia. 

Stwmen Palloliiton ja TVL:n jarjestamille jalkapalloerotuo
marien kouluttajakur seille osallistuville urheilijoille on myon
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna
lippujen hinnoiRta Riihimiielle. Alennus on voimassa 21.-28. 3. 
1950. (Tfo n: o 551, 13. 3. 1950). 

Suomcn Partiopoikajiirjeston johtajapiiiville osallistuville 
p art i o l a is i ll e on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertais
ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Fielsinkiin. Alen
nus on voimassa 22.-28. 3. 1950. (Tfo n:o 537, 10. 3. 1950). 
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Kemijiirven Urheilijat r. y:n jarje Himiin VI Pohjoismaisiin 8 
Porohiihtoihin osallistuville k i 1 p a i l.i j o i 11 e on myonnetty 
25% :n a1ennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippu-
jen hinnoista Kemijiirvelle. Alennus on voimassa 29. 3.-5. 4. 
1950. (Tfo n :o 541, 10. 3. 1950). 

Raittittden Ystiiviiin nuoriso-osastojen retkeilyohjaajalnrrssiJle 
osallistuville all e 2 0-v u o t i a i 11 e hen k i 1 o ill e on myon
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten 1ippujen, myos pikajuna
lippujen hinnoista Kausalaan. Alennus on voimassa 20.-27. -:1-. 
1950. (Tfo n:o 508, 7. 3. 1950). 

Suomen Kuuromykki.iinliiton kirkkopiiiville o allistuville k u u
r om y k i l1e on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lip
pujen, myos pikajunalippujen hinnoista Seinajoelle ja Vinkki
laan. Alennus on voimassa Seinajoelle 21.-25. 4. 1950 ja Vink
kilaan 5.-9. 5. 1950 (Tfo n:o 482, 6. 3. 1950). 

Ka.donneita ma.tkalippuja., virka.merkkeja ym. 

Pasilan varilron viilaajan. A. Rii.kkasen pojnlle Artolle klljoitettu 9 
tilapii.inen vapaalippu n:o 307285 ma.tkalle Helsink.i--Onkamo on ka.don-
nut ja kuoletetaan, (Psi vrp n:o 115, 6. 3. 1950) 

Tampereen varikolla palvelevnlle Olavi Honkamii.e1le kirjoitettu 
virkamerkki n: o 452 sek.ii tilap. vapaalippu a: u 0277316 matkalle Tam
pere--Turku kirjoitettu 1. 3. 50 ovat kadonueE"t ja kuoletet.aan. (Tpe vrp 
n :o 113, 8. 3. 1950) 

Helsingin konepajalla palvelevalle piiiillelyojiille Matti Nevalalle 
kirjoitettu virka-aikavapaslippu n:o 026790/536 voimassa 1. 1.-31. 12. 50 
Helsingin--Oulun.kylii.n viilillii. on kadotettu ja kuoletetaan. (Ilki knp 
10. 3. 1950) 

Riihimiiella asuvau Viktor .Joki~en \"aimolle Aino 31. 1. 50 kir 
joitettu tila.p. vapaalippu n: o 0330685 matkalle Riibima.ki__l]leJsinki 011 

ka.donnut ja. kuoletetaan. (Ri vrp n: o 92, 10. 3. 1950) 

'£ariffiwimistossa kansanedustaja Margit Borg-Sundma.nille k.irjoi 
tettu 2 lk. kansanedustajanlippu n: o 11 voimassa kaikilla radoilla ' . 
1950 on karlonnut ja kunletetaan. (Tfo n :n 544, 11. 3. 50 ) 

Avoimia. virkoja ja toimia. 

Seuraavat linjaballinnon r:Ltaosastolla a voinna olevat virat, toista.isek..~i 
seuraavissa ratajaksoissa, nimittiiin: t•i%-i rakennu.smestarin 'l!irkaa, joista 10 
kaksi 2. (Lahiti ja Hyvinkiili), yksi 3. (Toijala), yksi 5. (Haapamii.ki) ja 
yksi 7. (Oulu) ratajaksossa, ylcsi toi-sen palklcausluoka-n 1 l. ratamestari71 
virka 2. ratajaksossa (Oitti), seka ylcsi rataes1Jmiehen vir"ka 13. ratajak -
sossa (turvalaitteet) on julistettu haettaviksi rataosaston johtajalle osoite 
tuilla. ja rautatiehallituksen kirjaajalle jii.tettavillii k-ir,ja.llisilla hak~Jimk-
silla viimeistiiii.n 27. 3. 1950 ennen kello 12. 

1. liikennejaksossa senrMwat ylimiiliraiset toiruet: ylimi:Uin"iiMiiil koll · 
duktoorin tovmia: kaksi Malmilla. ja yli'lniUi1·iiisiii jwnmniehPn tmmin: n~'<l.iii 



10 

11 

13 - 6 -

Malm.illa. l. liikennejakson pii.iillikolle osoitetut hakcmuki:let on jatettii.vii. 
a ia.nomaisen li.rkennepaikan pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 28. 3. 50. 

Seuraava.t esityksen perustoolla tiiytettii.vii.t ra.tavartijantoimet: 1 l. 
ratavartijarn toitmia.: yksi 1. ratajaksossa, ratapiha (Helsinki) va1tion a.sun
toa ei ole, yksi 3. ratajaksossa, km 146-152,2 Tpe rataa ja Tt satama.
t·aiteet (Toijala), yksi 6. rat.ajaksossa km 492--493, 380 (Vaasa), valtion 
asuntoa ei ole; IB l. ratavartijan toimia: yksi 2. rllitajaksossa, h--m 19(}.-196,5 
(Lappohja), kaksi 5. mtajal>so ·sa, joista toiuen km 458--465,5 (Va.skuu) 
ja. toinen km 406,~413 (Rahkola.), kaksi 6. ratajaksossa, joi: ia toinen 
km 467--473,2 (Kauhajolti) ja toinen 1an 496-503 (J epua), kaksi 8. rata
jaksossa, joista toinen km 833,5-840 (Vhmtie) ja toinen km 953-961 
( Hirva. ) , yksi 9. rwtajakso sa, km 936-943,5 (Kivesj'iirvi) ; kolme 12. rata
jaksossa, joista yksi Jrm 662-669 (Kaltimo), yksi km 442--449, 586 (Kan
gaslampi) ja yksi km 449, 586--457 (Syrja). Rataosa.ston johtajalle osoi
tetut J:J.akemukset jii.tettiiva asianomai ille rat.ajakson pii.iillikoille vii
mei.:staan l. 4. 1950. 

2 l. ra.tainsinoorin -rirka. rataosa tolla. R.autatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirja.a.jalle viimei.:stii.ii.n 12. 4. 
1950 eunen klo 12. 

Yleisen vaikean a.suntoj>ulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musteu jiiJttami.:stii. ottamaan selviU.i. asunnonsa.a.ntimahdollisuuksi ta. 

K eila.il u.mesta.ru.USik:ilpailut. 

VR Urheilun keilailume ·tamuskilpailut pidetiU.i.n Lahdessa. 16. 4. -50 
klo 12.00. OsanotJtoilmoitukset lahetettava ki.rjuri T. Laineelle, Lahti, 
tavaratoimisto 10. 4-. -50 mennessii. Dmoituk esta tulee kiiyda ilmi, 
mihin luokkaan o, anottaja kuuluu. 

YR l'rheilun Lahden aluet oimiknntn . 



KASKYLEHTI N:o 14 
1 9 50 

Vilttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitian: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muut osilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t u s : Rautat iehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Si sa ll ys: 1. Virkapuku.- 2. VR:n virk a;postin lkaytto.- 3. Paasiais
liikcnne. - 4. Liirkcnnepaikkoj a k oskevia muutoksia. - 5 . .Jarrujohdon letkn
kvt'kimien tiivistvsrenkaat. - 6 . .Jalkivaatimwksen asetltarninen kiitotavaralle. 
_: 7. L i.itkennctuioj en paii.tilin uusi lomake. - 8. Yhdyslii'kenne Ka.rhulan-

unilan Rautatie Oy :n kanssa. - 9. Matkalippualennuk<Sia. - 10. Virheellinen 
kuukausilippu. - 11. VR palvelukseen sopimattomia. - 12. Kadonneita. ma.tka
lippuja, vU.kamenk.kejii. ym. - 13. Avoimia vi11koja ja toimia. 

Virkapuku. 

Rautatiehallit u on valtionrautateiden vir an ja toimen halti- 1 
jain virkapuvuista 10 paivana helmilmuta 1950 annetun ase
tuksen (69/ 50) nojalla miiiiriinnyt, etta sanotun asetuksen 
voimaantulopaivasta eli ensi huhtikuun 1 piiivasta lukien Jrii.y
tetaan edelleen toistai eksi ja kunnes toisin maarataan nykyisen 
mallisia virkapukuja ja -merkkeja. (Rh/ hlo n:o H. 1, 17. 3.1950) 
Kl n:o 14/ 50.1. 

VR : n virkapostin lti:i.yttO. 

Valtionrautateiden Virkanai ten Oma Koti yhdi tykselle on 2 
myonnetty oikeus maksutta kiiyttiHi VR: n virkapostia yhdis
tyksen hallituksen, piirijohtajien ja jiisenten valisessa kirjeen
vaihdossa. (Rh/hlo n :o 575, 10. 3. 50.) Kl n:o 14/ aO. 2. 

·····~··~························· ~ Asiakkaat eivat suinkaan kaanny puoleesi tullakseen ~ 
• komennetuiksi, vaan saadakseen apuasi. On hyodytonta -E 
~ pitaa heita vastustajina, silla sellaisina heista on vahin- ~ 
~ koa_ seka itsellesi etta edustamallesi laitokselle. ~ ....... ~······················~· 
2178. - 23. 3. 1950. 
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Paasiaislli.kenne. 

Pii.asUiisviikolla odotettavissa olevan lisii.antyvan henkilo
liikenteen kuljetustarpeen tyydyttamiseksi rautatiehallitus on 
maadinnyt asetettavaksi kulkuun seuraavat junat : 

Huhtikuun 5 pii.iviinii: 
Jpj 65a lliht. Hki klo 19.00, saap. Ol klo 11.20 

, 71a , , , 20.10, , Kuo , 6.15 

H tthtikuttn 6 piiiviinii: 

lpj 31 laht. Hki klo 11.10, 
" 

Tk:u 
" 

16.42 (Lo kautta ) 

" 
9 

" " " 
11.32, 

" 
Kuo " 

21.15 

" 
57 

" " " 
12.05, 

" 
Sk 

" 
20.25 

" 
65a 

" " " 
19.00, 

" 
Ol 

" 
11.20 

" 
7la 

" 'I " 
20.10, 

" 
Kuo 

" 
6.15 

" 
66a 

" 
Ol 

" 
17.35, 

" 
Hki 

" 
10.15 

" 
70 

" 
Kuo 

" 
23.10, 

" 
Hki 

" 
9.31 

H uhtikuun 10 piiiviinii: 

lpj 32 laht. Tku klo 18.30, 
" 

Hki 
" 

0.14 (Lo kautta ) 

" 
66a 

" 
01 

" 
17.35, 

" 
Hki 

" 
10.15 

" 
70 

" 
Kuo 

" 
23.10, 

" 
Hki 

" 
9.31 

lhj 75 
" 

Hki 
" 

13.00, 
" 

Lh 
" 

15.18 
lpj 10 

" 
Lh 

" 
16.45, 

" 
Hki 

" 
19.10 

lhj 108a 
" 

Ri 
" 

18.45, 
" 

Hki 
" 

20.27 
lpj 50 

" 
Tpe 

" 
20.05, 

" 
Hki 

" 
23.32 

Htthtikuun 11 piiiviinii: 

lpj 58 lii.ht. Sk klo 7.20, 
" 

Hki , 16.17 

Poikkeuksena rautatiehallituksen kirjeestii. n: o 3580/ 14230, 
29. 12. 47, junien suurimmasta akselimaarasta, voi kuljetustoi
misto maal'ata tarpeen vaatiessa junan akselimaaran ja painon 
lisaamisesta Jt : n siiannosten mukaisesti. 

Helsingista Karjaalle tai sen ohi Kauklahden kautta ostetut 
pikajunaliput kelpaavat 6. 4. 50 myos lpj n: o 31: ssa math.llstet
taessa Lohjan kautta. Sama etn myonnetaan myos paluumatkalla 
10. 4. 50 lpj n:o 32:ssa vastaavasti math."lJStaville. 

5. ja 6. 4. 50 junassa n: o 65 seka 6. ja 10. 4. 50 junassa 
n: o 66 kuljetetaan vain piiivavaunuja. Mak:uuvaunut kuljete
.taan junissa n: ot 65a ja 66a. Samoina paivina k:uljetetaan ju
nissa n:ot 71 ja 72 Kuo eteHi.puolella vain paivavaunuja kun 
taas makuuvaunut kuljetetaan jm1assa n:o 71a Kuo saakka ja 
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sielHi edelleen junassa n: o 71, joka odottaa seka junassa 11: o 70 3 
Kuo alkaen. 

Junan 11: o 50 aikataulu on jaettu viime joululiikenteen yh
teydessa monisteena. J unien n: o 9 ja 71a aikataulut jaetaan 
knljetustoimistosta. (Rh 11:0 745/ 1795, 18. 3. 1950) Kl n:o 
14/ 50.3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Koivumlie11 pysakin alaisena km 4-55 + 474 m avataan 1. 4. 50 4 
liikenteelle Soidinkangas-niminen seisake seuraavin merkinnoin: 

se I Soidinkangas 24 Koivumiiki 6. H Luk. 1. 4. 50. (Lkoj . 
Syrjii 2. n:o 620, 15. 3. 50.) 

I 
Hko 48. Kl n:o 14/50. 4. 

Vnj 71. 
Pm 79. 

Jns 104. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi 
jnnat n: o 833 ja 834. 

Lieksan aseman alainen Valtion sahalaitoksen raide muute
taan 1. 4. 1950 lukien maksuttomaksi. Julkaisuun ,Liikenne
paikkojen Vlilimatkat" on sanotun raiteen kohdalla lisattliva 
samasta paivamaarasta lukien huomautus: ,Kuljetusmaksut las
ketaa11 Lieksan asemalle ja asemalta". (Lkoj n:o 621, 16. 3. 50) 
Kl n:o 14/ 50.4. 

Uudenkaarlepyyn pysakin alai ena km 513 + 684 m avataan 
1. 4. 50 liikenteelle Lippojarvi-niminen seisake, ruotsinkieliselta 
nimeltaan Lippjarv. Merkinnat ovat senraavat: 

lse !Lippojii.rvi
Lippjii.r• 

I 
I 

Uusikaarle- I 
pyy 3. 

Kovjoki 5. 
Upy 3. Koi 5. 
Pnii 14. 

I 
Sk 96. 

Yw 126. 

H 
\

Luk. 1. 4. 50. (Lkoj. 
n:o 579, 14. 4. 50.) 
Kl n:o 14/ 50. 4. 

Seisakkeella pysahtyviit tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi 
junat n: o 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 ja 558 . 

. Julkaisusta ,Liikennepaikkojen Yiilimatkat" poistetaan 1. 4. 
1950 lukien Forssau aseman alainen Osuusliike Tammen raide 
merkintoineen. (Lkoj n:o 697, 18. 3. 1950) Kl n:o 14/ 50.4. 
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Jarrujohdon letkukytkimien vialliset 
tiivistysrenkaat. 

Pain.eilmajarrtm selityksen ja kayttoohjeiden lyhennysottee a 
(N:o 2706 = 0. N:o 1242 Lo), 11. kohdan 5. kappaleessa, maara
taan : ,Viallisten tiivistysrenkaiden tilalle on heti vaihdettava 
uudet. Ei ole mitaan hyotya, jos koettaa muulla tavalla tiivistaa 
vuotavia letkukytkll11ia." Tata maarliysta on chdottomasti nou
datettava. Puukiilojen ja tilapaisten pahvitiivisteiden kayttoon 
ei missaan tapauksessa saa turvautua vuotoa korjattaes a, silla 
tilapliistiivisteet tukkeavat joko osaksi tai mahdolli esti koko
naankin jarrujohdon, heikentlien tai lopettaen paineilman vir
tauksen ja estlien toimintaventtiilien normaalityoskentelyli. Tasta 
kaikesta aiheutuu haittaa ilmajarnm nopealle ja tehokkaalle 
toiminnalle. 

Niiden toimihenkiloiden, joiden tehtlivana on huolehtia vau
nujen kytkemisesta junarunkoon ja junan ilmajarrun koettele
misesta, on pidettava mukanaan tiivic;tysrenkaita voidakseen 
tarvittaes a vaihtaa viallisen renkaan tilalle uuden. (Lkoj n:o 65 , 
16. 3. 1950) Kl n : o 14/ 50. 5. 

Jalkivaatimuksen asettaminen kiitotavaralle. 

Kiitotavaralle saadaan vastedes asettaa jalkivaatimus. Liiken
nesaannon 76 .' :n 2. lisamaarayksesta pyyhitalin envuoksi sanat 
,ja kiitotavaralle" ja 45 §: n 5. lisamaarayksessa oleva lause 
,,Kiitotavaralle ei voida a ettaa jalkivaatimu ta" muutetaan seu
raavan sisaltoiseksi : 

,Kiitotavaralle, lukmmottam.atta elavia claimia, saadaan 
asettaa jalkivaatimus." 

Lahettiijlin on merkittliva kiitotavarakorttiin tavaran nimi
tyksen aile jlilkivaaHmusmaara kirjaimin ja numeroin, mahdol
linen postisiirtotilinsa numero ja postitoimipaikka. Samoin on 
Ui.hettajan merkittava osoitelappmm tai ellei sellaista lahetyk
Se.ssa ole itse lahetykseen sana ,Jalkivaatimus' seka sen maara 
numeroin. Lahetysaseman toimesta on korttiin merkittava sil
malinpistliviilla tavalla vinottain punaisella tai leimasinta kayt
taen sana ,Jalkivaatimus" seka kortin laskelmaosaan jalki
vaatimuspalkkio. 

On huomattava, etta jalkivaatimuksen asettamisesta huoli
matta kiitotavaran rahti on perittava lahetysasemalla, ellei rauta
tiehallitus ole joihinkin lahetyksiin nahden myontanyt poikkeusta 
(poikkeuksina ovat toistaiseksi ainoastaan Helsinkiin liihetetta
vat filmillihetykset, joiden rahti saadaan maksaa maaraasemalla-
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kin, Kl 3/ 49). Millo in maaraliikennepaikka julli:aisun ,Liikenne- 6 
paikkojen Valimatkat" mukaan ei ole avattu jalkivaatimusten 
kannolle, ei jaJl,h·aatimusta luonnollisesti kiitotavarallekaan voida 
asettaa. (Rh/lko n:o 200, 16. 3. 1950) Kl n:o 14/ 50.6. 

Liikennetulojen piUitilin uusi lomake. 

Kaikkien liikennepaikkojen on kuluvan maaliskuun paiitilia 7 
laatiessaan kaytettava taman lomakkeen (n:o 4201) uutta, muu
tettua painosta, jonk:a painatusjaosto ilman tilausta lahettaa. 
Vanhat lomakkeet palautetaan painatusjaostoon. 

Paaasiallis:in muutos on se, etta lomak.keeseen ei enaa merkita 
tulotusta, vaan ainoastaan tulot ja menot. Rauman radan hen
kilo- ja tavarayhdysliikenteen tulot merk:itaan lomakkeen tyhjille 
r:iveille. Tavaraliikenteen shelddkirjoilla kannetut maksut (ks. 
Kl n:o 7/ 50. 11) viedaan yhtena summana riville ,1\fuut li:ikenne
tulot (4125) " . l\Iunten tehdaiin viennit entiseen tapaan. (Tfo 
11:0 567, 14. 3. 1950) Kl 11:0 14/ 50. 7. 

Yhdysliikenne Karhulan-Sunila.n 
Rautatie Oy: n ka.nssa. 

Valtionrautateiden ja Karhulan--Sunilan rautatien kesken 8 
tehdyn yhdysliikennesopimuksen 3 § on muutettu euraavan sisal
toiseksi: 

3 §. Tavarayhdysliikenteessa lasketaan lruljetu maksut, jollei 
toisin ole maaratty, valtionrautateiden tariffien mulcaan suo
raan yhteenla ketulta kuljetusmatkalta Hihetyspaikasta maii.ra
paikkaan. Talloin jaetaan maksut, jollei toisin ole maaratty, 
rautateiden kesken siten, etta Karhulan-Sunilan rautatie saa 
7.5 % yhdysli:ikennetuloista. 

Maksuja jaettaessa pyoristetaiin lrummankin rautatien osuu
det taysiksi markoiksi siten, etta 50 pennia ja sita suurempi 
penniluku korotetaan seuraavaksi markkaluvultsi ja 50 pennia 
pienempi era jatetiiiin huomioonottamatta. 

Muutosta sovelletaan ensi kerran maaliskuun 1950 yhdys
liikennetuloja jaettaessa. Jako suoritetaan Trt III:ssa. (Tfo n :o 
589, 18. 3. 1950) Kl n:o 14/ 50. 8. 

Matkalippualennuksia. 

Kl n: o 1/ 50 11-kohclassa S1wmen Poika·urheilt~liiton neuvot- g 
telupiiiville osallistuville myonnetty matkalippualennus Ouluun 
on muutettu olemaan voimassa 30. 3.-4. 4. 1950. (Tfo n:o 569, 
15. 3. 1950) 
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Suomen painonnostomestaruusk~1pailuihin osallistuville kil
pailijoille ja kilpailutoimitsijoille on myonnetty 25% :n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Lap
peenrantaan. Alennus on voimassa 24.-28. 3. 1950. (Tfo n: o 559, 
14. 3. 1950) 

Finlands Svenska Scoutforbund-nllnisen yhdistyksen johtaja
paiville osallistu"ille p a r t i o l. a is i 11 e on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pil<ajunalippujen hin
noista Tammisaareen. Alennus on voimassa 5.-12. 4. 1950. (Tfo 
n:o 566, 14. 3. 1950) 

Kuuromykkain Ut·heiluliitto r. y :n liittoneuvoston kokouk
seen osallistuville kuuromykille on myonnetty 25 % : n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Hel
sinkiin., Alennus on voimassa 27. 4.-2. 5. 1950. (Tfo n:o 557, 
13. 3. 1950) . 

Virheellinen 'k:uukausilippu . 

.Tyvaskyliin asema on kirjoittannt ja myynyt A. Lempinen·nimiselle hen
kilolle kuuden kuukauden 3. lk yleislipun N: o 636/2118, ,johon kelpoisuus
aika on virheellisesti merldtty 29/ll 1949-28/6 1950 eli 7 kuukaudeksi. 
Lipun haltijaa ei ole .Tyviiskyllissii. sibtemmin tavattu. Konduktoorit kehoit
takoot lipun ,tavatessaan sen haltijaa vaihtamaan lipun uuteen 28/5 1950 
pii.ii.ttyviiii.n. lippuun. .Tos lippu tavataan vielli 28/5 1950 jii.lkeen, on se 
otettava pois. (9. ljp n:o Y. 450/774, 14. 3. 1950.) 

VR palvelukseen sopimatltomia. 

Seinii.joen aseman ylimaariiinen ascrnamics Aarre Eemeli Iisakki Sil
tala on vapautettu sopimattomana valtionrautateiden palvelukseen, maa
liskuun 15 piiiviinii. 1950. (5. ljp n:o H. 176/821, 15. 3. 1950.) 

Kadonneita matkalippuja, virka.merkkejii. ym . 

.A.lokas Eino Kuusalle kirjoitettu vir'ka-ai'kavapaalippu n :o 25338/507 
matkallo Helsin.ki-.TOikela, voimassa 11. 1. 50-15. 5. 50 on kadonnut ja 
.kuoletetaan. (1. ljp n: o 345/853, 13. 3. 1950.) 

rSeinii.joen vari.kon toimiston ikonttorioppilas Ilmari MartLkkalalla •kir
joitettu virkamel"k.ki -=o 685 on -.;·arastettu Yaasassa ja kuol~etaan. 
(Sk vrp n:o 183, 15. 3. 1950.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

8. liikennejwkso sa seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.vii.t -toim~: 
1 !. a-semamieJum toi11nia,: yksi Lieksan ja kolme .Toensuun a emalla; t !. 
a,s(I'I)Ulltniehen toillnia: yksi Haapalahden laiturivai.hltee.lla, yksi Ukkolan pysii.
killii. ja yksi .Tuojii.rven asemalla; 2 l. lc071ttoria.pulai-se·n toillnia: yksi Outo
kummun asemalla; junam~iehen t<>innia: kaksi J oensuun asemalla..; 2 !. vaih
cltnniehen tov1nia: yksi .Toensuun asemaUa. Liikenneosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset jii.tettlivii. asianomaisen liikennepaikan paalli:kolle 1. 4. 
1950 mennessii.. 
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3. varikkojaksossa on haettavana seuraava.t esityksen perusteella taytet- 13 
tii.viit toimet: Oulun va.rikolla: neljii.toista vcturimUimmittiijiin toitnta (9 01, 
3 Kern, 2 Yw) ; yksi talUmiehen toim4- (Kern) ; kaksi it ~. vawnuntm·lcasta-
jaa tointa (1 01, 1 Roi) ; viisi vaununvoitelijan. tointa (3 01, 2 Kem) ; 
Iisalmen varikolla: neljii veturinlii1Mnittajiin tointa (Kon); kolme it l. Vll!U· 
nwl!ltll!l'lcastajan tointa (2 Ilm, 1 Kon) ; kaksi vaunwnlloitelijan tointa (1 
Tim, 1 Kon). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. 
asianomaisen varikon pii.allikolle viimeistii.ii.n 8. 4. 1950. 

Osastosihteerin virka rautatiehallituksen tariffiosastossa. Rautatiehalli
tukselle osoitetut hakemukset on toimitetta,'a rautatiehnllituksen kirjaajan
toim.i.&toon viimeistaii.n 13. 4. 1950 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jii.ttiimistii. ottamaan selvaii. asunnonsa::mtiroahdollisuuksista. 



Helsinki 1950. Valtloneuvoston ldrjapalnv 



KASKYLEHTI N:o 15 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n :o I /SO. 2 ( = lehden nu mero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava pai natusjaostoon. 

To i m i t u s: Rautat iehall itus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Liikenne;paikk oj a koskevia muutoksia. - 2. Liikenn.eyaik
kojen niru.i.lyhe11nykset. - 3. 0 oitelappuvarastojen tarka tu . - 4. Vuokratut 
siiiliovaunut. - 5. Keaii.kausivapaalipun voima aoloai'ka. - 6. 1fatkalippu
a len.nuk ia. - 7 . Kadonn.eita vapaalippuja, virkamerkkejii ym. - 8. Avoimia 
\' irkoja ja toimia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutokS'ia. 

Raahen aseman alaisena avataan 1. 4. 50 lukien liikenteelle 1 
Kri tiinan Puun raiteet euraavin merkinnoin: 

Kristiinan 
Puun. raiteet Rhe 5. Tt Kristllnan P uu.n Oytii 

vartea Luk_ 1. 4 . 
50. (Lkoj . n:o 547, 
24. 3. 50) Kl n :o 

1 15; so. 1. 

Liikennepaikkojen nimilyhennykset. 

Siilinjiirven-.Juankosken rata. 2 
Rakenteilla olevan Siilinjarven- J uankosken radan liikenne-

paikoillc on vahvistettu euraavat 11imilyhennykset: 

lv Kuuslahti = Kit , lv Pelonniemi = P ln, 
lv Sankimaki = Skm, lv Vuotjarvi = Vtj, 
pys llaluna = Ilal, as J·uankoski = .Tid, 

(Lkoj. n :o 50 , 18. 3. Hl50) Kl n:o 15/ 50. 2. 

J oensmm-K overon 1·ata. 
Rakenteilla olevan ,Joensuun-Koveron r adan liikennepai

koille on Yahvistettu seuraaYat n imilyhennykset: 

Iv J ukajarvi = Jkj, lv Keskijarvi = Kej, 
pys IIeinavaar a = Hav, as Kovero = Kve, 

(Lkoj. n:o 509, 18. 3. 1950) Kl n :o 15/ 50. 2 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ 
• Hyva asiakaspalvelu - rautateiden kilpailukyvyn -E 
• kohottaja. -E 
~ -« 
································~ 2339 - 30. 3. 1950. 
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2 Suolahden-H aapajiirven mta. 

3 

4 

Rakenteilla olevan Suolahden-IIaapajarven radan seuraa
vien liikennepaikkojen nimilyhennykset on vahvistettu: 

lv Kuorelahti = Krel, lv Sapra = Sap, 
lv Kolkanlahti = Kkl, pys EnonjarYi = Eji, 

(Lkoj. n:o 510, 18. 3. 1950) Kl n:o 15/ 50. 2. 

Osoitelappuvarastoj en tarkastus. 

Osoitelappujen tilityksissa sattuneiden vaarinkaytosten joh
dosta velvoitetaan asemapaallikot, asematarkkaajat ja pysakin
hoitajat suorittamaan kerran kuukaudessa liikennepaikkojen osoi
telappuvarastoissa tarkastuksia, joissa todetaan osoitelappujen 
lulmmaarien oikee1lisuus. (J.Jkoj n: o 755, 27. 3. 1950) Kl n: o 
15/ 50. 3. 

Vuokratut sailiovaunut. 

Seuraavat Ok-vaunun alustat on vuokrattu Suomalainen Gulf 
Oil Company Oy:lle, joka on varustanut ne sailioilla: 

Ok n: o 70152 8. 6. 48 alkaen 
" , 71534: 8. 9. 48 " 
, , 70502 2. 11. 4R , 
" " 70471 26. 11. 48 " 

(Rh n:o 5 / 12885, 21. 12. 1948.) 

Seuraavat luovutetut sailiovaunut on Iuovutettu takai in rau
tateiden kayttoon: 

Oy '1'1·usiivapaa Bensiini Ab 

Oo 11:0 199,301 20. 3. 50 alkaen 

" " 
199,306 

" " 
" " 

] 99,308 
" " 

" " 
199,333 

" " 
" " 

199,338 
" " 

" " 
199,341 

" " 
" " 

199,394 14. 2. 50 
" 

Seuraavat sailiovaunut on vuokrattu yksityi ·ille toiminirnille: 

Vesihuolto Oy. 
Odb n: o 199,344 15. 12. 49 alkaen 
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Suornalaincn Gulf Oil Company Oy 4 
Gob n:o 199,409 8. 2. 50 alkaen 

" " 
199,411 

" " 
" " 

199,421 
" " 

" " 
199,430 

" " 
" " 

199,433 
" " 

Osnkcyhtio N obel-Standa,rd Ltktiebolag: 
fto n: o 199,360 R 8. 50 alkaen 
" " 199,394 " " 
" " 199,397 " " 
" " 199,400 " " 
" " 199,401 " " 

Gob , 199,412 , , 
" " 199,414 " " 
" " 199 '416 , 
, " 199,429 " 
" " 199,435 " " 

(Kut n:o 456, 2J. 3. 1950) Kl n:o 15/50.4. 

Kesakausivapaalipun voimassaoloaika. 
Rautatiehallitus on maadinnyt, etta kesakausivapaalippu saa- 5 

daan kuluvana vuonna kirjoittaa olemaan voimassa touko-loka-
kuun aikana. (Tfo n:o 605,22. 3. 1950) Kl n:o 15/50.5. 

Matkalippualennuksia. 
Suornen Partiotyttojarjeston hiljaisille paiville osallistuville 6 

p a r t i o 1 a i s i ll e on myonnetty 25 % : n alennus yksinkcl'
taisten lippujeu, myos pikajunalippujen hinnoista Lahteen. 
Alenuus on voirnassa 4-10. 4. 1950. (T£o n: o 604, 22. 3. 1950.) 

Opaskoirayhdistys r. y :n opaskoirien opastuskokeisiin ja opas
koirayhdistyksen vuosikokoukseen osallistuville so k e ill e on 
myonnetty 50% :n alenuus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Jlelsinkiin. Ale~mus on voimassa 13-
18. 4. 1950. (Tfo n :o 612, 2-:1:. 3. 1950.) 

Kadonneita. vapaalippuja, virka.merkkeja ym. 
HaLkotyomies Antti Kolehmaisellc kirjoitettu virka-aikavapaalippu 7 

n:o 012571/252 voimassa 1. J.-30. 6. 50 ViiiLijarven-YUimyllyn vali!Ui 
on ·kadonnut ja kuoleteta.an. (5. vtjp n:o 269/ 176, 22. 3. 1950) 

'l'ampereen varikolla palvelevallc veturinliimrnittlijiille Eero Olavi 
Leimulle kirjoitettu virkamerkki n:o 435 on kadonnut ja kuolctetaan. 
(Tpe vrp n:o 132, 23. 3. 1050) 

Avoimia v:Lrkoja ja toimia. 
0 i k a is una Kl n :o 14/50.13 3. va'l'ikkojaksossa Iisalmen varikolla 8 

hl:ll{'.ttavina olevien 1J l. vaununtM·kastajan toitmien subteen ilmoiletaan, etta 
toimia on vain kaksi, virantoirnituspaikkana Ilm. 
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Moitteeton asiakaspalvelu 
h uolellinen tavarankasittely 

tasmallinen ja turvallinen liikenne 

o.vat ne tavoitteet, joihin meicUin on ensi vaiheessa pyrit
tava kyetaksemme pitamaan pintamme yha kiihtyvassa kil
pailussa lmljetuksista. Jokaisen rautatieliiisen oman edun 
mukaista on selvittaa itselleen, m.ita kaikkea naihin kasit
teisiin sisaltyy, jotta han kykenisi sovittamaan tyonsa ja 
toimintansa mainittujen paamaarien saavuttamiseksi. 

Asia on meille kaikille yhteinen. Se on jokaisen kasi
tettava ja tunnettava. Kukruam ei voi eika saa jaada 
syrj as taka tso j aksi. 

Y h t e i s e n a s i an e d i s t a m i s e k s i rautatielais
leh.det o\-at paatti:ineet toirueenpanna kaikkien rauta
tielaisten kesk·en 

ISK UL A USE- K ILPA IL UN 
yleisonpalvelun, junaturvallisuuden ja tava1·ankasittelyn 
parantamisen rnerkeissiL Kilpailussa jaettavia palkintoja 
varten ovat Rautat1:evidcamies, Rautatieli:iinen, Vetu1·irnies, 
Signalen, Rautatieliikenne ja VR Kiiskylehti lahjoittaneet 
yhteen. a 23,500 markan suuruisen rah.amaariin. 

Islrulauseiden on oltava lyhyita ja nasevia, pituudeltaan 
korkeintaru1 parikymmentii sanaa kasittiivia. Niiden on ly
hyesti ja ytimekkiHisti tuotava esille asiakaspalvelussa, tava
rankasittelyssa ja junaturvallisuuden valvonna sa huomioon 
otettavia ydinajatuksia .• Tokaisesta julkaisukelpo~e ta iskn
lauseesta maksetaan palkintoihin varatun umman puit
teissa 250 mk. 

IskuJause-ehdotusten arvostelun suorittaa kilpaihuauta
kunta, johon kuuluvat edella mainittujen lehtien edustajat. 
Kilpailuaika paiittyy 1. 6. 1950, johon mennessii ehdotukset, 
joita on seurattava kirjoittajan nimi ja osoite, on liih.etet
tiiva rautatien virkapostis a osoitteella: VR IOi.skylehden 
toimitus, rautatiehallitus, Helsinki. 



KASKYLEHTI N:o 16 
1 9 50 

Viittaus Kaskylehdessa julka istuun mlaraykseen merkita:in : 
Kl n :o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosil moit ukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

SIS A. L L Y S : 1. Pohjois· uomen hadtetyllii alueella suoritettavat piiivii
ra.hat. - 2. Avustuksien rnyontiiminen rautatieliiisille lomanviettoa ja reuma
parantolahoitoa varten. - 3. 'fapettien hinta. - 4. Muutoksia aikatauluun 
n :o 115. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muutok ia. - 6. Yksityisten omis
tamat rautatievaunut. - 7. 'udenkaarlepyyn pysiikille osoitetut tavaraliihc
tykset. - 8. Valtionrautateiden-{)y Pohjolan Liikenne Ab :n yhdy'slli.kenue. 
- 9. Ra:btimerkeillii tilitettiivieu kuljetuskirjojcu jiirjestii.mi.nen. - 10. Jokiois
ten rautatien ki.itotavaralii.hetykllet. - 11. Paperisakkien hinnan tilitys. - · 
12. Rastiu merkitseminen pienlii.hetysrahtik.irjoihin erikoisluettelon numeron 
paikalle. - 13. Rahtiluottovelan suorituksen myobiistyminen. - 14. Ma.tka
lipun myyntipaikan merkitseminen ja. nlennuslippujen leimaaminen. - 15. Mat
kalippualennuksia. - 16. Kadonneita matkalippuja, vir.kamerkkejii ym. -
17. Avoimia virkoja ja toimia. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella. 
suoritettavat paivarahat. 

Valtioneuvosto on maaliskuun 17 paivana 1950 tapahtuneessa 1 
esittelyssa paattanyt, etta Pohjois-Suomen havitetylle alueelle 
virantoimitukseen vahmtaiin viideksitoista paiviiksi muulta 
paikkaktmnalta maariityillc ja siella vakinaisesti toimiville val-
t ion viran tai toimen tahi valtion ylimaiiraisista toimenhaltijoista 
8 paivana joulukuuta 1949 annetussa asetuksessa tarkoitetun 
ylimaiiraisen toimen halt ijoille suoritetaan vakinaisen palkkauk-
sen lisaksi paivarahaa seuraavien perusteiden mukaan: 

1. P ohjois-Suomen havitetty alue jaetaan puheena olevassa 
tarkoituksessa kolmeen aluee ·een. I alueeseen kuuluvat Lapin 
liUinista Enontekion, Inarin, Kittilan, Kolarin, Muonion ja Pel
kosenniemen kunnat, Rovaniemen maalaiskunta, Sallan, Savu
kosken, Sodankylan, Tnrtolan ja Utsjoen kunnat sekii Rova
niemen kauppala ja Oulun laanistii Kuusamon lnmta. II aluee
seen kuuluvat lJapin laanista Kemijarven, Posion ja Y1itornion 

···~··~···~······················· .. -E ._ Jos asiakkaasi on vaariissa, a uta hanta omaksumaan oikea -« 
._ kanta hantii loukkaamatta. Moite, olkoonpa ettii se on ~ 

~ oikeutettukin, loukkaa aina. ~ ..... ~····AAMM······~······AAA~A~ 
2461.- 6. 4. 1950. 
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kunnat seka Oulun Hianista Hyrynsalmen, Suomussalmen ja 
Taivalkosken kunnat. III alueeseen kuuluvat Lapin Uianistii 
Alatornion ja K arungin kunnat, Kern in maalaiskunta, Ranuan ja 
Tervolan kunnat seka Kemin ja Tornion kaupunglt. 

2. Pohjois-Suomen havitetylle alueelle virantoimitukseen va
hinUian viideksitoista paivaksi muulta paikkakunnalta maara
tylle valtion viran tai toimen tabi ylimaaraisen toimen haltijalle 
&uoritetaan varsinaisen palkkauksen lisiiksi paivarahaa seuraa
vasti: 

Pemspalkka tai vuosipalkkio ilman 
elinkustannusindeksin kohoamisesta 
tai alenemisesta johtuvaa korotusta 

ta.i alennusta 

yli 279,600 mk • 0 ••••• 0 •••••••• 

279,600-216,600 mk .......... 
alle 216,600 mk mutta vabintaiin 

158,400 mk •• 0 •••• 0. 0. 0 ••• 

aile 158,400 mk ... .. .......... 

I alueella 
oleville 

mk pv:ltii. 

100 
80 

60 
45 

II alueella III alueella 
oleville oleville 

mk pv: ltii. mk pv : ltii 

90 80 
70 60 

55 45 
40 30 

3. Viran tai toimen haltijalle seka ylimaaraisen toimen hal
tijalle, jonka vakinainen toimipaikka on Pohjois-Suomen havi
tetylHi alueella, suoritctaan varsinaisen palkkauksen lisaksi paiva
rahaa, lukuun ottamatta jaljempana mainittuja tapauksia, tosi
asiallisen toimipaikan mukaan seuraavasti: 

Peruspalkka tai vuosipalkkio ilman 
elinkustannusindeksin kohoamisesta 
tai alenemisesta johtuvaa korotusta 

Toimipaikka Toimipaikka Toimipaikka 
I alueella II alueella III alueella 

mk pv: ltii. mk pv : ltii mk pv: ltii. 
tusta tai alennusta 

yli 279,600 mk ...... . ........ . 
279,600-216,600 mk .... . .... . 
alle 216,600 rnk mutta vahintaan 

158,400 mk .............. . 
alle 158,400 rnk .............. . 

60 
50 

40 
30 

50 
40 

30 
25 

40 
30 

20 
15 

Viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen haltijalle, jonka 
toimipaikka on havitetylla alueella, mutta joka on maaratty 
virantoimitukseen vahintaan viideksitoi<>ta paivaksi tai poikkeuk:
sellisten olojen vuoksi siirretty toiselta havitetyn alueen paikka
kunnalta toiselle, suoritetaan kuitenkin paivarahaa 2. kohdan 
mukaan. 

4. Edella mainittua paivarahaa suoritetaan tammikuun 1 pai
vasta 1950 lukien saman vuoden touk:okuun loppuun saakka. 

5. Paivarahaa ei suoriteta, mikali palkkaus on maaratty ot
taen huomioon, etta toimipaikka on havitetylla alueella. 
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6. Matkakustannusten korvausta ja paivarahaa puheena ole- 1 
valla alueella tehtavista virkamatkoista suoritetaan edelleenkin 
siitl:i voimassa olevien maiiraysten mukaisesti. 

7. Edella 2 ja 3 kohdassa mainittu paivaraha suoritetaan 
kerran kuukaudessa jalkeenpain muun palkkauksen yhteydessa 
ja merkitaan menoksi vuoden 1950 tulo- ja menoarvion 15 Pl. 
II luvun 28 momentille. J OS palkkaus suoritetaan maarattyyn 
tyohon osoitetusta maararahasta, maksetaan paiviirahalrin samasta 
maararahasta. 

8. Tiita paatosta sovelletaan myos sellaisiin valtion toimi
henkiloihin, jotka olematta valtion viran tai toimen tahi ylimaa
raisen toimen haltijoita taikka tyontekijoita, joihin on sovellettu 
valtioneuvoston tyopalkkojen saiinnostelystii antamia maarayk
sia, suorittavat paatehtaviiniUin pysyvaisia valtion tehtavia ja 
saavat niista saannollisen kuukausipalkkion. Jos tiillai en toimi
henkilon palkkaukseen sisiiltyy indeksikorotusta tai kalliinpaikan
lisiia vastaava palkkionlisa, on se paivarahan suuruusluokkaa 
maiiraWiessa ensin palkkauksesta vahenneWiva. 

Samoin sovelletaan tata paatosta valtion oppilaitosten tunti
opettajiin, joiden opetusvelvollisuus on viibintaan 16 viikkotuntia 
ja jotka hoitavat ttmtiopettajan tointa paatoimenaan, kuitenkin 
niin, etta paiviirahaa suoritetaan vain samoilta kuukausilta, 
joilta heille suoritetaan palkkausta tuntipalkkioiden muodossa. 
'l'untiopettajat sijoitetaan paivarahojen suuruusluokkiin sen mu
kaan, miten suuri heidiin tuntipalkkioidensa yhteinen vuotui11en 
markkamaara on ilman tuntipalkkioihin suoritettavia indeksi
korotuksia. 

9. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita 
edelUi olevie11 maarayste11 soveltamisesta. (Rh/ to 11: o H. 557, 
31/ 3 1950. - Kulk. n: o 1596, 17/3 1950.) Kl n: o 16/ 50. 1. 

Avustuksien myontaminen rautatie
liiisille lomanviettoa ja reumapara.n
tolahoitoa varten. 

Lomaliitto r. y:11, Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r. y:n ja 2 
Virkamiesliitto r. y: n kanssa 011 sovittu siita, eWi rautatielaisille 
ja heidan perhee11sa jasenille varataa11 tilaisuus vieWia loma
ajastaan 14 vuorokautta sanottujen yhdistysten omistamissa 
lomanviettopaikoissa. 

Lomaliitto r. y: n hallitsemia lomanvietto- ja terveydenhoito
paikkoja ovat: 

Punkaharjun lomakyla, 700 m Punkaharjun asemalta; 
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2 Suur-Saimaan lomakylii, 'I'aipalsaaren pitajiissli, 35 km Lap-
peenrannasta; 

Kiirkisaaren lomakoti, 5 km Kotka~~ta; 
Llinsirannan lomakoti, Pyhiirannan piUijiissii, n. 25 km sekii 

Uudestakaupungista etta Raumalta ; 
Illinsaaren lomakoti, 3 lm1 lin asemalta; 
Kallloniemen lomakoti, Ristiinan pitiijiissii, n. 40 km Mikke

lista; seka 
Heinolan R.eumaparantola r euma airaita varten, avoinna 

kautta vuoden. 
Rautatieliiisten Lepokotiyhdistys r . y : n lepokoti ,Kanervala" 

sijaitsee Siirkisalossa n. 30 km Pernion asemalta. 
Virkamiesliitto r . y: n omistama Saimaanrannan lomakyla 

ijaitsee Taipalsaaren pitiijiissii n . 25 km Lappeenrannasta. 
RautatieUiisiii ja heidiin perheensii jiisenHi varten sovitut 

lomanviettovuorot ovat seuraavina aikoina : 
1. vuoro 
2. 
3. 
4. 

" 
" 
" 

29/ 5-11/ 6 
12/ 6-25/ 6 
26/ 6- 9/ 7 
10/ 7-23/ 7 

5. vuoro 24/ 7- 6/ 8 
6. " 7/ 8-20/ 8 
7. " 21 / 8- 3/ 9 

-Kuluvana vuonna tullaan rautatieliiisiUe jarjestiimaiin myos
kin Suomen Urheiluopistolla, 11. 7 km Vierumiie11 asemalta ja 
Pajulahden Urheiluopistolla, 11. 19 km Lahdesta 7 vuorokautta 
kestii viii ur heil ukurssej a I oman viet to tar koi tuksessa. K urssiaj oista 
ilmoitetaan erikseen. 

Tiiysihoitomaksut, joihin sisiiltyy majoitus, ruoka, saunavuoro 
kerran viikossa. maksuton osallistuminen yhteisiin retkiin, vierai
luihi11 ja ohjelmallisiin tilaisuuksiin (Rautatieliiisten Lepokoti
yhdistys r. y : n lepokotiin on kuite11kin vietiivii mukaan voi ja 
sokeri, Virkamiesliitto r. y :11 lomakyliian liinavaatteet) peritiiiin 
ruorokaudelta seuraavasti: 

Aikuiset Lapset aile 
12 v. 6 v. 

Lomaliitto r. y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320: -
Rautatieliiisten Lepokotiyhdistys r. y. 285: - 180: - 130 : -
Virkamiesliitto r . y. . . . . . . . . . . . . . . 300 : - 180: - 130: -

Alle 6 kuukauden ikiiisistii lapsista ei peritii tiiysihoito
maksua. 

Heinolan Reumaparantolassa on tiiysihoitomaksu - ilman 
liiiikkeitii, jotka asianomaisen on itse erikseen korvattava - tois-
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taiseksi keskimaariu 450 markkaa vuorokaudelta. Tii:vsihoito
maksut Lomaliitto r. y: n lomanviettopaikoissa ovat perheen
jasenilta vnorokaudes a seuraavat: 

2 hengen huone 380: -
3 , 350:-
4 " 320:-
5-8 " ,. 300:-
telttamajoitus 240: -
lapset aile J2 v. . . . . 190:-

" " 6 " . . . . 120 : -

" 
6 kuukautta saavat aitinsa kanssa olla maksutta. 

Helpottaakseen henkilokunnan mahdollisuuksia viettaa lo
maansa edella mainituissa loman vietto- ja terveydenhoitopai
koissa, on rau.tatiehallitus pi:ia~i!:inyt kuluvana vuonna jakaa 
heille lomanviettoavustuksia sen raa vien perusteiden mukaisesti: 

1) rautatieHi.isille, joilla on eHitettavanaan 2 tai useampia 
alaikaisia lapsia, 100% :n avustus taysihoitolrustannuksista; 

2) rautatielaisille, joilla on clatettavanaan 1 alaikainen lapsi, 
75% :n avustus taysihoitolrnstannuksista; 

3) naimisissa oleville rautatielaisille, joilla ei ole elatettava
naan alaikaisia lapsia, 50% :n avustus taysihoitokustannuksista; 
ja 

4) harkinnan mukaan enintaan 25 %: n avustus taysihoito
kustannuksista perheettomille rautatielaisille. 

Suomen Urheiluopistoon ja Pajulahden Urheiluopistoon lo
maansa viettamaan aikoville voidaan myoskin myontaa avustuk
sia edella selostettm mukaisesti, kuitenkin enintaan niin paljon, 
kuin avustusta maksettaisiin lomaa vieteWiessa varsinaisissa 
lomakylissa. 

Mahdollisuus paasta osallisilrsi avustuksista on valtionrauta
teiden palveluksessa olevilla viran tai toimen haltijoilla seka 
tyontekijoilla, joilla ei ole maaseudulla omaa lomanviettopailrkaa. 
Avustus rnyonnetaiin vain rautatielaiselle itselleen, mutta ei hii
nen perheensii jasenille ja suorittaa rautatiehallitus sen laskua 
vastaan suoraan asianomaiselle lepokodille tai vastaavalle, eika 
siis avustuksen saajalle. 

Lomanviettoavustusta ja lomanviettopaikan varaamista kos
kevat anomukset, jotka laaditaan taman kaskylehden liitteena 
olevaa tai vastaavan kaavan muotoista lomaketta kayttaen, on 
Hihetettava rautatieha~lituksen huoltojaostolle viimeistaan tule
van toukokuun 8 paivaa mennessa, kuitenkin siten, etta ensim
maista eli 29/5 alkavaa lomavuoroa tarkoittavien anomusten on 
oltava huoltojaostossa jo sanotun toukokuun 1 paivana. Mahdol-

2 
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lisuuksien mukaan koetetaan myohemminkin saapuneet anomuk
set ottaa huomioon. MikaJi anojaa ei voida sijoittaa nimenomaan 
siihen lomanviettopaikkaan, johon han pyrkii, koetetaan hanelle 
jarjestaa tilaisuus viettaa lomansa jossakin muussa lomanvietto
paikassa. 

Niiden rautatielaisten, jotka reumasairautensa vuoksi halua
vat varata lomanviettopaikan Heinolan Reumaparantolaan, tuJee 
anomukseensa liittaa Hiakarintodistus potemastaan taudista. Ky
symyksessa oleva pa:rantola ottaa hoidettavaksi vain reumatau
teja vaikeasti sairastavia. 

Mikali lomanviettopaikan tilannut rautatielainen tai hanen 
perheensa jasen on estynyt saapumasta varattuun lomanvietto
paikkaan, on hanen ilmoitettava siita huoltojaostolle viimeisUian 
10 piiivaa ennen tilatun oleskeluajan alkamista. Ellei peruutusta 
ole tehty edella sanotun mukaisesti, on hakija velvollinen mak
samaan 5 vuorokauden taysihoitomaksun jokaisen varatun pai
kan osalta. Tastii on asianomaisen henkilon anomuksensa yhtey
dessa annettava sitoumus rautatiehallituksen huoltojaostolle. 
(Rh/ tthj n:o H 198/ 839, 3. 2. 1950) Kl n:o 16/ 50. 2. 

Tapettien hinta. 

Rautatiehallitus on muuttanut tapettien bintaa koskevaa kir
jelmiiiinsii n:o 982, 24. 3. 50 (Kl n:o 16/ 48. 3) siten, ettei val
tionrautateiden huoncistoihin saada valtionrautateiden kustan
nuksella ilman rataosaston johtajan tai rautatierakennusosaston 
johtajan lupaa ostaa 1. 4. 50 lukien kalliilnpia tapetteja lruin 
sellaisia, joiden hintaluettelohinta, siis alennukseton hinta, on 
enintaan 80 markkaa kaaroJti.i. 

Valtionrautateiden huoneistossa asuvalla on kuitenkin oikeus 
saada huoneistoonsa kalliimmatlcin tapetit, jos han maksaa tapet
tien hinnan ja :vllamainittm hinnan eron. Tallaisissa tapauksissa 
valtionrautatiet siis suorittavat tapettien hinnasta 80 markan 
hinnan kaarorta vahennettyna valtionrautateille siita mahdolli
sesti myonnettavilla a1ennuksella ja tapettien saaja loput. (Rh 
n:o 1882, 23. 3. 1950) Kl n:o 16/ 50. 3. 

Muutoksia aikatauluun n: o 115~ 

Huhtikuun 3. paivastii lukien asetetaan kokeilutarkoituksessa 
kulkuun arkipaivisin henkilojunat Kerava-Nikkila-Kerava seu
raavan aikataulun mukaan: 



-7-

N: o 181 a Keravar-Nikkili;i, -Pn 56 vet Hk 1 

LUkrnnepa.ikka. Kulkua.lka.. 

Kerava ...... . . .. . 
Talma . . . . . . . . . . . . . 10 
Martinkyla . . . . . . . . . 6 
Nikkila . . . . . . . . . . . . 4 

N:o 182 a Nikkilii-Ke1·ava 

Pn 56 vet Hk 1 

Llikennepaikka.. Kulkuaika. 

Tulooika.. 

5.20 

Tuloaika. 

16 

Sels.alka. LahU!a.lka. 

5.00 
·s 5.10 
s 5.1G 

Sels.alka. Lahtoalka 

NikkiUi . . . . . . . . . . . . 5.30 

Martinkyla . . . . . . . . 4 ~ 34 
Isoniitty . . . . . . . . . . . 4 S 38 
'J'alma . . . . . . . . . . . . 4 ~ 42 
Vanikko . . . . . . . . . . . 3 S 45 
Juk:ola . . . . . . . . . . . . 3 S 48 
Kerava . . . . . . . . . . . . 5 5.53 

(Kut n: o 397, 21. 3. 1950) Kl n: o 16/ 50. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

4 

Kaskylehdessii n: o 13/ 50. 4. annettu muutos Katajanokan 5 
liikennoimismaiirayksiin korjataan kuulumaan seuraa vasti: ,Lii
hetettava tavara ja saapuva tullaamaton seka laivattava tavara T." 
(Lkoj . n:o 826, 1. 4. 50) Kl n:o 16/ 50.5. 

Kelvan ja Tiensuun valilla avataan liikenteelle 1. 5. 50 lukien 
seuraavat seisakkeet: Ahovaara km 698 + 705 m, Kupparinmaki 
km 701 + 985 m, Hassila lrm 702 + 864 m, Tormiila km 708 + 
405 m ja Siikasuo km 712 + 406 m. Seisakkeilla pysahtyvat tar
peen vaatiessa (S) toistaiseksi junat n:o 869 ja 870. 

Merkinnat ovat seuraavat: 
se A.hovaara 

se Kupparin
mii.ki 

• 

35 Kelvii. 4. 
Vuonislahti 6. 

'

Jns 75. Vkt 170. 
Kon 194. 

Vuonislahti 3. 
Kelva 7. 
Jns 78.Vkt 167. 
~on 191 . 

H I Luk. 1. 5. 50. 
(LkQj. n:o 493, 29.3. 

H 

I 50.) (Kl n:o 16/ 50. 5. 

Luk. 1. 5. 50. / 
(Lkoj. n:o 493, 29. 3. 

50.) (Kl n:o 16/ 50. 5. \ 
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sej Has ila 135 

I I 
se TormaHi. 35 

se Siikasuo 
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Vuonislahti 2. 
Kalva . 
Jns 79. Vkt 1'66. 
Kon 190. 

IVuonislahti 3. 
Lieksa 20. 

IJn 84. Vkt 161. 
Kon l.85. 

I
Vuonislahti 7. 
Lieksa 16. 

IJ ns 88. Vkt 157. 
Kon 181. 

II Luk. 1. 5. 50. 
(Lkoj. n:o 493, 29. 3. 

50.) (EJ n: o 16/ 50. 5. 

H Luk. 1. 5. 50. 
(Lkoj. n:o 493, 29 . 3. 

50.) (Kl n: o 16/ 50. 5. 

H Luk. 1. 5. 50. 
(Lkoj. n:o 493, 29. 3. 

50.) (Kl n:o 16/ 50. 5. 

Histijiirven pysakin alaisen Saul~kovaaran vaihteen liikennoi
minen lopetetaan vahaisen liikenteen takia 11. 4. 50 lultien. 
Saukkovaaran vaihteen merkinnat poistetaan samasta paivasta 
lukien julkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat". (Lkoj. n: o 
195, 29. 3. 50. ) Kl n:o 16/ 50. 5. 

Yks'ityisten omistamat rautatievaunut. 

Vaunuilmoitu - ja vaunustonkayttomaaraysten (lorn. n: o 
2656) siv. 30 olevaan luetteloon lisataan Trustivapaa Bensiini 
OY: n kohdalle Stb vaunut n: o 16001-16030, 2-ak elisia bensii
nin kuljetukseen tarkoitettuja sailiovaunuja. 

Naiden vaunujen kuljettamisesta valtionrautateiden radoilla 
on Suomen Petrooli OY: n kanssa tehty seuraava sopimus, joka 
on lisattava MK V 56. 37 2. kappaleeseen: 

Rautatiehallituksen ja toiminimi Suomen Petrooli Oy: n, jota 
jiilempana nimitetaan vain toiminimeksi, kesken on tehty seu
raava sopimus toiminimen kolmenkymmenen (30) taman sopi
muksen liitteessa luetellun sailiovaunun kuljettamisesta valtion
rautateilUi. 

1 §. Ennenkuin vaunut, jotka Suomen Petrooli Oy:n pyyn
nosta on Suomen ja SNT-Liiton rajasopimuksen 70 ·§: n 
2)-kohdan mukaisesti luovutettu Suomen rautateille Suomen 
Petrooli Oy: n kayttoa varten ja joissa tullaan kuljettamaan ben
siinia, otetaan liikenteeseen, on niiden suhteen toimitettava val
tionrautR.teiden omaa vaunustoa koskevien maaraysten mukainen 
teknillinen tarkastus, litteroiminen, numeroiminen, toiminimellii 
varustaminen ja koeajo. Vaunuihin maalataan Oy Trustivapaa 
Bensiinin nimi, littera Stb ja numerot 16001-16030. 

2 §. Vaunujen kuljettamiseen sovelletaan voimassaolevaa 
tariffisiii:intoa, ja saadaan vaunujen sailiot tayttaa ainoastaan 
paisuntakuvan kohdalla olevan merkkitangon korkeudelle saakka, 
kuvun pienuuden takia. 
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3 §. Vaunuja saadaan kayttiUi liikenteessa valtionrautateiden 6 
muilla paitsi seuraavilla rataosilla: Ilarma-Kauppi, Vaasa
Vaskiluoto, Pannainen- Leppaluoto, Kokkola-Ykspihlaja, Lap pi 
-Raahe, Laurila-Kauliranta, Laurila- Rovaniemi, Kontiomaki 
-Iisalmi, Kontiomaki-Puukari, urmes-Joensuu, Savonlinna 
-Parikkala-raja, Suonenjoki-Iisvesi, J yvaskyla- A.anekoski, 
Martinniemen haararata, Sotkamon haararata, Uudenkaupungin, 
Vilppulan, Toppilan, Ajoksen, Roytan, Otavan satamaradat, seka 
joidenkin rataosien liikennepaikkojen sivu- ja syrjaraiteet, joilla 
on 22- 25 kg/ m kiskoitus. 

4 §. Rautatiehallitus kustantaa vaunujen kiskoiltasuistumi
sen, yhteentormayksen tai palon johdosta kohdanneen vahingon 
korjaamisen, sikali lmin rautateiden virkailijat ovat olleet siihen 
yypaat tai vahingon voidaan katsoa aiheutuneen rautatienkiiy

tostii, ei kuitenkaan siiilion vahingoittumisesta aiheutuvaa vau
riota, mikiili vaurio kohdistuu sailion siihen paiihan, joka on 
puskinpalkin kanssa samalla tasolla. Samoin kustantaa rautatie
hallinto kuumak:si kaymisestii johtuvat korjaukset toiminimen 
kustannuksella hankittavien varaosien ja pyoriikertojen vaihdon 
kuin myos vaunujen voitelemisen, jotavastoin toiminimi itse saa 
karsiii vaunujen muun korjauksen tuottamat kulut. Naihin jal
kimiiisiin luetaan kyseessii olevien vaunujen rakenteesta johtuen, 
niiden sailioille aiheutuneet vauriot kuten edellii ja vaunnjen 
seisominen korjausten takia edelliimainittujen tai tassii mainitse
mattomien varaosien puuttum.isen vuoksi. Vaunujen korjausten 
ja miiariiaikaisten tarkastusten suhteen on noudatettava, mita 
siitii on erikseen maaratty v. R. vaununkorjaussiiannossii. 

5 §. Suoritettaessa edellisessii pykiilassii mainitun korjaus
saiinnon mukaisia vaunun rnaiiriiaikaisia korjauksia yksityisissa 
konepajoissa, tulee toiminimen hyvissii ajoin ennen korjaamisen 
piiiittymista tiedoittaa siitii rautatiehallituksen koneteknilliseen 
toimi toon, joka suorituttaa korjaustyon tarkastuksen toiminimen 
kustannuksella. 

6 §. Vaunujen myohastyneestii kuormaamisesta tai purkami
sesta ei kanneta vaununvuokraa, mutta jos vaunut tiistii syystii 
joutuvat seisomaan yli siiiidetyn ajan ja niiden siirto kavisi 
taman takia valttamiittomiiksi, on siirrosta suoritettava tariffi
siiannon mukainen siirtomaksu. 

7 §. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden 
molemminpuolisin kirjallisin irtisanomisehdoin ja on toiminimen 
tiilloin ilmoitettava mille asemalle vaunut halutaan palautetta
viksi. 
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8 §. Sopimuspuolten kesken sopimuksen johdosta ehka aiheu
tuvat riitaisuudet ratkaisee Keskuskauppakamarin Valityslauta
kunta saantojen mukaan. (Rh N:o 2089/ 309, 19. 1. 50) Kl 
n:o 16/50. 6. 

Uudenkaarlepyyn pysakille osoitetut 
tavaraUi.hetykset. 

Uudenkaarlepyyn pysakille (Kl 20/ 49. 5) osoitetuissa Ui.he
tyksissa esiintyneiden lukuisten vaarinkuormausten ja puuttu
mistapausten johdosta huomautetaan, etta lahetyksia kuormat
taessa on huolellisesti luettava maaraliikennepaikan nimi, jottei 
mainitulle pysakille menevia tavaroita ohjata Uudenkaupungin 
asemalle, kuten usein on sattunut. (Lkoj n:o 756, 28. 3. 50) 
Kl n:o 16/ 50. 7. 

Valtionrautateiden- Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n yhdysliikenne. 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etta Kaskylehdessa n: o 
8/ 50 oleviin yhdysliikennetta Oy Pohjolan Liikenne .Ab: n kanssa 
koskeviin maarayksiin on tarkoin tutustuttava ja niita nouda
tettava. (Sahke Tfop n:o 12, 3. 4. 50.) Kl n:o 16/ 50. 8. 

Rahti.merkeilla tilitettavien kuljetus
kirjojen jarjestaminen. 

Kl n:o 32/ 49. 6. kirjoituksen 2. ja 3. kohdan maarayksia 
muutetaan sikali, etta rahtimerkeilla tilitettavien pienlahetysten 
rahtikirjoja ja kiitotavarain kortteja ei enaa tarvitse jarjestaa 
numero-, vaan ainoastaan asemajarjestykseen. Ne lahetetaan 
Trt III: een eri nippuina muiden tavaratilien ohella. (Yltr n: o 
Y. 40/ 79, 28. 3. 1950) Kl n: o 16/ 50. 9. 

Jokioisten rautatien kiitotavaralahetykset. 

Kun asemat ovat muutamissa tapauksissa kiinnittaneet rahti
merkkeja J okioisten rautatielle meneviin kiitotavaralahetyksiin, 
huomautetaan, etta kiitotavaralahetykset eivat ole ,pienlahetyk
sia" eika niita siis Kl n: o 10/ 50. 8. kohdan mukaan saada tilittaa 
rahtimerkeilla. Niista on edelleen voimassa Kl n: o 7/50. 9. koh
dassa olevat maaraykset. (Yltr n: o Y. 41/80, 28. 3. 1950) 
Kl n :o 16/50. 10. 
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Paperisiikkien hinnan t ilitys. 

Kun useat asemat eivat nay olevan selvillii miten paperi- 11 
sakeistii, jotka kuljetuksen aikana on rautatien toimesta uusittu, 
maksu on perittl:i.va ja tilitettiivii, huomautetaan : 

1) Paperisakkia uusittaes a on rahtikirjaan liitettava irto
lappu, johon on merkittava missa, milloin ja kuka uusimisen on 
toimittanut seka hiinen virkansa tai toimensa. 

2) Miiariiasema perii taman lapun nojalla vastaanottajalta 
korvauksen sakista. 

3) Paperisakin hinta on 25 mk. 
4) Liikennoitsijalle annetaan kuitiksi maksumerkkeja 3152, 

joten kuittia ylim. liikennetulojen shekkikirjasta n: o 1816 ei 
kirjoiteta. 

Ks. Kl n:o 30/ 46. 8, Kl n:o 20/ 48. 7 ja Kl n:o 46/48. 7. 
(Yltr n:o Y. 42/ 81, 29. 3. 1950) Kl n:o 16/ 50. 11. 

Rastin merkitseminen pienlahetys-rabtikirjoihin 
erikoisluettelon numeron pai.kalle. 

Eraillii asemilla on otettu tavaksi merkitii pienlahetysrahti- 12 
kirjoihin erikoisluettelon numeron paikalle rasti ( x ) , koska sen 
on havaittu helpoittavan rahtikirjojen lajittelua ja vahentiiviin 
erehdysten mahdollisuutta. Tapa kehoitetaan ottamaan yleisesti 
kiiytiintoon. Rasti on kaytiinnollisinta merkitii rahdinlaskun 
yhteydessii, jolloin se jaljentyy kaikkiin osiin. (Yltr n: o Y. 
43/82, 29. 3. 1950) Kl n:o 16/ 50. 12. 

Rabtiluottovelan ~uorituksen myohastyminen. 

Viitaten Kl n: o 32/ 46. 8, 5. kohtaan, korostan edelleen, 13 
etta jos rahtiluottovelan suoritus liikennoitsijiin syystii myo
hiistyy, on siita viipymatta ilmoitettava tariffiosaston johtajalle 
samalla kun luoton edelleen myontaminen toistaiseksi lakkaute-
taan ja luotonsaajalta kannetaan myohiistymisajalta korkoa 
1 prosentin mukaan kuukaudelta. (Ks. TS:n IV lm:n 3. ja 5. 
kohta.) Tiihiin on erikoisesti kiinnitettava luotonsaajien huo
miota. Korkomiiara otetaan aseman sekalaisiksi tuloiksi ja luo
tonsaajalle annetaan kuitti shekkikirjasta n: o 4205. Rahtiluotto
luetteloon tehdiiiin huomautus, josta ilmenee mista velkamiia
riista, milta paivilta ja kuinka paljon korkoa on kannettu. (Yltr 
n :o Y. 44/83, 29. 3. 50.) Kl n:o 16/ 50. 13. 
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Ma.tka.lipun myyntipaikan merkitseminen 
ja alennuslippujen leimaaminen. 

Siltii varalta, etta matkustajalle on poikkeuksellise ti myytava 
lippu, jonka liihtoasema on toinen lmin myyntiasema, on asemien 
harkintansa mukaan jateWiva shekkikirjan alusta muutamia 
lehtia leimaamatta niihin valmiiksi aseman nimileimaa. Tallaista 
lippua kirjoitettaessa on myyntiaseman nimi.lyhennys merkittava 
lipun ylalaitaan. 

SamaHa on muistettava, etta, paitsi lahtoaseman riville, 
myynbaseman nimileima saadaan lyoda muualle lipun etusivulle, 
nimittain poikittain lipun vasempaan reunaan, ainoastaan 25 tai 
50 %: n alennuslippuja edestakaista matkaa varten myytaessa, 
jotta konduktoori osaisi lavisti.ia ti.illaisen lipun, kuten meno- ja 
paluulipuista on mi.iaditty. (Tfo n: o 583, 28. 3. 50.) Kl n: o 
16/ 50. 14. 

Matkalippualennuksia. 

15 Suomen Liikuntaneuvojat r. y :n jarjestamiin pujottelukilpai
luihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n alennus 
~-ksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Vuo
kattiin. Alennus on voimassa 12-19. 4. 1950. (Tfo n:o 625, 
27. 3. 1950.) 

Mielisairaanhoitajain Liitto · r. y :n Pitkaniemen sairaalassa 
jarjestamille luentopiiiville osallistuvalle sairaanhoitohenkilOkun
nalle on myonnetty 25 % :n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Tampereelle. Alennus on voi
ma sa 19-26. 4. 1950. (Tfo n:o 649, 30. 3. 50.) 

Sota.invaliidien V eljesliitto r. y :n vuosikokoukseen osallistu
ville sotainvaliideille on myonnetty 25 % : n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Jyviiskyli.iiin. 
Alennus on voimassa 21-26. 4. 1950. (Tfo n:o 623, 27. 3. 1950.) 

Suomen Kuuromykkiiinliitto r. y :n allalueteltaviin tilaisuuk
siin osallistuville kuuromykille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista kul
loinkin kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin. Alennus on 
voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen kunkin tilaisuuden. 
Nama tilaisuudet ovat: 

Kirkkopiiivii.t Kotkassa 29-30. 4. 50, 
Kirkko- ja esitelmii.pii.ivat Kemissa 7. 5. 50, 
Esitelmapii.ivii.t Joensuussa 3-4. 6. 50, 

, Savonlinnassa 10-11. 6. 50. 
(Tfo n:o 626, 27. 3. 1950.) 
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Vi1·lwrniesliitto T. y :n Saimaanrannan lomakyHian matkusta- 15 
ville s u uri per he is i 11 e vir k ami e said e i 11 e on myon-
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna
lippujen hinnoista Lappeenrantaan. Alennus on voimassa 30. 5. 
-2. 7. 1950 ja 30. 7.-1. 9. 1950. (Tfo n:o 638, 2 . 3. 1950) 

Suornen Urheilttliitto T. y:n allalueteltaviin tilaisuuksiin o al
listuville k i l p ail i j o ill e ja to i m i hen k i 1 o ill e on 
myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista kulloinh.'in kysymykseen tulevalle asemalle 
ja takaisin. Alennus on voimassa 2 paivaii ennen ja 2 paivaii 
jalkeen lrunkin tilaisuuden. Nama tilaisuudet ovat: 

4. 6. 1950 poikien maastojuoksumestaruuskilpailut Vuoksen
niskalla, 

15.-16. 7. J950 naisten ja tyttojen mestaruuskilpailut Mylly
koskella, 

12.-13. 8. J 950 B-mestaruuslrilpailut Raumalla, 
19.-20. 8. 1950 poikien mestaruuskilpailut 19-v. sarjassa 

T ampereella, 
19.-20. 8. 1950 poikien mestaruuskilpailut 17-v. sarjassa 

Alavudella, 
9.-10. 9. 1950 5-ottelu ja 3,000 m. juoksumestaruuskilpailut 

Joensuunssa. (Tfo n:o 624, 27. 3. 1950) 
BoTga stifts ungdomsfij1·bund 'in vuosijuhlaan Karjaalla ja 

nuorisoleirille Helsingissa osallistuville alle 2 0- v u o t i a ill e 
on myonnetty 25%: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoi ta Karjaalle ja Helsinkiin. Alennuk
set ovat voimassa 26. 6.-12. 7. 1950. (Tfo n:o 570, 27. 3. 1950) 

Tyovaen 30-vuotislaulu- ja soittojuhlaan osallistuville on 
myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Jyvaskyliiiin. Alennus on voimassa 29. 6. 
-4. 7. 1950. (Tfo n: o 658, 30. 3. 1950) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

Helsingin aseman lipuntarkasta.jalle Anna Helena Leppaselle 30. 9. 44 16 
kirjoitettu virkamerkki n: o 781 on kadonnut ja 'kuoletetaan. (1. ljp n: o 
398/ 10U, 27. 3. 1950) 

'l'yontekija Sulo Alangolle kirjoitettu tyolaisai kavapaalippu n: o 
39/ 1329, mwtkalle Kouvola-Kuusanko ki, voimassa 1. 3.-30.4. 1950 on 
kadonnut ja kuoleteta;an (13. rtjp n:o 241, 27. 3. 1950) 

Vaa an konepajan veturinlii.mmittiijii.oppilaalle H. H. Hakalalle 11. 3. 
50 kirjoitettu tila.painen vapaalippu n:o 0290 79 matkalle Vaa~a-Seinii.
joki on kadonnut ja kuoletetaan (Vs knp n:o 67, 27. 3.1950) 

1 1. kirjuri A.. E. Kuro en pojalle Pekalle 7. 1. 50 kirjoitettu koulu
vapaalippu n: o 2;1/108 Han·kasalmen ja Pieksii.maen vii.lille voimassa 
31. 5. 1950 . aakka on kadonnn•t ja kuoletetaan. (9. ljp n: o Y. 542/ 906, 
2S. 3. 1950) 
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Halkotyomies Viljo Tolvasen tyttiirelle Anja-Riitta Okkoselle 1. 1. 50 
kirjoi.tettu kouluvapaalippu n: o 35/125 voimassa 31. 5. 1950 saa.kk11. ma.t
kalla Joensuu-Helsinki on ka.donnut j& kuoletetaa.n. (5. vtjp n: o 286/186, 
30.3. 1G50) 

Helsingin konepajalla palvelevalle veturinpuhdista.jalle Isma.el Tam
miselle kirjoitetltu virka-aika.va.paalippu n :o 022886/458 voimassa 1. 1.-
31. 12. 50 Helsingin-Puistolan viiliUii. on kadonnut ja kuoletetaan. (Hid 
knp) 

Avoimia virkoja. ja toimia. 

7. liikenneja.ksossa seuraavat esi.tyksen perusteella tiiytettii.viit virat ja 
toi.met: yksi ase1na.miestenesimiehen vir lea Sotkamon asemalla: yksi 1 l. 
lconttoria.pula.isen toimi Iisalmen asemalla; kaksi e l. vaihde-miehen tointa, 
joista yksi Kajaanin ja yksi Kontiomiien a email a; kymmenen 1 l. ase1na
miehen tointa, joista viisi Kaja.anin, yksi Iis.almen ja. neljii Kontiomiien 
asemalla.; kaksi e l. ase-ma.miehen tointa, joista yksi Raudaskyliin asemalla 
ja yksi Nerkoon laiturivai.hteella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut ha
kemukset jiitettiivii. asianomaiselle asemapaallikolle vii.meistii.ii.n 17. 4. 1950 

11 le111ni.itinasentajan tointa siihkokonepajassa. Tiiytetiilin esityksen pc
rusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii Siihkii
konepajan pii.iillikolle viimeistiiii.n 20. 4. 1950. 

Vii-si ylemmi.in pallclcoosluolccm !e l. lci1"j111rin vi!l·lcaa., joista toistaiseksi 
yksi ensimmiiisessii. (Hki) ja yksi neljiinruessii varikkojaksossa (Pm) sekii. 
yksi Riihimii.en, yksi Seina,joen ja yksi Kouvolan varikossa. P"!iiijohtajalle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistiiii.n 3. 5. 1950 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttiimistii. ottamaan selvaii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapa.ino 



I rt-ileikattava ja tiiytettiivii 
rnieluummin koneella tai 
tekstaten. 

Liite Kl n:o 16150. 2. 

Lomanviettoavustusanomus. 

1. Anojan taydellinen nimi ...... .. ...................................................... .. 

2. Syntymiiaika .... ............... ........................ .. ....................... ....... ... ..... . 

3. Virka, toimi tai ammatti .............................................................. .. 

4. Toimipaikka ........................ ............................. ... ... ....... ......... .. .. ..... . 

5. Ollut VR: n palveluksessa ... ........................................................ .. 

6. Perhesuhteet: naimisssa, leski, perheeton. 1) 

7. V aim on n1m1 ..... ... ........... ............. .. .... ...... ...... ... ....... ... .... .............. .. . 

8. , syntymaaika .... .................... ........ .................... ..... ........... . 

9. Lasten nimet .............................................................................. ..... . 

.... .. .. . ....... .. .. . . ... . ....................................... ....... ........... . .. 1 ...... .. ........... . . . 

10. Lasten iat ............................. ......... ........... ... .............. ... ................... . . 

] 1. Haluttu lomanviettopaikka ........................................................ .. .. 

12. Ellei edella olevaan paikkaan voida jiirjestiia, haluaako 

muualle ja minne .. ... ..... .. .................................... ........................... . 

J 3. Toivottu lomanviettoaika: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vuoro. 1) 

14. Myonnetty vuosilomaa I I viiliseksi ajaksi. 

15. Ottaako vaimonsa mukaan .............................. ... ......................... .. 

16. , lapsensa mukaan ja kenet heista ... .... ......... .... .......... .. 

17. Onko aikaisemmin nauttinut lomanviettoavustusta valtion-

rautateilta ja mina vuosina ............... .. ................................ ...... . 

18. Muita anomuksen perusteluiksi annetta via tietoja lyhyesti: 

l) Tarpeeton yliviivataan. 



.......................... .. ......................................... ....... .. ................ ........... ... . "' 

Mikali allekirjoittaneelle tai perheeni jasenille varataan 
anottu lomanviettopaikka, sitoudun mahdollisen esteen sattuessa 
ilmoittamaan siita rautatiehallituksen huoltojaostolle viimeistaan 
kymmenen ( 10) paivaii ennen tilatun oleskeluajan alkamista tahi 
muussa tapauk ·essa maksamaan viiaen (5) vuorokauden tiiysi
hohomaksun jokaisen varatun paikan osalta . 

.. ............ .. ...... ...... .. ...... .... .. .... , .. ...... piiiviina ........ .. .. .... kuuta 1950. 

anojan allekirjoitus 

tarkka po tiosoite 

Edellii ilmoitetut tiedot todistan oikeiksi: 

........ .. ... ...... ....... ....... ... .......... , ........ paivanii .............. .. kuuta 1950. 

esimiehen allekirjoitus ja virkaleima 



VR KASKYLEHTI N:o 17 
1 9 50 

Viittaus Kasky lehdessa ulkaistu un maaraykseen merkitaan : 
Kl n :o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosil moitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i m i t u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

Rengasma.tkat 1950. 
A. V arsinaiset rengasma.tkat. 

1. Kuluvan vuoden toukokuun 1 p :n ja syyskuun 30 p :n viilisena aikana 
myydii.iin. valmiiksi painettuja ikirja:lipun muotoisia 2 ja 3 luokan rengas
matkalippuja seuraaville rengasmatkoille: 

Rengasmatka n:o 1 : 
Helsinlcir--H&meenlim:n,a,-Tannpere-TurkUr-Helsinlci. Hinnat : 2 lk 

1,340 : - ja 3 lk 890: -. 
Matka Hameenlinna-Tampere (tai painvastoin) voidaan kesakuun alu ta 

vaihtoehtoisesti suorittaa Laiva Oy Matkailun moottorivenee sa ,Roine" Kan
gasalan Vehoniemeen, josta edelleen erikoislinja-autossa Tampereelle. Tata 
reittiii mwtkustettaessa on 2 luokan rengaslipulla matkustavan suoritettava 
300 mk:n ja 3 luokan lipulla matkustavan 350 mk:n li amaksu moottori
veneen rahastajalle. Paikka moo.ttoriveneeseen on varmuuden vuoksi tilat
tava etukii.teen Tampereen suuntaan matkustettaessa Aulangon Matkatoimis
tosta puh. 3071 ja Hameenlinnan suuntaan matkustetlaessa m/s Roineen 
paikkatilaamosta, os. Tampereen linja-autoasema. M/ s Roineen erikoislinja
auto liihtee Tamperee1ta linja-autoaseman ,ves:i.bussilaitu.rista" ja kiertiiji 
rautatieaseman ·kawtta. Tullessaan Tampereelle ajaa linja-auto samaten 
rautatieaseman kautta linja-autoasemalle. Linja-auton ja moottoriveneen 
aikataulu julkaistaan Suomen Kulkuneuvoissa. 

Rengasmatka n :o 2: (Myydii.i:i.n vain purjehduskautena. ) 
H elsinkir--V esijiirvir--laivassa J yviislcyl&-H aapamiilcir--Turklu-H elsinki. 

Hinnat: 2 lk 2,070 : - ja 3 lk 1,560: -. 
Molempiin ylla mainittuihin hintoihin sisaltyy la.ivamatka Vesijii.rvi

Jyvaskyla (tai piiinvasto-in) 2 luoknssa ilman hy.ttipaikkaa Jyvaskylli-Piii
jii.nteen Laiva Oy:n laivoissa. Jos matkustaja haluaa hy;ttipaikan, on hlinen 
suoritettava laivan paii.llystolle lisamaksu.ua 300: -. 

Rengasm.at ka n :o 3: (Myydiiii.n vain purjehduskautena.) 
Riihvm.<ilci-V esija.rvi-laivassa J yvii.skyl&-H aapamiiki-Ritihimiiki. Hin

nat: 2 lk 1,550:- ja 3 Ik 1,210: -. 
Matka Tampere-Hii.meenlinna (tai painvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 

suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n: o 1. 
Ohjeet Piiijii.nteen laivamatkasta ks. n: o 2. 

Rengasma.tka n :o 4: (Myydii.i:i.n vain purjehduskautena.) 
Porir--Tampere-Riihi?niilci-Vesijiirvi-lai'IJassa J yvi:iskylii-H aapamiilcir

Patrlcano-Pori. Hinnat: 2 lk 1,910: - ja 3 lk 1,450: -. 
Matka Tampere--Hameenlinna (tai painvastoin) voidaan vaihtoohtoisesti 

suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n:o 1. 
Ohjeet Pliijiinteen laivarullltkasta ks. n :o 2. 

2439. - 6. 4. 1950. 
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Rengasmatka n:o 5: (Myydaan vain purjehduskaulena.) 
Kou1Jola-Pielcsiimii7ci--Jyvaskylii-laivasia V ~sijiirv·i-Kouvola. Hin.nat: 

2 lk 1,460: - ja 3 lk 1,150: -. 
Ohjeet laivamatkasta <ks. n: o 2. 

Rengasmatka n:o 6: (Myydiian vain purjehdu kautena.) 
K <niiVola-Lappeenmnta-I matra-S a vonlinna-J y vask yliir-laivassa V esi· 

jiirvi--Kowvola. Hinnat: 2 lk 1,800: - ja 3 lk 1,370: -. 
Ohjeet laivamatkasta ks. n: o 2. 

Rengasmatka n:o 7: (Myydiian vain pur;jehduskautena.) 
Riihtimaki- V esijiirvi- laivassa J yvi:il. lcyW-Pieksi.imiJ.Jcir-Konti<nn<i.ki

Oul'llr--Riihimaki. Hinn!llt: 2 lk 2,590: - ja 3 lk 1,900: -. 
Matka 'l'ampere-Hameenlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 

suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n :o 1. 
Ohjeet Piiijii.nteen laivamat kasta ks. n: o 2. 

Rengasmatka n:o 8: (Myydiiiin vaiu purjehduskautena.) 
V aasa-autossa l{olckola-autossa Jyviiskylii-laivassa Vesijiilrvi--Riihi

miJ.ki--Helsinlci--Riihimiiki-Vaa.sa. Hinnat: 2lk' 2,850:- ja 3lk 2,350: -. 
Automatka Vaasa-Kokkola (tai pii.invastoin) suorittetaan Ab Haldin & 

Rose Oy :n ja automatka Kokkola-Jyviiskylii (tai pii.invastoin) Postilaitok
sen linja-autossa. 

Matka Hii.meenlinna-Tampere (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n : o 1. 

Ohjeet Piiijii.nteen laivamatkasta ks. n :o 2. 

Rengasmatka n:o 9: 

Helsinki- Kou1-•ola- Pieksiimiiki- Savonlilnna-Haa.p0111t<'iki--Tampere
Turk'lb---Helsinlc·i. H innat: 2 lk 2,080 : - ja 3 ll;: 1,500: -. 

Matka Mikkeli-Savonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suoritttaa joko Hoyr;y-venhe Oy Kertnn tai Hoyrylaiva Oy Tiihden laivoissa. 
&lkii 2 luokan etta 3 luokan rengaslippu oikeuttaa matkustamaan lisiimak
suitta laivan 2 luokassa ilman hyttipaikkaa. Jos matkustaja haluaa hytti
paikan, on hanen suoritettava lai van paiillystOlle lisamaksuna 2 luokan hytti
paikasta 250: - ja 1 luokan 350 : -. Kun hyttimaksut ovat viirne vuo
desta muuttuneet, on ne lippuihin korjattava yllii olevien mukaisiksi. 

Rengasmatka n:o 10 : 
Riihim.<i.Jci- Kowvola- Pidksiimi.ilci-Savonlinna-Haap0111t<'iki--Riihilmiiki. 

Hinnrut: 2 lk 1, 750: - ja 3 lk 1,270: - . 
Matka Mikkeli-Savonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 

suorittaa Jaivassa. Ks. n:o 9. Hytt.imaksut korjattava lippuihin. 
Matka 'l'ampere-Hiirneenlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 

suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n :o 1. 

Renga.smatka n:o 11: (Myydi:iiin vain purjehduskautena.) 
Kouvola-Lappeenranta-Imatra-Savonlinna-laivassa Uiklcelir-Kowvola. 

Hinnat: 2 lk 1,300:- ja 3 lk 980: -. 
Molempiin ylHi mainittuihin hintoihin sisiiltyy laivamatka Savonlinna

Mikkeli (tai piiinvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa joko Hi:iyryvenhe 
Oy Kertun tai Hi:iyrylaiva Oy Tahden laivoissa. Ks. n :o 9. Hyttimaksut 
korjattava lippuihin. 
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Rengasma.tka n :o 12: (Myydii.iin vain purjehduskautena.) 1 
Kowvola.---Lappeenranta.---lawMsa Mi1ckel~Kowvola.. Hinnat: 2lk 900: -

ja 3 lk 710:-. 
Molempiin yllli. mainittuihin hintoihin sisli.ltyy laivamatka Lappeenranta 

-Mikkeli (tai painvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa Hoyrylaiva Oy 
T!ihden laivoissa. 

Rengasma.tka n :o 13 : (Myydli.li.n vain purjehduskautena.) 
Biihilmi:i~ Kouvo lar--Lappeenran ta.---lawMsa M ikkel~Pieksiilmiflvi-H aa

pa'I1Uik~Biihimuiki. Hinnat: 2 i!lt 1,880:- ja 3 lk 1,360: -. 
Matka Tampere--Hli.meenlinna (tai pli.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 

suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n: o 1. 
Laivamatkan Lappeenranta-Mikkeli subteen ks. n: o 12. 

Rengasma.tka n:o 14: (Myydli.li.n v111in purjehduskautena.) 
Lappeervranta.----1 ?rwtra.---S(l/l)onlinna.---Pieksii'l1liik~M ikkeli--lawMsa Lap

peewrtNnta. Hinnwt: 2 lk 1,230:- ja 3 lk 930 : - . 
Ohjeet laivamatkasta ks. n: o 12. 

Rengasmatka. n:o 15: 
H elsin~Riih~Lappeenranta.---VMksen satamuv-Savonlinna.---Haa

panniik~Tampere-T'UR'kntr-Helsinki. H~t: 2 lk 2,060:- ja 3 lk 
1,480:-. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai pli.invastoin) ja VuO'ksen 
satama-Savonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa 
Saimaan Hoyrylaiva Oy:n laivoissa. Seka 2 luokan etta 3 luokan rengas
li!ppu oilkeuttaa matkustamaan lisamaJksuitta laivan 2 Juokassa ilman 
hyttipaiJcll:aa. Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, on hiinen suoritettava 
laivan pli.li.llystolle lisiimaksuna 2 luOikan hyttipaikasta 250 : - ja 1 luo
kan 350 : -. Kun hyttimaJksut ovat viime vuodcsta muuttuneet, on ne 
korjattava lippuihin yllii olevien mukaisiksi. 

Rengasmatka. n :o 16: 
Biihi'11Uiki.-Lappeenranta.---V Mksen sata?na---8(1/l)onlinna.----H aapamiik~ 

Biihi?niiki. Hinnat: 2 lk 1,720:- ja 3 lk 1,260 : - . 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai piiinvast~in) ja Vuoksen sa

tama- Savonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suori·ttaa lai
vassa. Ks. n: o 15. Hyttiroaksut korjattava lippuihin. 

Matka Tampere--Hiimeenlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n:o 1, 

Rengasma.tka. n:o 17 : 
Koti!VOla.---Lappeenranta.---JT Mksen satama.---Savonlinner-Pieksi.i.miik~ 

Kowvola. Hinnat: 2 lk 1,320 : - ja 3 lk 950 : -. 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen sa

tama--8avonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa lai
vassa. Ks. n :o 15. Hyttimaksut korjattava lippuihin. 

Rengasma.tka n :o 18: 
Kowvola- Lappeenrantar-Vuoksen sata?YW - Savonlinna- Pieksi.i.miikir

-Haapmniiki.-Pori. Hinnat: 2 lk 1,950: - ja 3 lk 1,410: -. 
Ma.tka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen sa

rtama--8avOJ.Jlinna (tai pli.invastoin) voidaan vaihtoehto.isesti suorittaa lai
vassa. Ks. n: o 15. Hyttimaksut korjattava lippuihin. 

Mwtka Tampere--Hiimeenlinna (tai painvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n: o 1. 
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1 Rengaamatka n :o 19: 
R iihi'IIUiJcj,.-LappeenTlmta-V uoksen sat am11r-S avonlvnn.11r-K oopio-K on

tiornakir----Oul'Ur'-Haa,pamiiki-Riihimiil.>i.. Hinnat: 2 lk 2,520:- ja 3 lk 
1,890:-. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai pli.inva toin) ja Vuoksen sa· 
tama---.8avonlinna (tai pli.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa lai· 
vassa. Ks. n : o 15. Hyttimaksut korjattava lippuihin. 

M31tka Savonlinna-Kuopio (tai pliinvastoin) voidaan samaten suorittaa 
vaihtoehtoisesti joko Heinaveden Hoyrylaiva Oy :n tai Leppli.virran Hoyry· 
laiva Oy:n laivoissa. ekli. 2 luokan etta 3 lookan rengaslippu oikeuttaa 
matkustamaan lisli.maksuitta ~aivan 2 luokassa ilman h)"ttipaikkaa. Jos mat· 
kustaja haluaa hyttipaikan, on hiinen suoritettava laivan piili.llystolle lisli.mak· 
suna 2 luokan hyttipaikasta 250: - ja 1 luokan 350: - . Kun hy.ttimaksut 
ovat viime vuodesta muuttuneet, on ne korjattava lippuih.in yllli. olevien mu· 
kaisiksi. 

Matka Tampe1'6---Hiimeenlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa Kangasala.n kautta. Ks. n: o 1. 

Rengaamatka. n:o 20: 

Riihilmiiki--Lappeenran.t11r-V uoksen sat amtJ-Savcmliwulr-K oopio-Piek· 
si:illni.iki--HaapOIIniilci--Riihimaki. Hinnat: 2 lk 2,260 : - ja 3 lk 1,630 : -. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai piilinvastoin) j a Vuoksen sa· 
tama-savonlinna (tai painvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa la.i· 
vassa. Ks. n: o 15. Hyttimaksut korjabtava lippuihin. 

Matka Savonlinna-Kuopio (tai pli.inva toin) voidaan samatcn suorittaa 
vaihtoehtoisesti laivassa. Ks. n:o 19. Hyttimaksut korjattava lippuih.in. 

Matka Kuopio-Jyvliskylli. (tai painvastoin) voidaan va.ihtoehtoisesti suo
rittaa myos lentoteitse Aero Oy:n koneessa. Jos matkustaja haluaa suorit
taa rtli.miin lentomatkan, on hanen vaihdettava rengaslipun rautatielehti Kuo· 
pio--Jyviiskylli. lentolippuun. Vail1don voi suorittaa ka.ikissa matkatoimis· 
toissa j a Aero Oy:n toimipaikoissa. 2 luokan renga lippu oikeuttaa vaih· 
toon liaiimaksuitta, mutta 3 luokan r-engaslipulla matkus.tavan on makset· 
tava 300: - lisli.mak u. Lentopaikkojen rajoitetun miilirli.n ja vilkkaan ky· 
synnli.n takia on paikka koneeseen tilattava varmuuden vuoksi hyvissli. ajoin 
etukli.teen, ainakin noin viikkoa ennen lahtoli.. Paikkatilauksia vastaanotta· 
va.t kaikki · matkatoimistot ja Aero Oy:n toimipaikat. Lentopaikan peruu
tuksen, lentolipun hinnan rtakaisin maksun ym. subteen noudatetaan A-ero 
Oy : n yleisili. miiiiriiyksia. 

Matka 'l'ampere---Hiimeenlinna (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suoi..jttaa Kangasalan kautta. Ks. n: o 1. 

Rengasmatka n:o 21 : 

Riihiomiikir----Lappeenrantar-Vuolosen satamar-S avonlinn11r-K uopio-K on· 
tiomiik:i- 01tlu- Rovan.iemi/tai A.avasaksar-Oulu-Haapamiilcir----Riihftmdki. 
Hinnat : 2 lk 2,960 : - ja 3 lk 2,200: -. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (•tai pliinvastoin) ja Vuoksen sa
tama~Savonlinna (tai pli.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa lai
vassa. Ks. n : o 15. Hyttimaksut korjattava lippuilrin. 

Matka Savanlinna-Kuopio (tai pli.invastoin) voidaan samarten suorit>taa 
vaihtoehtoisesti la.ivassa. Ks. n :o 19. Hyttimaksut korjat>tava lippuillin. 

Matka Tampere---Hameenlinna (tai painvast.oin ) voidaan vaiMoehtoisesti 
suorirttaa Kangasalan kautta. Ks. n: o 1. 
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Renga.sma.tka. n:o 22: 1 
Kuopio-Kowvolar--Lappeen1·anta--V1wlcsen satanna-Savonlinna-Kuopio. 

Hinnat: 2 lk 1,590: - ja 3 lk 1,200: -. 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai pii.invastoin) ja Vuoksen sa

tama--8avonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa lai
va a. Ks. n: o 15. Hytti.ma.ksut korj!l>ttava lippuihin. 

M!l>tka Savonlinna~Kuopio (tai painvastoin) voidaan samaten suorittaa 
vaihtoehtoisesti laivassa. Ks. n :o 19. Hyttimaksut korjattava lippuilun. 

Renga.sma.tka n: o 23: 
Oul'Ur-Haapann.iikir-Savonlinna-Pieksiimtiki-Ku<Jpio-Kontiomiikir-01~lu. 

Hinnat: 2 lk 2,080: - ja 3 lk 1,500: - . 
Matka Savonlinna-Kuopio (ta.i pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 

suorittaa laivassa. Ks. n: o 19. Hyttima.ksut korjaktava lippuihin. 

Rengasma.tka n:o 24: (Myydaan vain purjehduskautena.) 
Pieksiimtilcir-Kuopio----laitvassa Kerma-Piekslitmii.ki. Hinnat: 2 lk 710:

ja 3 lk 540: -. 
Molempiin yHa mainittuihin hintoi.hin sisa.Ityy laivaml!Jtka Kuopio

Kerma (tai painvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa Heiniiveden Hoyry · 
Jaiva Oy:n laivoissa. Hyttipl!Jikan suhteen ks. n: o 19. Hyttimaksut korjat
tava lippuihin. 

Rengasmatka n:o 25: (Myydaan vain purjehduskautena.) 
Pie~siim4kir-Kuopio--laitvassa Varkaus-Pieksiimiiki. Hinnat: 2lk 600: -

ja 3 lk 460:-. 
Molempiin ylla mainittuihin hintoihin sisiiltyy laivamatka Kuopio--Var· 

kaus (tai piiinvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa Leppiivirran Hoyry
laiva Oy:n laivoissa. Hyttipaikan suhteen ks. n:o 19. Hyttimaksut korjat
tava Hpptllihin. 

Rengasmatka n:o 26: (Myydaan vain purjehdus:kautena.) 
V aa.sa-autossa Kokkola-Ylivieslca--lisalmir-K uopio-laiva.ssa Va?-TcWI.t.S

Pieksiimtikir-Haapamiikir-Vaasa. Hinnat: 2 lk 1,970:- ja 3 lk 1,470:-. 
Ohjeet automatkasta ks. n:o 8 ja laivamatkasta ks. n:o 25. Hyttimaksut 

korjattava lippuihin. 

Renga.smatka n:o 27: 
Riilwmiilci-Lappeenranta--Vu<Jksen sat aJ/nar-Savonlinna--H uutokoskir-

J Otm8U'Ur-V uonislahtir-moottoritveneessii Kolir-moottori veneessii Vu<Jnislahti
Kontiom{ilcir-Oul'Ur-Haapamiikir-RiihimJilci. Hinnat: 2 lk 2,660:- ja 3 lk 
2,060:-. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen sa
tama~Savonlinna ('tai piiinva toin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa lai
vassa. Ks. n:o 15. Hyttimaksut korjattava lippuihin. 

Matka Savonlinna-J oensuu (tai pii.invastoin) voidaan samwten suorittaa 
vaihtoehtoisesti Hoyryvenhe Oy Kiertun laivoissa. Seka 2 luokan etta 3 
luokan rengaslippu oikeuttaa ma.tkustamaan lisiimaksui,tta laivan 2 luokassa 
ilman hyttipaikkaa. Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, on hiinen suoritet
tava lari.van paallystolle lisiimaksuna 2 luokan hyttipaikasta 250: - ja 1 
luokan 350: -. Kun hyttimaksut ova.t viime vuodesta munttuneet, on ne 
korjattava lippuihin yllii olevan mukaisiksi. 

M!l>tka Vuonislahti-Koli-Vuonislahti suoritetaan moottoriveneessa ,Tu
risti" tan ,Mikki" (omistaja konemestar.i. Jussi Tolkki). 

Matka Joensuu-Vuonislahti-Koli (ltai painvastoin) voidaan vaihtoeh
toisesti suoritta11- lisiimaksuitta joko Postilaitoksen tai Joensuun Auto Oy :n 
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lrinja-autoissao Tii.lliiin on auton rah!l8tajalle luovutebtava rengaslipun rauta
tielehti Joensuu-Vuonislahti ja moottorivenelehti Vuonislahti-Kolio 

Matka Tampere-Hiimeenlinna (ta.i pliinvastoin) voidaan va.ihtoehtoisesti 
suori,btaa Kangasalan kauttao Kao n:o 1. 

Renga.smatka n:o 28: 
Biihi11nalc~Lappee'lll7'anta--Vook.sen satama--Savonlimna--Hwutokosk~ 

J oenswur--Vuonislahti--moottorimeneessii K oli---1noottoriveneessa V oonislaht~ 
Joenswur--Pielcsiimii'ld-HaapiJIIniilc~Biihinnalcio Hinna.t: 2 lk 2,290:- ja 3 
lk 1,790: -0 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai pii.invastoin) ja Vuoksen sa
tama-8avonlinna (tai pruinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suoribtaa lai
vassao Kso n: o 150 Hyttimaksut korjattava lippuiliino 

Matka Savonlinna-Joensuu (tai piiinv!l8toin) voidaan sama.ten suorittaa 
vaihtoehtoisesti laiv!l8sao Kso n: o 27 0 Hyttimaksut korjattava lippuihino 

Ohjeet Ko1in matkasta kso n:o 27_ 
Matka Tampere-Hameenlinna (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 

suorittn.a Kaugasalan kauttao Kso n: o 1. 

Renga.sma.tka n: o 29: 
Biihillniik~Lappeenranta-Vuok.sen satama--Savonlinna--Huutokoslci-

J oenswur--V oonislahtir-m.oottoriveneessa Kol~tossa K uopio--Piek.samak~ 
Haapamiilc~Biihi7niilcio Hinnat: 2 lk 2,400: - ja. 3 lk 1,930: -0 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen sa
tama-Savonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtotisesti suorittaa lai
vassao Kso n:o 15_ Hyttimaksut korjattava lippuiltino 

Ma,tka Savonlinna-Joensuu (.tai p.ii.invastoin) voidaan samaten suorittaa 
vaihtoehtoisesti laivassao Kso n: o 27 o Hy;ttimaksut korjattava lippuihino 

Ohjeet Kolin matkasta kso n: o 27 o 
Matka Koli-Kuo!Jin (tai viiinvastoin) suoritetaan Savo-Karjalan Linja 

Oy:n autoissa. 1 · 1 ,_1 .,.! 
Matka Tampere-Hiimeenlinna (tai pii.invasto.in) voidaan vaihtoeh<toisesti 

suorittaa Kangasalan kauttao Kso n:o 1. 

Rengasma.tka n:o 30: 
Ouh,_HaapiJ!Iniik~SMonlinn,a,-Hwutokosk~oensuu-Vuonislahti---1noot

toriveneessa Koli---1nootto1oiveneessa Voonislaht~Kontio?niilc~Ouluo Hinnat: 
2 lk 2,180: - ja 3 lk 1,610: -. 

Matka Savonlinna-Joensuu (ta;o piiinvasto.in) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa laivassao :Kso n:o 270 Hyttimaksut korjattava lippuiliino 

Ohjeet Kolin matkasta kso n:o 27. 

Rengasmatka n:o 31: 
' Oulu-Kontioma'ld-Kuopio--Piek.siimiilc~Savonlinna--Huutokos~ oen
suu-V oonislahti---1noottori1Veneessa Kolir-moottoriveneessa V tW711islaht~Kon
tio?niik~Ouluo Hinnat: 2 lk 2,040:- ja 3 lk 1,600: -0 

Matka Kuopio-Savonlinna (tai piiinv!l8toin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suoribtaa laivassao Ks. n :o 190 Hybbimaksut korjattava lippuihin. 

Matka Savonlinna--.Joensuu (tai pii.invastoin) voidaan samlliten suorittaa 
vaihtoehtoisesti laivassa. Kso n: o 27. Hy;ttimaksut korjattava lippuiltino 

Ohjeet Kolin matkasta kso n:o 270 

Rengasmatka n:o 32: 
Oulu-Kontio?niik~Pie'ksi.ilmiik~Mikkel~laivassa Savonlimna--Hwutokoslci 

-J oen8'U1(,-V tW711islahtir-•moottc;riveneessd K oli---1noottoriveneessa V uonis
lahti-Kontiomalcir-Ouluo Hinnat: 2 lk 2,330:- ja 3 lk 1,790; -, 
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Molempiin yllii mainittuihin hintoihln sisiiltyy laivama.tka Mikkeli-8a- 1 
vonlinna (tai piiinvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa joko Hoyryvenhe 
Oy Kertun tai Hoyrylaiva Oy Tiihden laivoissa. Ks. n: o 9. Hyttimaksut 
korj a.tta va lippuiliin. 

Matka Savonlinna-Joensuu (tai piiinvastoin) voi.daan vaihtoehtoisesti 
suorittaa laivassa. Ks. n: o 27. Hyttimaksut korjattava lippuihin. 

Ohjeet Kolin ma.tkasta ks. n: o 27. 

Rengasmatka n:o 33: 
Turktur-Uu-silcaupwnloir-autossa RatWIYWr-Peipohjar-Tampure-To·ijalar--

T~u·lcu. Hinnat: 2 lk 1,090: - ja 3 lk 760: -. 
Automa.tka Uusikaupunki-Rauma (tai piiinvastoin) suoritetaan Pyhii.ran· 

nan Linja-auto Oy:n autoissa. 

Rengasmatka n:o 34: · (Myydiiiin .vain purjehduskautena.) 
Pm·ir-Tampure-lai'L•assa Virrat-Pori. Hinnat: 2 lk 1,070:- ja 3 lk 

810:-. 
Molempi.in yllii mwinittuihin hi.ntoihin sisiiltyy laivamatka Tampere-Vir

rat (tai pii.inva.stoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa Hoyrylaiva-Osuusk-unta 
Tarjanteen laivoissa. 

Rengasmatka n:o 35: (Myydiiiin vain purjohduskautena.) 
Tampere-laivassa Virrat-Haapanniilcir-Tampure. Hinnat: 2 lk 750: -

ja 3 lk 600:-. 
Ohjeet laivamatkasta ks. n:o 34. 

Rengasmatka n :o 36: (Myydiiiin vain purjehduskautena.) 
Riihimiikir-K O'UVola-PielcsamUilcir-H aapanniilcir-V irrat-laivassa Tam pere 

-Riihimti.iki. Hinnat: 2 lk 1,780:- ja 3 lk 1,290: -. 
Ohjeet Jaivamatkasta ks. n: o 34. 
Matka Tampere-Hiimeenlinna (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoohtoisesti 

suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n: o 1. 

Rengasmatka n:o 37: (Myydiiiin vain IPurjehduskautena.) 
Riihimakir-K ouvolar-Lappeerzmntar-V uolcsen sat amar--Sa.t•onlimna-Piek

siimti.ikir-H aapa4n<ikir-V irra.t-laivassa Tam pure-Riihinnii.ki. Hinnat: 2 lk 
1,990: - ja 3 lk 1,540: -. 

Mwtka Lappeenran.ta-Vuoksen satama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen sa
tama-Savonlinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoi.sesti suorittaa lai
vassa. Ks. n: o 15. Hyttimaksut korjattava lippuihin. 

Laivamatkan Virrwt-Tampere suhteen ks. n:o 34. 
Matka Tampere--HiimE"'lllinna (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoeh.toisesti 

suorittaa Kangasalan kautta. Ks. n: o 1. 

Rengasmatka n:o 38: (Myydiiii.n vain purjehduskautena.) 
Vaasar--autossa Porir-Tampere-laivassa Virrat-Haapamiikir-Vaasa. Hin

nat: 2 lk 1,750:- ja 3 lk 1,410: -. 
Automatka Vaasa-Pori (tai piiinvastoin) suoritetaan Po&tilaitoksen 

linja-autossa. Rengaslippu kelpaa Pirttikylan kau!Jta. 
Laivamatkan Tampere--Virrat suhteen ks. n:o 34. 

Rengasmatka n:o 39: 
Oul11r-Aavasa.ksar-autossa RotYmiemir-Oulu. Hinnat: 2 Jk 1,310:- ja 

3 lk 960: -. 
Automatka Aavasaksa-Rovaniemi (tai piiinvastoin) suortiotaan Postilai · 

toksen linja-autossa, 
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Rengasmatka n :o 40: 
Oulu - Rovaniemi- autos sa ( K ittild-M uonio-Pallastunt uri-M 'U{)nio

Aavasaksa)-Ouliu. Hinnat: 2 lk 2,130:- ja 3 lk 1,780: -. 
Automatka Rovaniemi-K.ittila-Muonio (tai painvastoin), Muonio-Pal

lastunturi-Muonio ja Muonio-Kolari-Aavasn.ksa (tai painvastoin) suori
tetaan Postilaitoksen linja-autoissa. Ma;tkaosan Muonio-Kolari-Aavasaksa 
(tai painvastoin) voi suonittaa vaihtoelttoisesti myos Pohjolan Liikenne Oy :n 
linja-autossa. Viimemainitusta tehtavii korjaus lippuihin. 

Rengasmatk a n : o 41 : 
Oulu--R01Janiem·i,-autossa (Kittilii-Muonio-Kilpisjiirvi-Mtwnio-Kolar·i 

-Aavasaksa)-Oulu·. Hinnwt: 2 lk 2,830: - ja 3 lk 2,490: -. 
Au tomatka Rovaniemi-Ki ttilii-Muonio-Kilpisjarvi-Muonio-Kolari

Aava ·aksa (tai pfuinva toin) suoritetaan Postilaitoksen linja-autoissa. 

Rengasmatka n: o 42 : 
Haapamiiki-Oulttr-Aavasaksar-autossa Rovani.e~ni,-Kemijiirvi-autossa 

(Kuusamo-SMomussa.lmi-Kajaani)-Kuopio-Pieksiimiiki-HaapiJIIniiki. Hin
nat: 2 lk 3,120: - ja 3 lk 2,520: -. 

Ohjeet automatkasta Aavasaksa-RovaiLiemi ks. n:o 39. 
M3Jtka Rovaniemi-Kernijarvi (trui pii.invastoin) voidaan vaiMoehtoisesti 

suorittaa lisiimaksuitta Pohjolan Liikenne Oy:n linja-autos ·a. Tiista teh
tavii. korjaus lippuihin. 

Automa-tka Kemijiirvi-Kuusamo-Suomussalmi-Kajaani (tai piiinvas
toon) suoritetaan Postilaitoksen linja-autoissa. 

B . Liittymis- ja lisiima.tkat. 

1. Jos matka aloitetaan joltakiu muulta kuin r•enkaa.!la olevalta liikenne
paikalta, lisiitaan rengaslipun hin.taau liittymismatkaan oikeuttavan lehden 
B (Br) hinta. Liittymismatkasta 3 iuokassa knnetaan tariffisilanuon mukai
non meno- ja paluulipun hinta ja 2 luokassa kolmanuen luokan meno- ja 
paluulipun hinta 50 % korotuksin. Mahclollista pikajunan lisiimaksua ei 
kanneta, koska se on sisiillytetty jo rengaslipun perushintaan. Rengaslip
puun tehdaau, milloin liittymisma.tka halutaan aitii varten vara;tuille lehdilhl 
B (Br) ja C (Cr) kal'k·kiopaperia kiiyttil.cn merkintii, miltil. liikennepai·kalta 
matka a loitetaan, millil. liikeunepa.ikalla matka liitttyy varsinaisocn rengas
matkaan sekil. 1iittymism3Jtkan hintfl.. Lehti B (Br) jatetiiiln rengaslippuun 
ja lehti C (Cr) Jii.tetiian tiliin Trt II : lie lii.hetettil.vaksi. Ellei liittymismatka 
tule kysyrnykseen, irroitetaan molcmma.t lehdet B (Br) ja C (Cr) lippuvi
hosta sekil. liitetiliin tiliin osoituksena, ettei liittymismatkaa ole tehty. 

2. Matkustajalla on oikeus rengaslippunsa lisaksi lunastaa kiinteitli l isa-
lehtiii. seuraaville renga ma,tkoihin lii-ttyville 1isiimatkoille : 

1) Riihimii.ki-H elsinki-Riiltimiiki, 2 lk 400:- ja 3 lk 265: -. 
2) Riihimil.kii.-H iimeenlinna----<Riihimil.ki, 2 lk 220: - ja 3 lk 145 : -. 
3) Pieksil.miiki-Kuopio-Pieksil.mil.ki, 2 lk 490 : - ja 3 ll< 325 : - . 
4) Toijala-Turku-'L'oijala, 2 lk 700: - ja 3 lk 465: -. 
5) Toijala-Hameenlinna-Toijala, 2 lk 225: - ja 3 lk 150: - . 
6) Oulu-Rovaniemi-Oulu, 2 ~k 1,215:- ja 3 lk 810: -. 
7) Seiniijoki-Vaasa-Seiniijoki, 2 lk 405: - ja 3 lk 270: -. 
Lisalehti sisil.ltiiil. seka meno- etta paluumatkan ja on se voimassa sa

man ajan kuin itse rengasJ.ippukin sekil. kelpaa pikajunissa lisiimaksuitt a . 
Asianomaisen rengasmatkan ja li:pun numero merkitil.an lisil.lehteen, jok3, 
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kiinnitetiiiin llimalla rengaslipun kulloinklin. kysymyksessii olevaan lehteen 1 
ja kelpaa ainoastaan rengasUpun kera. 

Lisii.lehteii. voidaan myydii ja liit taii rengaslippuun ,-ain sillii asemalla, 
jolla rengaslippu ostetaan. 

Lisiilehden hinta huollllioidaan rengasliiJun kansilehde~~ii ja lasketuan 
yhteen varsinaisen renga!<matkan ju mahdollisen liittymismatkan knnssa. 

c. Lippujen myynti-, tarkastus- ym. maarayksia. 

1. Rengaslippuja ja lisii.leh tiii. myydii.iin seuraa villa asemilla: Forssa, 
Haapamii.ki, Hamina, Hanko, Hcinola, IIel.siufki, Hyvill'kiiii., Hiimeenliuna, 
Iisalmi, Imatra, Inkeroinen, Joensuu, Jyvii.skyla, Kajaanl, Karjaa, Kauhava, 
Kemi, Kokkola, Kontiomii.ki, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kuopio, 
Kuusankoski, Kymi, Lahti, Lappeenranta, Lapua, Lempiililii, Lieksa, Loimaa, 
Lovii a, Mikkeli, Myllykoski, Mii.nttii., Nokia, Nurmes, Oulu, Pic.k iimii.ki, 
Pietarsaari, Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Riihimfuki, Rovaniemi, Salo, 
Savonlinna, Seinii.jO<ki, Suonenjo-ki, Tammisaari, '£ampere, Toijala, 'rornio, 
Turku, Tyrvaa, Uusi<k:aupun.ki, Vaasa, Valkeakoski, Varkaus, Vilppula 
ja Ylivieska sckii. Suomen Matkatoimisto Oy:ssa, Matikatoimisto Kaleva 
Oy:ssii., Kansan Matkatoimisto Oy:ssii, Mat.katoimisto Svercs Oy:ssii, 
Aero Oy:n maokatoimistoissa, Mikkelin Matkatoimi. tossa, Saimaan Mat
katoimistos a, Vaasan Mat•katoimisto Oy: sa, Ko'kkolan :M:llitkatoimis
tossa, Lappeenrannan Matkatoimistossa ja KoulumatJkailutoimistossa. 
Muille asemille ja pysakeillo tilataan rengasliput soka lisalehdet edellii 
mainituilta asemilta ltilauslomaketta n:o 24.12 (B n:o 279) kii.yttaen, 
jollaisia pidetiiii.n kaikilla lii!kcnncpa1koilla saatavina. Tilauslomak•kcessa 
on mainittava haluttu rengasmatka sekii. liittymismatka ja lisii.lehti, jos 
sellaiset tulevat 'kysymyk cen, vaunuluokka ja millii. liikepailkalla lippu 
lunastetaan sekii milloin mllitka a1kaa. 

Edcllii. luetellut lippuvarastoasemat tilaavat rengaslippuja ja lisiilehtiii. 
asianmu•kaiscssa jii.rjesty,ksessii Trt II:sta. 

2. N eljiin ja kahden toista vuodcu viililla oleville lapsille myydiilin 
rengaslippuja sekii. lisalehtiii. puoleen hintan. Lapsenlipp1•ja myytiiessii on 
lippwtm leinnattava sana ,lapsi" ehdottomasti joka lehteen. 

3. Rengasllppuja ei myydii sotilashenkiloille matkalipun ostoluvan no
jalla. 

4. Matka voodaan aloittaa miltii llikennepaikalta tahansa m~:~,tkalipun 
osoittaman tien varrella matkustajan haluamaan suuntaan. Aloitettua rnatka
muwntaa ei kwitenkaan saa mut>ltaa. Kansilehden l sivulla tulee olla mer
kinta, milia renkaalla olevalta liikennepaikalta mll!tka aloitetaan ja mihin 
suuntaau. Matkan suunta on merkittiiv.ii. selvyyden vuoksi nuolella myos 
lippuvihon viimeisellii. sivulla olevaan pnrrokseen. Jos matka aloitetaan jon
kin Jippulehden vii.liasemalta, on taman lehden etusivulle tehtiivii. seuraava 
lii.htoaseman virkailijan nimella ja aseman ieimalla varmennettu merkintii.: 
,Matka aloitettu renkaalla . . . . . . . . . . . . . . . . as, suuntaau ..... . ......... . 
as". Niiin merkitty lehti jatetiiiin vihkoon kiiytettiiYiiksi paluumatkalla alku
periiliselle lii.htoasemalle. Tiillainen lehti irroitetaan kan ilehdes tii. slis vasta 
matkan piiiittyessii. 

5. Rengaslippu oikeuttaa kiiyttiimiiiin vain sitii. reittiii, jolle se on myyty. 
Yleinen miiii.rii.y , ettii pi,tempii.ii. tietii. ostettu lippu kelpaa myos lyhyempaii 
tieta, ei siis koske rengaslippuja. Jos matkustaja poikkeaa rengaslippuun 
merkri.tyltii. reitiltii, on hiiuen lunastettava tii.yden tariffin mukainen lippu 
sille osalle matkaa, joka ei sisiilly renkaaseen. Jos 3 luokan rengaslipulla 
matlkusta,va haluaa siirtyii 2 luokkaan ou hii.nen suoritettava TS:n 23 §:ssa 
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mainittu yleisen tariffin roukainen lisii.maksu siltii. osalta matkaa, jonka han 
roatkustaa 2 luokassa. 

6. Vaihtoehtoisten rautatie· ja laivalehtien Mikkeli-8avonlinna1. Lap· 
peenranta-Vuoksen sataroa, Vuoksen satama-8avonlinna, Savonlinna
Kuopio ja Savonlinna-Joensuu seka Hiimeenlinna-Taropere subteen on 
huoma.ttava, etta matkustaj a, joka lahtee ra,taosalta Mikkeli____,pieksamiiki, 
Lappeenranta-Virasoja-Vuoksen satama, Vuoksen satama-Virasoja-Sa· 
vonlinna, Savonlinna-Pieksamakli-Kuopio ja Savoirlinna-Huutokoski
Joensuu seka Hameenlinna-Tampere . ja aloittaa matkansa niiita matka· 
osia vastaavilla lippulehdilla rautatei,tse, ei voi eniia taman jalkeen kiiyttaa 
hyviikseen lehteen sisaltyvii.a vaiMoehtoista laivaroatkaa, vaan on hanen, jos 
nimenomaan haluaa mllitkustaa Jaivassa roannitut reitit, lunastettava Iiitty· 
mismatika 

rataosalta Mikkeli-Pieksaroaki lahtevan joko Mikkeliin tai Pieksamaelle, 
ra.taosa1ta Lappeenranta-Vuoksen satama lahtevan Lappeenrantaan tai 

Vuoksen satamaan, 
rataosalta Vuoksen satama-8avonlinna lahtevii.n joko Vuoksen sataroaan 

tai Savonlinnaan, 
ra.taosalta Savon1inna-Pieksliroiiki-Kuopio :lii.hteviin joko Savonlinnaan 

tai Kuopioon ja 
rataosalta Savonlinna-Huutokoski-Joensuu lahtevan joko Savonlinnaan 

tai Joensuuhun, 
rataosalta Haroeenlinna-Tampcre lahtevan joko Haroeenlinnaan tai 

Tampereelle. 
7. Rengasroatkoih.in n:o 27, 28, 29, 30, 31 ja 32 liihtyvii.n vaihtoehtoisen 

autoroatkan Joensuu-Ko1i (tai painvastoin) suhteen on huomattava seuraa· 
vaa: J os matkustaja tulee pohjoisesta pain on hanen matkustettava ensin 
moottoriveneessa Vuonislahdesta Kolille ja sielta joko linja·autossa Joensuu· 
hun tai moolitoriveneessa .takaisin Vuonislahteen ja junassa Joensuuhun. Jos 
roatkustaja tulee eteJastii. pain, voi han roatkustaa Joensuusta joko autossa 
Ko1ille ja sielta rooottoriveneessa VuoruislaMeen taikka junassa Vuonislah· 
teen ja Vuonislahdesta Kolille ja takaisin rooottoriveneessa. Matkustaja, 
jolla on rengasroatkalippu n: o 28, saa ku~tenkin matlmstaa edestakaisin 
Joensuunsta Kotille linja-autossa. Autoroatkalla otetaan matkustajalta aina 
rautatielehti Joensuu-Vuoruislahti ja toinen rooottol'iivenelehdista Vuonis· 
lahti-Koli. 

8. Rengaslippu on voimassa yhden kuukauden leimaaroispaiva roukaan 
luettuna. 

9. Rengaslipulla roatkustaroisen saa rajoituksetta keskeyttli.a lipun voi· 
massaoloaikana milia matkan varrella olevalla liikennepa.ikalla tahansa, eh· 
dolla, etta lippu heti annetaan sianomaiseHe rautll!tieviranomaiselle· matkan 
keskeyttamisesta lippuun tehtavaa merkintaa varten. Jos keskeytys tapah· 
tuu lippulehteen merkitylla paateaseroalla, ei tata muodollisuutta vaadita. 

10. Rengasliput kelpaavat ka.ikissa junissa - myiis pikajunissa Iisa.roak
tuibta. Jos roatkustaja haluaa varata itselleen pikajunassa istumapaikan, 
on hanen lunastettava paikkalippu tavallisessli jarjestyksessa. 

11. Makuuvaunua saa kiiyttaa lunastaroalla roakuupaikkalipun tavalli· 
sessa jarjestyksessa. 

12. Matkustaja on velvollinen huolehtimaan matka,tavaransa kuljetuksesta 
toisesta kulkuneuvosta .toiseen. 

13. Junan konduktoi:iri lovistaa kunkin roatkan osalle kuuluvan lippu· 
lehden syrjassa olevan ruudun sli.ta mukaa kuin matka edistyy. Irtonaiset 
lehdet ovat kelpaamattomat, eJlei samalla voida nay;ttaa viela .tekeroattoman 
matkan leMia ja lipun kansilehtea. 



11- 17 

D. Tilitys. 

1. Tili laaditaan loruakkeclle n: o -!012 muuttamalla otsake asitmomai· 1 
seksi.. 

2. Kunkin rengasmatkan liput tiliteHian lomakkeella erikseen merkitse
mallii. lipun a hinta sarakkeeseen ,asemalle". 2 ja 3 luokan lipuista laadi
taan eri summat. Juoksevassa numerojarjestyksessii. myydyt samunl1intaiset 
liput voidaan tilittiili. samalla rivilla merkitsemii.llii. numerosarakkeisiin myy
tyjen lippujen alku- ja loppunum<:'rot. Selluinen lippu, joka on liihetetty 
saatteella n: o 4025 toiselle asemalle, on aina merklittii.va eri riville. Tiliin 
muistutussarakkeeseen merkitiian sana saate, sen numero ja sen aseman 
nimi, jolle lippu on lahetetty sekii lippujen luku. Tlillaisissa tapauksissa 
merkitiian maksu vain tilaaja-aseman tulotn.kseen ja kantoon. 

Siinii. tapauksessa, etta lippuun sisiiJtyy liittymismatka., tilitetaiin lippu 
ja liittymismatka eri 1·iveilla, lippu kuten edella on mainittu ja liittymis
matka siten, etta sarakkeeseen ,Asemalle" merlritaiin ko. liittymismatka, 
esim. lm. IDi-Ri-Hki. 

Rengaslippu vastaa yhili matkaa. ja liittymisma.tka seka kiintea Iisiilehti 
kukin kahta ma.tkaa. 

Lapsenlippu on tilitettii.va erto rivilla. 
Tiliin merkitii.iin myos lnitiLttomiiksi tehdy:n_ rengaslipun numero. Tiillai

nen li ppu lii tetiiiin tiliin. 
3. Kiinteat lisiilehdet tilitetaiin numero- ja luokkajiirjestyksessii. eri sum

mina samalla tililomakkeella rengaslippujen jalkeen siten, etta lisiilehden 
numero merlritiiiin renkaan numerosaral<keeseen ja numcrosarakkeisiin myy
tyjen lippujen alku- ja loppunumerot. Sarakkeeseen ,asemalle" merkitiian 
lisiilehden a hinta. Maksu merkitiii:in Hpun hintasarakkeeseen. Sima tapauk
sessa, etta lisiilehti liittyy scllaiseen rengaslippuun, jok::t on saatteella liihe
tetty, on se lrirjoitettava eri riville ja merkinnat kuten yllii. My<is lapsen
lippuun liittyvii lisiilehti on tilitettiivii eri rivillii. 

4. Kun kaikki rengasliput ja lisiilehilet on as:iannlUkaisesti me~·kitty, laa
ditaan kunkin renkaan ja lisiilehilen sumlnista yhdistelma huolnioon ottaen, 
etta renkaan numerosarakkeeseen merkitiian kunkin renkaan ja lisiilehden 
numero. Yhdistelmiin jiilkeen on ehdottomasti laadittava luettelo saatteella 
lahetetyistii. lipuista seka lisiilehdli.stii b uomioon ottaen, etta asemat on mer
kittava lomakkeella n: o 4110 olevaRsa jiirjestyksessa. Luetteloon m::rkitii.iin 
lipun ja saatteen numero seka lipun hinta. Lopuksi taytetaiin lomakkeessa 
olevan yhdistelmiin tulotus- ja kantosarakkeet, joiden .tii,tii, tilitystapaa kiiyt
tlien tulee olla yhtii suuret. 

5. Yllii mainitun tilin laativa.t vruin lippuvarastoasemat liittaen tiliin 
tilaaja-asomilta palautetut saatteiden kuittipuolet. 'rilauksia n :o 2412 
(en t. B 279) ei pida liihettiiii Trt II: een. 

Tilaaja·asemwt sitii vastoin merkitsevat kantamansa maksut suoraan sekii 
tulotukseen etta kantoon lomakkeelle n: o 4020 siinii olevalle rengaslippujen 
riville liittaen siihen saatteet. (Tfo n :o 663, 31. 3. 1950.) Kl n :o 17/50. 1. 
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Viittaus Kaskylehdessa j utkaist uu n maaraykseen merkit aan : 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian nu mero). 
Jakelua koskevat muut osil moitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mIt u s : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Si s a 11 y s: 1. Vapaaehtoinen isorokkorokotus. - 2. R auta- ja te dis romun 
myynti. - 3. Liikennepa.ikkoja koskevia muutoksia. - 4. Knppaletavaran kul 
j etus ra taosalla V e anka-Tiusala. - 5. Laivaliikenue satamissa. - 6. 'fa
varanluokitus. - 7. Matkalippualennuksia. - 8. Vaununpeitteiden etsiskcly . 
- 9. K adonneita matkalippuja, v irkamerk.keja ym. 

Vapaaehtoinen isorokkorokotus. 

Valtionrau tateiden Helsingin ja Turun poliklinikoilla toimi- 1 
tetaan paivittiiin vapaaehtoista rokotusta isoarokkoa vastaan. 
~iita rautatielaisiii, jotka mainituilla liikennepaikoilla joutuvat 
viilittomasti tekcmisiin ulkomailta matkusiavan yleison kanssa ja 
joita ei viimeisen viiden vuoden aikana ole rokotettu kysymyk-
sessii olevaa yleisvaarallista tarttuvaa tautia vastaan, kehoitetaan 
rokotuttamaan itsensii mainituilla poliklinikoilla. (Ttj n: o 805/ 
686, 11. 4. 1950) Kl n:o 18/ 50. 1. 

Rauta- ja terasromun myynti. 

Rautatiehallitus on sopinut Oy. Romurauta Ab: u kanssa 2 
valtionrautateilla kertyvan rauta-, teras- ja valurautakappale
romun myynnista mainitulle osakeyhtiolle kuluvan vuoden tam
mikuun 1 paiviistii lukien taman vuoden loppuun seuraavilla 
ehdoilla: 

1) Paksumpi takorautaromu, jousitedis, ratakiskonpiitkat, 
sidekiskot ja teriisYaluromu hintaan mk 3: 25 kilolta vaunu
vapaasti lahetysasemalla, 

~~~···~~~~·~~····~~·~~~~~·~·~~~~·· ~ ~ 
~ Tavaran vahingoittumiset ja havHimiset rautateilla nie- ~ 

~ levat vuosittain lahes kahdensadan miehen palkan, mutta ~ 
~ mika viela pahinta, ne jarkyttavat yleison luottamusta -E 
7- rautateihin. Sinunkin etusi mukaista on, etta tavaran -€ 
~ kasittely saadaan huolellisemmaksi ja yleison ~ 
~ luottamus palautetuksi. ~ 

t •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
2602 - 14. 4. Hl50. 
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2) Veturien, vaunujen ja siltojen rautaosat ja muu niihin 
Yerrattava suurikokoinen romu hintaan mk 2: 25 kilolta vaunu
Yapaasti Hihetysasemalla, 

3) Huonompi takoraularomu, sorvinlastut ja ohut peltiromu 
hintaan mk 1: 75 kilolta vaunuvapaasti liil1etysasemalla, 

4) Mangaaniterful hintaan mk 4: - ldlolta vaunuvapaasti 
Uihetysasemalla, 

5) Pyoranrenkaat hintaan mk 4: 50 kilolta vaunuvapaasti 
li.ihetysasemall a. 

Pyorlinrenkaita on Oy. Romurauta Ab. velvollinen ostamaan 
sopimuksen hinnalla vain sita mukaa lmin tehtaat niita tarvit
sevat. 

Kaikki romu li.ihetetiHin Oy. Romurauta Ah: n maliriUimille 
tehtaille rahtikirjalla, ja maksavat tehtaat rahdin vastaanotto
asemalla. Rahti lasketaan aina lahetyksen suuruudesta riippu
matta todellisen painon ja vaunukuormaluokan 10 mukaan ilman 
vaj aakuormamaksua. 

Vajanaisten vaunulmormien Hihettamista on mahdolJisuuksien 
mukaan valtettava, joten silloin, lrun yhdelta liihetyspaikalta ei 
voida llihettaa suunnilleen Uiytta vatmukuormaa, vaunuun on 
lruormattava useammalta vaumm kullmsuunnassa olevalta Uihe
tyspaikalta romua, kunnes vatmu saadaan osapuilleen tayteen. 

Asianomaiset varastot kirjoittavat laskut romusta vaunu
vaa'alla toimitetun pum1ituksen perusteella Oy. Romurauta 
Ab: lle, jonka on maksettava ne viimeistaan 30 pliivan lruluessa 
lasktm paivamaadistli lulcien valtionrautateiden sen talousjakson 
postisiirtotilille, jonka tilinumero on mer:kitty jokaiseen laskuun. 
(Rh/Vtt V. 30/ 501, 3. 3. 1950) Kl n: o 18/ 50. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutok.sia. 

llikian aseman alaisena km 82 + 167 m avataan 1. 6. 1950 
liikenteelle IIaukka-niminen seisake seuraavin merkinnoin: 

se Haukka 12 lllik:Hi. 2. I H 
Oitti 4. 
iRi 11. Lh 48.1 
IKw 110. 

Luk. 1. 6. 50. (Lkoj. l 
n:o 374, 4. 4. 50.) 
Kl n:o 18/ 50. 3. I 

Seisald{eella pysahtyvat tarpeen vaati~ssa ( S) kuljetusLoimis
ton maarattavat moottorijunat. 

Koska Joensuun aseman alainen Hiilipussi-niminen raide on 
purettu, poistetaan sanotun raiteen merlcinnlit julkaisusta ,Lii
kennepaikkojen valimatkat" . (Lkoj n:o 830, 4. 4. 1950) Kl n:o 
18/50. 3. 
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Kappaletavaran kuljetus rataosa.lla 
Vesankar-Tiusala. 

Rautatichallitns on maarannyt, etta kappaletavaran lmljetus 4 
rataosan Vcsanka-Tiusala liikenncpaikoille ja liikennepaikoilta 
tapahtun 16. 4. 1950 lulcien valtionrautateidcn autoilla Jyvas
kylasta ja IIaapamaelta kiisin. 

Talle rataosalle Ilaapamaen kautla saapuvat kappaletavara
Hihetykset on kuormattava Haapamaen asemalle osoitettuihin 
aserria- tai siirtovaunuihin tai niihin suuntavaunuihin, joihin 
Haapamaelle osoitettu tavara on maaratty kuormattavaksi ja 
.Jyvaskylan kautta saapuvat kappaletavaraHihetykset vastaavasti 
Jyviiskyliian osoitcttuihin asema- tai siirtovaunuihin tai niihin 
sunntavannuihin, joihin JyvaskyHiiin osoitettu tavara on mali
ratty kuormattavaksi. 

l\fikiili jollekin k. o. rataosalJa olcvalle liikennepaikal1e lahe
tettavaii tavaraa kertyy niin pal jon ( vahint. 3,000 kg), etta om a 
asemavaunu voidaan valmistaa, on sellaincn valmistettava ja 
UiheteWiva vaunukuorman tapaan. 

Autolmljetukseen soveltumattomat kappaletavarali:ihetykset 
(lamminvaunutavara, pitkat esineet y. m.) kuljetetaan edelleen
kin junalla miHirapaikkoihinsa. 

Kuljetusmaksut on laskettava entiseen tapaan rautatievali
matkan mukaan. Tavara lruljetetaan lisamaksutta auton kulku
reitin varrella olevaan vastaanottajan varastoon, jos kuljetus
maksu on laskettn varastosta kulkusuunnassa kauempana olevallc 
liikennepaikalle. Samoin kuljetetaan tavara lisiimaksutta ' 'as
taanottajan k. o. liike1mepaikan asutuskeskuksen alueella ja auto
linjan varrella sijaitsevaan varastoon. Jos tavara sen sijaan on 
vietava vastaanottajan muualla autolinjan varrella olcvaan va
rastoon, on autonkuljettajan kanncttava tallaisesta kotiinkulje
tuksesta lisakonauksena 20 pe1mia kilolta. Auton kulkureitilta 
sivussa oleville vastaanottajille voidaan liihetyksct koti:nkuljet
taa, miki:ili he sita haluavat. Thllaisesta kotiinkuljetuksesta kan
net.aan valtionrautateiden autojen maantietariffin mukainen lisa
maksu. Lahetykset, joita ei voida toimittaa vastaanottajille, jate
taan a. o. liikennepaikkojen tavarasuojiin. 

Rataosan liikennepaikoilta Uihctettavan kappaletavaran ra.hti
kirjat laaditaan a. o. liikennepaikoilla entiseen tapaan. Auton
kuljettajien kuljetettavaksi ottamien lii.hetysten kuljetuskirjat 
laaditaan auton lmlkureitin varrella olevalla Hihinunalla liikenne
paikalla. Jos tiillainen tavara on osoitettu auton kulh.'llreitin 
piiateasemaa kauempana olevalle liikennepaikalle, laaditaan kul
jetuskirjat lmitenkin paii.teasemalla. Rahdit lasketaan edellamai
nittuja tariffeja soveltaen. (Rh/ lko n: o 873, 6. 4. 1950) Kl 11: o 
18/ 50. 4. 
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Laivaliikenne satamissa. 
Laivaliikenne IIaminassa ja Hillossa alkoi 6. 4. 1950 (10. 1jp 

n:o 700/1411, 8. 4. 1950) 

Ta varanluoikitus. 
Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon ja kookkaina rah

ditettavien tavaroidcn luetteloon muutetaim ja lisatl:il:in: 
IIatut KA 1, sisakkain pakatut ei K, 

o1kihatut aina K. 
(Tfo n:o 679, 3. 4. 1950) K1 n:o 18/50. 6. 

MatkaJippualennuksia. 
Piiiviin Ntwrten liittojuhliin osallistuville a 11 e 2 0- v u o

t i a i 11 e hen k i 1 o ill e on myonnetty 25% :n a1ennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajuna1ippujen hinnoista J..Jappeen
rantaan. Alennus on voimassa 7.-13. 6. 1950. (Tfo n: o 703, 
5. 4. 1950) 

J[ uu1·ornykkiiin U rheiluliitto 1·. y :n yleisurhei1umestaruuskil
pailuihin Turussa ja yleisurheilumaaotteluun Ruotsi-Suomi Hel
singissa osallistuville k u u r o m y k i 11 e on myonnetty 25 % : n 
alennus yksinkertaisten 1ippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Turkuun ja He1sinkiin. Alennus on voimassa Turkuun 
27. 7.-l. 8. 1950 ja IIelsinkiin 17.-22. 8. 1950. (Tfo n:o 674, 
3. 4. 1950) 

Vaunupeitteiden etsiskely. 
Pitkiin aikaa kateissa olleita alempana lueteltuja Kotkrul aseman 

vaunupeitteitii pyydetiian etsimiiiin ja tavattae sa lii.betUi.maan ne ensi 
tilassa Kotkan asem.alle seldi etsinniin tuloksesta ilmoi>ttamaan oman 
liikennejak son toimiston valityksella 10. liikennejakson toimistoon 25. 4. 
50 mennessa. 

Kta N:o 128, 145, 177, 195, 456, 467, 491, 594. 
Wpi N: o 188, 191, 204, .276, 284, 288 (1{). ljp n: o 678/ l 373, 4. 4. 

1950) . 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Geoteknillisen jaoston kairausesimiehelle G. Laakso-selle kirjoitettu 
3 lk. tyiiliiisaikavapaalippu N: o 9, voimassa J 3. 3.-13. 4. 1950 ekii 
kairausmiehelle R. Alarannalle kirjoitettu 3 lk. tyiiliiisaikavapaalippu 
N: o 10, voimas.<Ja 13 3.-13. 4. 1950, ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Rtt n:o 414, 4.4.1950) 

Asemamiesten esimies .Tuho Hajkki Suokkaalle 13. 10. 44 kirjoitettu 
virkamerkkj n:o 201 on J,adonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 647/ 1487, 
8. 4. 1950) 

Ratatyiinteki jii Valio Salolle 1. 4. 50 kirjoitettu virka·aikavapaa
l i ppu n: o 022723/455 matkalle Hels1nki-Lah ti on kadonnut ja lmole· 
t etaan. (1. rtjp 256, 5. 4. 1050) 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n :o lfSO. 2 ( = lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Valtionrautateiden elli.kelaitokse11 osak.kailto., kuol~npesan puo
lesta peri t tavli.t elli.kemalksut . - 2. .Asetyleenikaasusli.i lii:iid.Jn t~tr·kastuksesta 
johtuvat toimenpiteet seka hyljattyjen '.>ii.ilioiden myynti ja romut.taminen. -
3. L iikennepaiklkoja koskevia muutoksia. - 4. Hillon lii!kenteen hoito. - 5. 
L aivaliikenne satamissa. - 6. Yleisonpalvelu maaseu tuasemiJ.la. - 7. Rataosan 
Rovaniemi-KelloscLkli. liikennc. - 8. JO<kioisten rautatien kii.totavaralii.hetys
ten tilitys. - 9. Kirjapainojen vapaakappalcet. - 10. Siniset .Partiopojat r. y:n 
Partaharjun kan~ainvii.liselle partioleirille matku tavien erikoisliput . - 11. 
Aloitetoimin ta. - 12. Lyhtyjen etsiskely. - 13. Kadonneit a matkalippuja, 
virkamerkikcjii ym. - 14. VR palvelukseen sopimattomia. - 15. Avoimia vir
koja ja toimia. 

Valtionrautateiden eliikelaitoksen osakkailta 
kuolinpesan puolesta perittavat elakemaksut. 

Valtioneuvosto on kulkulaitosten ja yleisten toiden ministe- 1 
riossa maaliskuun 30 piiivana l950 tapahtuneessa esittelyssa oi
keuttanut valtionrautateiden elakelaitoksen edelleen huhtikuun 
1 paivasta 1950 lukien jatkuvasti toistaiseksi kantamaan elake
laitokselle kuolinpesain puolesta suoritettavat elakemaksut, yli
ikamaksuja lukuunottamatta, kaksinkertaisina seka maksamaan 
kuolinpesille tulevat elakkeet 65 prosentilla elakkeiden perus
maarista korotettuina. (Toj n :o To 701, 13/ 4 1950. - Kulk 
n :o 807/ 712- 50. 1710, 30/ 3 1950. - Vert. Kl n :o 16/ 48. 2.) 
Kl n :o 19/ 50. 1. 

Asetyleenikaasusailioiden tarkastuksesta 
johtuvat toimenpiteet sekii. hylj at tyjen 
sailioiden myynti ja romuttaminen. 

Koska asetyleenikaasusailioiden tarkastuksessa (.Asetus n: o 2 
820, 25. 11. 48 ), joka toimitetaan Oy AGA Ab:n kaasutehtailla 
sailioiden tayWi.misen yhteydessa, sailioit a joudutaan hylkafunaan 
t ai maaraamaan pitkaaikaiseen (n. 2 kk.) korjaukseen, miiiira-
taan asianomaisten noudatettavaksi seuraavaa : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
)- K " . 1 ill k 1' k • " )- asttte e rautate e u Jetettava st otettua tavaraa " 
)- samalla huo1ella kuin omaasi. " . " 
···············~·················· 2793. - 20. 4. 1950. 
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A. Hyljatyt sailiot 
1. Oy AGA Ab lahettaa tarkastuspoytakirjan, joka sisaltaa ilmoi

tuksen sailion hylkiHimisestl:i, rautatiehallituksen konetoimi -
toon tai turvalaitejaostoon. Nama puolestaan liihettavat kir
jallisen ilmoituksen asianomaisille, myos I-Ielsingin varastolle 
ja huolehtivat uuden sailion tilaamisesta ja luetteloon merkit
semisesta sekii hyljatyn sailion kalustokirjoista poistamisesta, 
jos se on niihin merkitty. 

2. T~iminimi liihettaa h~·ljatyt siiiliot I-Ielsingin varastoon myy
taviksi (tai konepajassa romutettaviksi ) , otettuaan ensin 
niista venttiilit, joista toiminimi maksaa valtionrautateille 
sovitun hinnan kappaleelta I-Ielsingin varaston kirjoittamaa 
laskua vastaan. Joka tapauksessa venttiilit on irroitettava 
sailioista, ennen sailioiden myyntia. Sellaiset venttiilit, joita 
Oy AGA Ab ei osta, romutetaau. 

B. Uusittavat siiiliot 
1. Ruotsiin uusittaviksi (uudella AGA-massalla tayteWiviksi ) 

lahetettavista sailioista Oy AGA Ab ilmoittaa A 1 kohdassa 
mainitulla tavalla. 

2. Uusitut sailiot toiminimi lahettaa varastoitaviksi Riihimaen 
sahko- ja turvalaitevarastoon. Nama sailiot merkitaan Pasilan 
varaston kirjoihin uusimiskustannushinnoillaan. 

3 . . Uusittavaksi lii.hetetyn sail ion tilalle konetoimisto tai turva
laitejaosto hank.kii uuden sailion ja merkitsee sen luetteloon 
entisen tilalle, joka poistetaan luettelosta. 

C. Laskutus 
1. Kiinteiden opastimien valaistukseen kaytettavien sailioiden 

tarkastuksesta Oy AGA Ab veloittaa turvalaitejaostoa. 
2. Muiden sailioiden tarkastuksesta toiminimi veloittaa niita , 

joiden kirjoissa sail iot ovat. 
3. Uusituista sailioista (vrt. B 1) toiminimi veloittaa Pasilan 

varastoa. 

D. Siiilioiden kiisittely ja kuljetus 

1. V a 1 k o is ell a tunnusvarilla merkitty sailio (asetyleeni- ) 
on suojattava kolauksilta ja siHi on muutenkin k as it e I
t a v a v a r 0 v as t i, ettei sailion teraspintaan muodostu 
vaarallisia kuhmuja. 

2. Sailio on kuljetettava seka taytettyna etta tyhjana suljetuin 
venttiilein ja kiristetyin tiivistetulpin suojuskaapu kauluk
seen kiinni kierrettyna. Venttiilia on kiristettava kohtuulli
sesti, silla liiallinen kiristaminen vahingoittaa sita. 
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3. Sailio on suojattava kuumuudelta eildi. siUi. saa jattaa 2 
auringonpaisteeseen. 

J. Sailio on kytkettavii pntkistolaitteisiin eriWiin huolellisesti, 
jolloin avotulen ldiytto csim. mahdollisten kaasuvuotojen totea
m.iseksi on ehdottomasti kielletty. 

5. Sailio on tulipalon sattuessa heti vietava turvaan. (Rh Vo 
V. 433/ 751, 5. 4. 1950) Kl n: o 19/50. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kajaanin aseman alaisena km 635 + 680 m avataan 1. 6. 50 3 
liikenteelle Kuurna-niminen eisake seuraavin merkinnoin: 

se Kuurna Kajaani 2. I H 

I
. K~!~omiilci I 
Kon 24. 

lim 85. 

Luk. 1. 6. 50. (Lkoj., 
n : o 608, 11. 4. 50.) 
Kl n : o 19/50. 3. 

I I 
SeisakJ,eella p~·sahtyviit tarpeen vaatiessa 

junat n:o 72, 17, 761 ja 762. 
(S) toistaiseksi 

Hillon liikenteen hoito. 

Kuluvan huhtikmm 17 paiva Hi lukien sijoitetaan Hilloon 4 
virkamies ensi purjehduskandeu ajaksi. ::.\Iainitusta paivasta al-
kaen on lruljetuskirjat osoitettava suoraan Hilloon, Hillon liiken
noimismaiiraysten pysyessa nnmten ennallaan. (Lkoj n : o II. 608, 
12. 4. 1950) Kl n: o 19/ 50. 4. 

Rautatiehallitus on miUirannyt, etta Ilaminan ja Haminan 
Hillon valisi ·a kuljetuksissa saadaan soveltaa :vleistii tariffia, 
jos yleinen tariffi on paikallis]iikennctariffia halvempi. Taman 
mukaise ti on TS: n 52 . : n 3 lisamiiiiraykseen lisiiWiva: 

Hamina, Haminan satamat ja Ilillo. (Tfo n:o 776, 17. 4. 50) 
Kl n:o 19/ 50. 4. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Kask-isissa alkanut 11. 4., Vaskiluodossa 16. 4. ja 5 
Siuron satamassa 17. 4. 50. 

Yleison palvelu maaseutuasemilla. 

Saaduista tiedoista paatellen nayttaii maaseutuasemilla edel- 6 
leenkin vallitsevan epavarmuutta, onko ylei on palvelu tavara
Hihetyksiii koskevissa asioissa rajoitettava vain nk. toimistoaikaan. 
VaiteUianpa esiintyvan tapauksia, joissa j1.mankulun takia vuo-
rossa ollut virkailija on suorastaan kieltaytynyt ennen tai jalkeen 
toimistoajan luovuttamasta tai vastaanottamasta rahtikirjoja. 
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Toimistoajat on katsottava maaratyiksi lahinna sen takia, 
etta yleiso tietaisi, milloin virkailijat ovat varmasti paikalla ja 
asioiminen siis on mahdollista seldi myoskin sen takia, etta tavara
liikenteeseen lruuluvat tehtavat saataisiin mahdolli uuksien mu
kaan keskitetyjksi. Tamii ei missaan tapauksessa saa merkita sitii, 
ettei tavaraliikenteeseen kuuluvaa yleisonpalvelua myos suoritet
taisi muulloinkin. Painvastoin on pidettava selviona, etta hen
kilokunnan olle5sa junankulun takia tai muusta syysta t.voVLwrossa 
sen on toimistoajoista riippumatta hoidettava kaikkea ~-lcison
palvelua, minka tila1me ja olosuhteet suinkin tekcvat ma1Idolli
seksi. Tallainen palvelualttius kuuluu ehdottomasti jokaiscn 
rautatielaisen velvollisuuksiin. (Lkoj n:o 128, 17. 4. 1950) Kl 
n:o 19/50. 6. 

Rataosan Rovaniemi-Kellosellrii. liikenne . 

Rautatiehallitus ja Oy Pohjolan Liikenne Ab ovat keskenaan 
sopineet, ettli rataosan Rovaniemi-Kelloselka liikenne hoidetaan 
kuluvanakin vuonna KemijarvelUi olcvan jaaradan purkamisen 
jalkeen ja Rovaniemellii olevan Ounasjoen rautatiesillan puret
tuna ollessa samalla lailla kuin viimekin vuonna. Taman mukai
sesti ovat Kl 29/ 49. 6 ilmoitetut maaraykset edelleenkin voimassa. 
Mainitut maiiraykset ovat: 

1. Oy Pohjolan Liikenne Ab huolehtii autoillaan rataosan 
Kemijarvi-Kelloselka liikennepaikkojen matka-, kiito-, paketti-, 
pika- ja rahtitavaraliikenteesta. Sinii aikana, jolloin junaliikenne 
Rovaniemelta Kemijarvelle on Rovaniemellii olevan Ounasjoen 
rautatiesillan purettuna olon takia keskeytyksissii, Oy Pohjolan 
Liikenne Ab huolehtii autoillaan rataosan Rovaniemi-Kelloselkii 
liikennepaikkojen mainitunlaisesta liikenteestii. 

2. Oy Pohjolan Liikenne Ab huolehtii tavaran purkamisesta 
rautatievaunuista autoihin ja sen kuormaamisesta autoista rauta
tievaunuihin. Rautatiehenkilokunta on kuitenkin velvollinen 
mahdollisuuksien mukaan auttamaan Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
henkilokuntaa tavaran siirtamisessii autoihin ja autoista. 

3. Sopimuksen voimassa ollessa myydiiiin rataosan Kemijiirvi 
(Rovaniemi)-Kelloselkii liikennepaikoille muilta rautatieliikenne
paikoilta vain yksinkertaisia ja matkailulippuja. Samaten myy
diiiin mainitun rataosan liikennepailwilta rautatieliikennepaikoille 
vain yksinkertaisia ja matkailulippuja. Viimeksimainittuja yk
sinkertaisia lippuja myytiiessii on auto- ja rautatiematkoja varten 
myytavii erilliset yksinkertaiset liput. Matkailulippuihin on aina 
kirjoitettava eri lehdet kutakin autolla suoritettavaa matkaa 
varten. 
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Lippujen hinnat lasketaan katkotariffin mukaan erikseen 7 
rautatie- ja autokuljetuksen osalta. Lipun hinta antokuljetuksen 
osalta lasketaan rautatieviilimatkojen ja rautatietariffien mu-
kaan. 

Rengaslippn n: o 42 kelpaa myos Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
autoissa matkalla Rovaniemi-Kemijiirvi tai piiinvastoin. 

4. TavaraUihetyksille laaditaan tavalliset rautatielruljetus
kirjat. Kuljetusmaksut lasketaan katkotariifin mukaan erikseen 
rautatie- ja erikseen autokuljetusten osalta. Kumpikin osuus 
merkiUian kuljetuskirjoihin erikseen. Kuljetusmaksut autokulje
tuksen osalta laskctaan rautatieviilimatkojen ja rautatietariffien 
mukaan. 

5. Matkalipuista suoritetaan Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle 
korvaus yhtion keraamien matkalippujen perusteella. Suoritus 
tapahtuu rautatiehallituksen tilitoirniston viilitykseWi, jolle Oy 
Pohjolan Liikenne Ab: n on kuukausittain laadittavan laskun 
ohella toimitettava laslruun sishltyviit matkaliput. 

6. Tavaran kuljetuskirjat viedaan erikoisluetteloihin Hihetys
ja maaraasemilla valtionrautateiden tilityssaannon maaraamalli:i 
tavalla kuten tavalliset rautatjekuljetuskirjat. Taman lisaksi 
laaditaan Kemijarven (Rovaniemen)-Kelloselan liikennepailroilla 
yhdistelma autoilla Uihetetyista ja autoilla saapuneista liihetyk
sista. Yhdistelmaan tarvittavat tiedot otetaan erikoisluetteloi ta. 
Erikoisluetteloihin on Kemijarven (Rovaniemen)-Kelloselan 
liikennepaikoilla vietava rahtimaksujen lisi:iksi myos liihetysten 
painot. Sellaisista Uihetyksista, joita ei vieda erikoisluetteloihin, 
on tarvittavat tiedot poimittava lruljetuskirjoista. Yhdistelmaan 
merkitaan autoknljetuksen alkamis- ja paattymispaikat, tariffi
valimatkat ja liihetysten yhteenJasketut painot. Lisiiksi merki
taan yhdistelmaan autoilla suoritettujen kilometrien luktunaara , 
joka saadaan kertomalla lhl1etysten paino tariffikilometreilla. 
Yhdistelrna laaditaan toistaiseksi vaunukuormatilastolomakkeelle 
n:o 3845. (Tfo n:o 722, 11. 4. 1950) Kl n:o 19/50. 7. 

Jokioisten rautatien kiitotavara
lahetysten tilitys. 

Rautatiehallitus on Jokioisten rautatien kanssa sopinut, etta 8 
kiitotavaralahetysten knljetusmaksujen tilitys valtionrautateiden 
ja Jokioisten rautatien vi:ilisessa yhdysliikenteessa toimitetaan 
1. 5. 50 lukien rahtimerkkeja kayWien, kuten valtionrautateiden-
kin kiitotavaraliikenteessa. Taman mukaisesti on tassa yhd ·s
liikenteessa kiitotavaran rahti tilitettava rahtimerkkeja kayttaen, 
jos rahti . on enintaan 1,000 markkaa. Sita suuremmat kiito-
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tavararahdit on vietava erikoisluetteloihin (Kl 46/ 49. 7). K1 
16/50. 10 oleva malirays peruutetaan mainitusta pliivasUi lukien. 
(Tfo n: o 743, 13. 4. 1950) Kl n: o 19/ 50. 8. 

Kirjapainojen vapaak:appaleet. 

Kl n:o 54/49. 8. kohdan mukaan nauttii Helsingin Yliopiston 
kirjaston Vapaakappaletoimisto rahtiluottoa niista vapaakappa
leista, joita kirjapainot Uihettavat toimistolle. Klm usea asema 
ottaa tallaisia Uihetyksia vastaan rahtivapaina lahetyksina ja 
muutamissa tapauksissa Uihettaa niita jopa rautatien oman tava
ran kuljetuskirjoilla, huornautetaan, etta tiillaisille liihetyksille 
on kirjoitettava tavalliset lmljetuskirjat ja etta niista on lmlje
tusmaksut laskettava lmten muistakin yksityisliihetyksista, mutta 
etta kuljetusmaksut peritaiin rahtiluottoa kaytUimalla siten lmin 
kaskylehdessa 54/ 49 mainitaan. (Yltr n: o Y. 51/95, 14. 4. 1950) 
Kl n:o 19/ 50. 9. 

Siniset Partiopojat r. y :n Partaharjun 
kansainvaliselle partioleirille matkus
tavien erikoisliput. 

Siniset Partiopojat r. y: n toirnesta Partaharjussa 29. 7.-
7. 8. 1950 jarjestettavalle leirille osallistuville, viihintain 200 hen
kilolle, rautatiehallitus on suostunut Helsingin aseman matka
palvelun valityksella myymiiiin erikseen painettuja ,Siniset Par
tiopojat r . y: n Partaharjun leiri" merkinniilli:i varnstettuja 3 luo
kan meno- ja paluulippuja maiiriittyyn hintaan kappale. Li
puista suorittaa Siniset Partiopojat maksun yhdellii kertaa Hel
singin aseman matkapalveluun. 

Samalla rautatiehallitus on malirannyt: 
Siniset P artiopojat r. y. huolehtii lippujen jaosta leirin osan

ottaj ille. 
Leirilaisten on ennen matkalle Hihtoa annettava lippunsa Uih

toaseman virkailijalle aseman nimileirnalla leimattavaksi. Lei
mans tehdaan lipun kiilintopuolelle. 

Jokaisen leiriliiisen on ii:istii riippumatta esitetHi.vli koko lippu. 
Lippu kelpaa 15. 7.-15. 8. 1950 valisena aikana matlmsta

miseen 3 luokassa, myos pikajunissa ilman pikajunan lisiimak
sua (miii:iratystli paikasta kuitenkin suoritettava paikkalipun 
hint a), llihtoasemalta lybinta tieta Partaharjulle ja takaisin, 
lipun kliantopuolelle leimatulle liikennepaikalle. 

Lippu ei oikeuta keskeyttarnlian matkaa, lulmunottamatta niitii 
keskeytyksia, jotka aiheutuvat voimassaolevista junayhteyksistli. 

Lippu ei kelpaa valtionrautateiden autolinjoilla eika yksityi
silla radoilla. (Tfo n: o 740, 13. 4. 1950) 
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Aloitetoiminta. 

Tahan mennessii on palkittu seuraavat aloitteet: 11 
Asemamies <H. A. Kunnas, Kymi: vaijerinpii.tkistii valmistettu luuta 

vaibteiden ja tasoylikiiytavien puhdistukseen; tkunniakirja ja 1,500 mar· 
lkan rahapalkinto. 

Yl. plk. 2 lk kirjuri F. R. Korhonen, Sievi: 1) Jisiiys junatun·allisuus· 
saantoon; kunniakirja; 2 ) lastenlippujen kirjoittaminen shekkikirjoista; 
kunniakirja. 

Rakennu.smestari Y. Ahla, Pasila: kiskonka t•k eaman valiaikainen tuJki; 
•kunniruki.rja ja 2,000 mat,kan rahapal·kinto. 

Ratamestari Y. Viirma, Orivesi: ratakiskon sidepultin jousirenkaan 
tlijoitulksen muuttaminen; kunniakirja. 

Ylim. asemamies .J. E. Kaski, Seiniijolki: koukut tavaravunuihin ,sii· 
malamppuja" varten; kunnia•kirja. 

Rataesimies A. N~'kanen, Kalvia: routakiilojen uudelleen mitoitus; 
kunnia:kirja ja 1,000 markan rahapalkinto-

Al. plk. 2 1k kirjuri A. V. Ira, Malmi: yleis· ja kuukausilippujen hal
tijoiden polkupyorien sailytys asemilla; kunniakirja . 

.Junamie.s A. H. Ristiaho, Vaasa: lampunlasien laadun tar<k istus; kun· 
nia'kirja ja 1,000 markan rahapalkinto. 

Yl. pl'k. 2 lk kirjuri A. A. Ktirna, Miinttii: Kaskylehden matkalippu· 
alennuksia koskevan osan painoasun muuttaminen; ikunniakirja. 

Ylim. asemamies E. Maukonen, Laikko : maitoastioiden nostolaite; kun· 
niaikirja. 

Vaununtarkastaja P. Murtonen. Haapamaki: vaunujen toimintavent· 
tiilien haaraputJken muutos; kunniakirja ja 1,000 markan rahapalkinto. 

Veturin.'kuljettja V. N . Eskelinen, Pieiksii.mii.ki: loppuopastelyhdyn oven 
salpa; •kunniakirja. 

L yhtyjen etsiskely . 

.Joensuun vari!kolta on kadonnut allamainittu miiiira lyhtyjii., junan· 12 
loppu ( opastin ) . Pyy dotaan etsimaan ja tavattae sa liihettiimaan maini· 
tulle varilkolle. Lyhdyissii on seuraa va merkinta: 

.Jrns vr. N:o 10. 

.Jns vr. N:o 19 

.Jns vr. N:o 34 

.Jns vr. N :o 41 

.Jns vr. N:o 47. 

.Jns vr. N:o 12 
.Jns vr. N:o 28 
.Jn vr. N:o 3 
J ns n. N : o 42 

.Jns vr. N :o 15 .Jns vr. N :o 18 
.Jus vr. N:o 30 .Jns vr. N:o 33 
.Jus vr. N:o 39 .Jns vr. N:o 40 

. .Jns vr. N: o 43 .Jns vr. N :o 44 
(.Jns vrp n: o 329, 13. -!. 1950.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

K ouvolan varikolla palvelevalle pumppukoneenkayttajiille Oiva Loika· 13 
lalle 18. 2. 50 kirjo itettu tilap. vapaalippu matkalle Kouvola-Kotka on 
5. 4. 50 ·kadonnut ja kuoletetaan. (Kw vrp n :o 164, 12. 4. 1950.) 

VR palvelukseen sopimattomia . 

.Jyviiskylan asemalla palveleva alokas Lauri Olavi Korhonen (s. 10. 4. 14 
24) on erotettu 30. 4. 50 lukien sopimattoman.a rautatien palvelukseen. 
(9. ljp n: o Y. 325/ 103-!, 11. 4. 1950.) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

4. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteclla <tliytettavi1t toimet: 
:e l. konttoriapulaisentoinnia : kaksi Tampereella ja yksi Toijalassa; 1 !. 
L'aihdemiehentoimia; kaksi Tampereella; :e l. vaihdemiehentoimia: kaks.i Po
rissa; jwnamiehentoinnia: yksi Tampereella ja yksi Porissa; 1 !. asemamie
hentoi?nia: neljii. Tampereella, kaksi Toijalassa, nelja Porissa ja kaksi Haa
pamlielHi. seka 2 l. ase1namiehentoi1nia: yksi Vilppulassa. L:iik~nneo aston 
johtajalle oso1tetut hrukemukset on jiiltettii.vii. asianomaisen liikennepaikan 
pliallikolle viimeistiian 27. 4. 50. 

1. varihlrojaksossa on avo:ilma seuraavat esityksen perus.teella taytettavii.t 
toimet : PMilan varikolla: yhdensiilntoista vetwrinliimmittajiin tointa, (18 
Psl, 1 Prv) ja yksi tallinniehen toimi (Psl) ; Riihimlien var.ikolla yksi vetu
rimlii.m?nittiijiiln toinni (Ri), yksi talli1nichen toi1ni (Hy) yksi 1 l. vaununtar
ka.stajan toimi (Ri) ja kaksi vwwrvwnvoitelijwn tointa (2 Ri) ; Turun vari · 
kolla: kolme vet~mnliintmittii.jiin tainta (3 Tku) yksi pmnppukoneenkiiyttii
jan toinni (Tku), kaksi :e l. v~ununta1·kastajan tointa (2 Tku) ja neljii vau
nunvoitelijan tointa (4 Tku), sekii. Karjaa.n varikolla: 7caksi vetwrinliimmit
tii.jiiln tointa (2 Kr). 

Koneosaston johitajalle oso.i.tetut hakemukset on jiitettii.vii asianomaisen 
Yanikonpii.iillikolle viimeistiiiin 4. 5. 50. 

Ylim. toisen palkkausluokan piiru.stajan tOti.mi rrutateknillisessa toimistossa. 
Taytetaan esityksen. perusteella. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuk
set on jii.tebta.va ratatoimistoon viimeis.tiiiin 8. 5. 1950. 

Yleisen vaikean asUDJtopuJ.an takia kehootetaan hakijoita ennen hakemus· 
.ten jiittii.mistli otJtamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuks.ista. 

Helsinki 1950. Valtioneu,·oston ltirjapaino 
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Vllttaus Kiskylehdessa !ulkaistuun maaraykseen merkitUn 
Kl n:o lfSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero) 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusja~(OOII 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone H 

Pohj oismainen kiertomatkaliikenne. 

Yllamainittn liikenne, joka sodan jalkeen on ollut jo pari 1 
vuotta supistetussa Iaajuudessa ldiynnissa muiden pohjoisrnaiden 
kesken, uloitetaan jalleen Suomeen ensi ke. ana. Liikenteen kulje
tusehdot ja hinnat sisaltyviit seuraavaan julkaisuun: Taxa £or 
be£ordring av personer mellan svenska, norska, danska och £inska 
stationer pa rundtursbiljetter. Giillande fran och med den 
1 maj 1950. Osuustaulukot ja tilitysohjeet sisiiltyviit monistet-
tuun ohjevihkoon. 

A. Yleisia miiarayksia. 
1. Erilaisia kiertomatkoja on kaikkiaan 18, joista seuraaviin 

neljaiin sisiiltyy matkaosuuksia Suornessa : Pohj. H 2, Pohj. N, 
Pohj. 0 ja Pohj . Y 1. Kiertomatkoihin liittyviii lisamatkoja 
on 12, joista Suomea koskevat Pohj. ja Pohj. 9. 

2. Kiertomatkoja varten on painatetlu erityiset kuponkivihot. 
Piiiillykset ja lrupongit oYat oranssinviiriset sekii 2 etta 3luokassa. 
Kaikissa samaan kuponkivihkoon kuuluvissa kupongeissa on sama 
tunnu kirjain ja numero kuin piiiillyksessiikin, ja ne kiinnite
tiiiin piiiillykseen siina jarjestyksessii, jossa ne on tarkoitus 
kayttaa. 

3. Liput oikeuttavat matlrustamaa.n kaikilla junilla. Matkaa 
varten kiitojunalla (expresstag) Ruotsissa ja Norjassa ja ,Lyn
tog"- junalla Tanskassa sekii varattua i tumapaikkaa varten 
muissa junissa on paik.kalippu lunastettava. Makuuvaunua saa 
kiiyttiiii lunastamalla makuupaikkalipun tavallisessa jii.rjestyk
sessii. Erii.illii matkaosuuksilla kupongit kelpaavat vaihtoehtoi
sesti junaan, laivaan tai autoon. Laivalinjalla Turku-Tukholma 
2 luokan liput oikeuttavat 1 luokan hyttipaikk:aan ja 3 luokan 
liput turistiluokan hyttipaikkaa.n. 

4. Myyntipaikan nimi- ja piiiviileima leimataan lippuja myy
tiies a piiiillykseen ja kaikkiin kuponkeihin. 

5. Matka voidaan aloittaa miltii kiertomatkan reitillii olevalta 
asemalta tabansa, matkustajan haluamaan suuntaan. Pii.allyks~ 

2818 . - 21. 4. 1950. 
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etusivulle on merkittava sen aseman nimi, jolta matka aloitetaan. 
Jos matka aloitetaan kupongin valiasemalta, on tama kuponki 
muutettava siten etta se kelpaa ainoastaan sill-e matkaosuudelle, 
joka suoritetaan matkan alussa. Kupongin jlilelliiolevalle matka
osuudelle, joka suoritetaan vasta kiertomatkan lopussa, laaditaan 
erityinen avokuponki, joka kiinnitetaan viiJ.neiseksi kuponki
vihk.oon. 

Aloitettua matkansmmtaa ei saa muuttaa. 
6. Kiertomatkalippuja myydaan 1. 5.-30. 9. vlilisenii aikana, 

ja niiden kelpoisuusaika on 2 lruukautta. Matka 30. 9. 50 paiva
tylla lipulla on siis piHitettava viiJ.neistii.an 29. 11. 50. Liikenne 
Jaivalinjalla Vaasa-Uumaja alkaa lruitenkin vasta 15. 5. ja 
liikenne Suomen sisii.vesistoissii. yleensii. vasta kesakmm alussa. 
Liikenne naillii. laivalinjoilla lakkaa syys-lokalruus a. 

7. Lapsille, jotka ovat tii.yttiineet 4 mutta ei vielii. 12 vuotta, 
myydaiin kiertomatkalippuja puoleen hintaan. 'l'alloin irroite
taan paiillyksestii. ,Lapsenlipun kontrolliosa" ja liitetl:ian tiliin 
todisteeksi; piiallykseen ja kaikkiin kuponkeil1in on sitl:ipaitsi 
leimattava ,Lapsi- Barn". 

8. Matkan saa keskeyttii.ii. seuraavasti: 
a) kunkin kupongin piiateasemalla muoclollisuuksitta; 
b) muilla asemilla rautatiematkalla, ehdoUa etta lippu heti 

junan saavuttua esitetaii.n asemalla merkinnan tekemista 
varten; 

c) laiva- ja automatkalla ei matlma yleensii saa keskeyttiiii.. 

9. Siirtymi.J.en ylempi:Hin luokkaan voi tapahtua pohjois
maisen yhclysliikennetariffin tai asianomaisen hallinnon maariiys
ten mukaisesti. 

10. Matkatavaraa saa liihettiHi, sikali kuin Uihetysasemalla on 
kysymykseen tulevat matkatavaratariffit. 

11. Kiertomatkalippuja myycliiii.n Suomessa V.R. 1\Iatka
palvelussa Helsingin asemalla sekii matkatoimistoissa. Muut ase
mat voivat tilata kiertomatkalippuja l\1atkapalvelusta, jolloin on 
ilmoitettava miltii. asemalta ja mihin suuntaan matka aloitetaan. 

B. Suomea koskevat kiertomatkat ja lipunhinnat. 
Pohj. H 2. ,Pii.iikaupunkimatka": Helsinki- 'l'urku- 'l'uk

holma - Oslo - Goteborg - Halsingborg - Helsingor
Koopenhamina - Malmo - 'l'ukholma- 'l'urlru -Helsinki. 

2 luokka: 12,330 mk (lapsi 6,190 mk) 
3 , 8,295 mk: ( , 4,175 mk) 

-----~-j 
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Huom. 1. Matka Ilelsinki-Tukholma tai painvastoin voi- 1 
daan myos suorittaa suoraan laivalla, maksamalla lisaa 330 mk 
2 luokan lipulle ja 400 mk 3 luokan lipulle. 2 luokan lippu 
Turun satama-Tukholma tai painvastoin kelpaa ilman lisa
maksua matima varten turistiluokassa Helsinki-Tukholma tai 
painvastoin. Kuponki laivamatkalle Turun satama-Tukholma 
ja rautatiekuponki Helsinki-Turun satama on luovutettava 
laivan paallystolle. 

Huom. 2. Matka Helsinki-Turun satama tai painvastoin 
voidaan myos suorittaa Pohjolan Liikenne Oy: n linja-autolla 
ilman erityistii lisi:imaksua. 

Pohj. N. ,Suomen-Ruotsin matka": Helsinki - Punka
harju - Savonlinna - Kuopio/ Joensuu - Oulu - Kemi
Tornio- Boden- Tukholma- Turku -Helsinki. 

2 luokka: 8,955 mk (lapsi 4,500 mk) 
3 , : 5,785 mk ( , 2,920 mk) 

IIuom. 1. ja 2, kts. kiertomatkaa Pohj. H 2. 
Huom. 3. Matka Punkaharju-Savonlinna tai painvastoin 

voidaan myo suorittaa Hoyryvenhe Oy Kerttm laivalla, maksa·· 
malla laivassa lisaa 70 mk 2 luokan lipulle ja 100 mk 3 luokan 
lipulle. 

Huom. 4. Savonlinnan ja Joensuun valilla voidaan matka 
suorittaa myos Iloyryvenhe Oy Kertun laivalla tai Savonlinnan 
ja Kuopion valilHi Heinaveden Hoyrylaiva Oy:n tai Leppiivirran 
Jloyrylaiva Oy: n laivalla. Sekii 2 etta 3 luokan liput oikeutta
Yat matkustamaan laivan 2 luokassa ilman hyttipaikkaa. Hytti
paikasta suoritetaan laivas a lisaa 350 mk ensi luokan hytti
paikasta ja 250 mk toisen luokan hyttipaikasta. Hyttipaikka 
voidaan tilata etukateen Saimaan Matkatoimistosta Savonlinnassa. 

Huom. 5. Vuonislahden asemalta voidaan poiketa Kolille. 
~foottorivenematka kestaa n. 50 min. ja maksu on 50 mk matkalta. 

Huom. 6. Kuponkeja Helsinki- Punkaharju (Virasojan 
kautta) ja Punkaharju-Savonlinna voidaan myos yhdessa kayt
Hiii matkaan Relsinki-Savonlinna Milrlrelin kautta. 

Huom. 7. Matka Kemi-Tornio tai painvastoin voidaan myos 
suorittaa Rovaniemen-Aavasaksan kautta, lunastamalla lisa
matka Pohj. i3. 

Pohj. 0. ,Pohjanlahden pohjoisosan ympari" eli ,Pedi.meren . 
ympiiri": Vaasa- Oulu- Kemi- Tornio- Boden-Luulaja
Uumaja- Vaasa. 

2 luokka: 4,370 mk (lapsi 2,210 mk) 
3 , 3,125 mk ( , 1,585 mk) 



1 

20 -4-

IIuom. Kemin ja Vaasan viililla voidaan matka suorittaa 
myos lenlokoneella, maksamalla lisaa 500 mk 2 luokan Jipulle ja 
1,060 mk 3 luokan lipulle. Paikka tilataan Kemin Yleisopalve
lusta Kemissa tai Vaasan 1\!Iatkatoimi tosta Vaasassa. Lento
matka voidaau ulottaa Hovanieme1le saakka, maksamalla lisaii 
750 mk. 

Jos matka Kemi-Rovaniemi tai painvastoin suoritetaan lisa
matkan Pohj. 8 osana, on lisiimaksu 470 mk 2 luokan lipulle ja 
590 mk 3 luokan lipulle. Kuponki Kemi-Rovaniemi luoVl.ltetaan 
lentoyhtiolle. 

Pohj. Y 1. ,Pohjanlahden eteHiosan ympari" eli ,Selkameren 
ympari": Hel inki - Ilameenlinna - Tampere - IIaapan1aki 
(Virrat) - Vaasa - Uumaja - TuJ\:holma - Turku - Helsinki. 

2 luokka: 7,365 mk (lapsi 3,705 mk ) 
3 , : 5,225 mk ( , 2,640 mk) 

Huom. 1 ja 2, Ids. kiertomatkaa Pohj . II 2. 
Huom. 3. Rautatiematkan Tampere-Haapamaki tai pam

vastoin sijasta voidaan suorittaa laivamatka Tampere-Virrat tai 
piiinva toin Iloyrylaiva Osuushmta Tarjantecn laivalla. Sekii 2 
etta 3 luokan liput oikeuttavat matkustamaan laivan yliikannella 
(2 luokka), maksamalla lisaa 30 mk 2 luokan lipulle ja 130 mk 
3 luokan lipulle. l\Iahdollisesta hyttipaikasta ja yopymisestii lai
vassa VirroiUa tai Tampereella suoritetaan maksu laivan paal
lystolle. Laivalla matlmstettaes a on lmponki Tampere-Vilppula 
(t. laivalla Virrat) luovutettava laivan pliiillystolle. 

Huom. 4. l\iatka Hameenlinna-Tampere tai painvastoin voi
daan myos suorittaa vesibussilla (m/ s Roine) Iliimeenlinna
Vehoniemi ja autolla Vehoniemi-Tampere, maksamalla lisaa 
215 mk 2 luokan lipulle ja 295 mk 3 luokan lipulle. Paiklm
tilaukset Aulangon matkatoimistosta IIameenlinnassa, ja Laiva Oy 
Matkailun paikkatilaamosta Tampereen linja-autoasemalla. Yh
teytta Hameenlinnan aseman ja Aulangon hotellin valillli hoitaa 
yksityinen linja-autoyhtio (maksu 15 mk). 

l;isamatka Pohj. 8. Kemi- RoYaniemi- Aavasaksa (posti
autolla)- Tornio raja. 

2 luokka: 614 mk (lapsi 307 mk) 
3 , : 457 mk ( , 229 mk) 

Tata lisamfl,tkaa myydaan vail1 liittyen kiertomatkaan Pohj . N 
tai Pohj. 0. Kiertomatkalippuun sisaltyva kuponki Kemi
Tornio raja on lisamatkan lippua ostettaessa luoV1.1tettava pois. 

Postilaitoksen linja-autoon voidaan Jlaikka tilata Rovaniemen 
postiautoasemalt.a. Suunnassa Aavasaksa-Rovaniemi voidaan 
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paikka tilata myos Tornion postitoimiston kautta, jolloin on 1 
suoritettava 30 mk: n tilausmaksu. 

Lentomatkasta Kemi-Rovaniemi tai painvastoin kts. kierto
matlcaa Pohj. 0. 

Lisamatka Pohj. 9. Helsil1ki-Turku-Tukholma-Turku
Helsinki. 

2 luokka: 6,090 mk (lapsi 3,046 mk) 
3 , : 4,230 mk ( , 2,116 mk) 

IIuom. 1 ja 2, kts. kiertomatkaa Pohj. H 2. 
Tata li amatkaa myydaan ainoastaan Ilelsingista liihteville 

matkustajille, jotka samalla kertaa ostavat lipun joilekin Tuk
holmasta aloitettavaile kiertomatkailc (A 1, A 2, D 1, D 2, D 3, 
F, H 4, J, L 1), johon ei sisiilly kayntiii Suomessa. Lippua ei 
siis missaiin tapauksessa saa ldiyttlili muunlaisiin matkoihin 
Helsingin ja Tukholman valilla. 

C. Mttut kiertomatkat. 
Tukholmasta aloitettavat : 
Pohj. A 1 : Tu.kholma--Ostersund-Trondheim-()slo-Tukholma. 

2 luokka: 6,620 mk 3 auoll1ka.: 4,095 mk 

Pohj. A 2: Tukholma-ostersund-Trondheim-Oslo-Goteborg-Twk
hol.ma. 

~ luokka: 6,620 mk 3 luokka : 4,135 mk 

Pohj. D 1: Tukh(}l.ma-Boden--,Narvilk-Bode (autolla)-L~nsdal (au· 
tolla) - T rondheim--Oslo-TukhoJma. 

2 luokka : 9,585 mk 3 luokka: 6,445 mk 

Pohj. D 2: Tukholma-Bodenr-Narvik-Bod~ (autolla) -L~nsdal (au· 
tolla) -Trondheim-Oslo-Goteborg-Tu.khol.ma. 

2 luokka: 10,210 mk 3 lu01kka: 6,910 ~k 

Pohj. D 3: Tukholma-Bode.n-Narvrlik-Bod~ (autolla)-L~nsdal (au· 
tolla) -Trond heim--0 lo-Goteborg-Malmo-Tu.kholma. 

2 luokka: 11,050 mk 3 luokka: 7,470 mk 

Pohj. F: Tukholma-Goteborg-Froderi'kshavn (laivalla)-Koopenha· 
mina-Tukhol rna. 

~ luokka: 4,895 mk 2 luokka: 3,445 mk 

Pohj. H 4 : Tu'kholma-0 ter und-Trondheim-Oslo-Goteborg-Ha.l· 
singborg---.:Koopenhamina-Tukholma. 

2 luokka: 7,975 mk 3 luokka: 5,050 mk 

Pohj. J: Tukholma-Oslo-Goteborg-Frederiksha.vn (laivalla) ---Koo
penha.mina-Tuikholma. 

2 luokka: 7,120 mk 3 luokka: 4,810 mk 
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Pohj. L 1: Tu'kholma-Mariefred---8trangnas-Tukholma-Koopenba· 
mina-Halsingborg-Gotcborg---tKil-Rattvik-Tukholma. 

2 luokka : 5,480 mk 3 luokka: 3,885 mk 

Uumajasta aloitettava: 
Pohj. E: Uumaja-8torumamr-Tarnaby (autolla)-Mo i Rana (autolla) 

-I~nsdal-Bode (auto>lla)-Narvik (autoJla)-Boden Uumaja. 
2 lu<>kka : 5,525 mk 3 luokka: 4,530 mk 

Tarkempia tietoja yllamainituista kiertomatkoista seka tietoja 
muista kiertomatkoista ja lisamatkoista antavat V.R. 1'Iatka
palvelu llelsingin asemalla seka matkatoimistot. 

D. Tilitysohjeet. 
1\Iyydyt liput tilitetaan kuukausittain lomakkeella 4012, kir

joittamalla otsikoksi ,Pohjoismaiset kiertomatkaliput". Tilit la
hetetaan tari££itoimiston kansainviiliseen jaostoon viimeistaan 
myyntikuukautta seuraavan kuukauden 10 piiivana. 

llelsingin asema merkitsee tilin loppusumman matkustaja
liikennetulojen yhdistelmiian 4020 eri riville. Matkatoimistot 
merkitsevat tilin loppusumman V. R. myyntiyhdistelmaansa eri
tyisena lippulajina. llclsingin aseman muille asemille Uihettamiit 
liput tilitetaan kuten kotimaisista rengasmatkalipuista tiillaisissa 
tapauksissa on maaratty, kuitenkin aina erottaen pohjoismaiset 
kiertomatkaliput eri lippulaj iksi. l Tfo n: o 778, 18. 4. 1950) 
Kl n: o 20/ 50. 1. 
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Viiccaus Kaskylehdessa ulkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o I '50. 2 (= lehden numero, vuosr, asian numero). 
Jakelua koskevat muucosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatoehallitus, 2 kerros, huone 24 . 

Sis a 11 y s : 1. La.horatapolkkyjcn ja lahopylvii.iden myynti rautatielii.i 
s.illc. - 2. Liikennepuikkoja koskevia muutoksia. - 3. Laivaliikenne satamis a. 
- 4. Rengasmatkat 1950. - 5. Rahtimerkkien kiinnittii.minen kiitotavarakort 
teihin. - 6. Matkalippualennuk ia. - 7. Aloitteen paJkitsemmen. - 8. Kadou 
donneita matkalippuja, virkamenkkcja yrr •. - 9. Avoimia virkoja ja toimia.. 

Lahoratapolkkyjen ja lahopylvaiden myynti 
rautatielaisille. 

Rautatiehallitus on tanaan paattan,yt, etta ke almun 1 pai- 1 
viina 1950 alkavaa polttokautta varten saa<laan rautatielaisille 
myyda lahoratapolkkyja ja lahopylvaita samoilla ehdoilla ja 
samoihin hintoihin kuin kaskylehdessa n:o 18/ 49.3 011 maiiratty. 
(Rh n: o 1029, 20. 4. 1950) Kl n: o 21/50. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia . 

. Julkaisussa ,Liikennepaikkojcn Valimatkat" sivulla 28 sarak- 2 
keessa 8 oleva lause : ,Katajanokalle ja Lausisatamaan ei kulje-
teta muuta lammitys- ja jaahdytysvauuutavaraa !ruin tullaama
tonta" poistetaan lukien 1. 5. 1950, josta alkaen Helsinki Kataja
nokalle ja IIeL<;inki Li:i.nsisatamaan saadaan lahettaii lammitys-
ja jaahdytysvaunutavaraa naiden satamien liikennoimisesta an
nettujen miiaray ten puitteissa. (Lkoj n:o 742, 20. 4. 1950) Kl 
n: o 21/50. 2. 

Tampereen aseman alaisena avataan liikenteelle toukokmm 
1 paivastii 1950 lukien Kumiteollisuus Oy: n raide seuraavin 
merkinnoin: 

I 
KumiteoUisuus 

Oy raide 
I 
Tpe 2. Tt Kumiteollisuus Oy:t_ii.

1 
var!en. Luk. 1. ::>. 
1950. (Lkoj n:o 849/ 1 

v. 1950, 1s. 4. 50) I 
Kl n: o 21/ 50. 2. 

··················~·······~······· . ~ 
• Ystavallisyys tekee hyvaa jokaiselle. ~ .. ~ .................................. 
2968 - 24. 4. 1950. 
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Pm·in aseman alainen Enajarven laituri alennetaan touko
kuun 1 paivasta 1950 lukien saman aseman alaiseksi seisakkeeksi 
va.limatkojen ollessa. enti et ja liikenni:iimistavan edelleen II. 
(Hwj 849/ v. 1950, 18. 4. 1950) Kl n:o 21/ 50. 2. 

Toijalan ascman alaisen Toijalan sataman raiteen kohdalta 
ljiikennepaikkojen Valimatkat kirjasta poistetaan arekkcesta 8 
merkinta ,,Ke:li-elokuun aikana HT". (T.1koj 49/ v. 1950, 18. 4. 
1950 ) Kl n:o 21/50. 2. 

Julkaisuun , I..Jiikennepaikkojen Valimatkat" teh<laan 1. 5. 
1950 lukien allaolevien laiturivaihteiden kohdalle seuraava1 , llll

den liikcnni:iimi~tapaa koskevat korjaukset ja muutokset: 
Kuusivaaran liikenni:iimistapa HTR korjataan IIlmTR 
:.\Iaksniemen , II lmTpR muuteiaan IIlmTH 
Itirvinevan , lilmTpTtR ,. TilmTR 

( Lkoj n: o 953, 954, 24. 4. 1950) Kl n: o 21/ 50. 2. 

Laivaliikenne satamissa. 
3 Laivaliike1me Kristiinankaupungissa alkoi 20. 4. ja J..Jeppa-

lnodossa 23 . 4. 1950. 

Rengasmatkat 1950. 

4 Kl n:o 17;'50. 1, sivulla 3 on renga matlmn n :o 1 matka-
reitti painovirheen takia vaarin. Rengasmatka n: o 18 on seu
l'aava: 

Pm·i-Tarnpere-Riihirnaki-Lappeenranta--1'1wksen satama 
--Savonlinna--II aapamaki-Pori. 

Saman kaskylehden sivulla 9 olevaan rengaslippujen myynti
asemien luetteloon lisataan Noormark.ku. Kl n: o 21/ 50. 4. 

Rahtimerkkien kiinnitta.minen kiitotavara-
kortteihin. 

5 Sen jaJkeen kun k:iitotavarallekin saadaan asettaa jalkivaati-
mu , josta kiitotavarakorttiin on tehUi.va merkinta kirjaimin ja 
muneroin, ei kortin etupuolel1e ole enaii jaanyt vapaata tilaa, 
johon rahtimerkit voitaisiin kiinnittiia. ilman, etta ne peittiiisiviit 
erilai ia leimoja ja merlrintoja varten varattuja kohtia. 

Taman johdosta maiiriitaan , etta kiitotavarakorttiin on rahti
merkit tasta lahien kiinnitettiiva B-osan takasivulle. Kl n : o 
59/ 49. 8. kohdassa olevat maaraykset koskevat enaii vain pien
tavararahtikirjoja, joten merkit niihin on yleensii kiinnitettavii 
B-osan ctusivulle. (Yltr n : o Y. 52/ 97, 22. 4. 1950) K1 n: o 
21/ 50. 5. 
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Matkalippualennuksia. 
Tyoviien Urheiluliiton tyttojen jouklrnevoimistchune taruus- 6 

kilpailuihin osallistuville k i 1 pail i j o ill e on myonnett:v 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myo pikajunalippu-
jen hinnoista IIelsinkiin. Alennus on voimassa ..J. . 5.-9. 5. 1950. 
(Tfo n:o 794, 19. 4. 1950.) 

Kankaanpiian Urheilijat T. y :n toime 'ta jarjestettiiviin Rno
men viestisuunnistami mestaruuskilpailuihin osa lli.'tuviJJc k i 1-
p ail i j o i 11 e on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoi ta Kankaanpaiihan. Alen
llUS on voima~.'U 12.-16. 5. 1950. (Tfo n :o 725, J9. -l. 1!150.) 

Aloitteen palkitseminen. 

Rauta.tiehalJitu on myontii.nyt Kuopio a palvele>alle rata.esimiehelle 7 
U ko SaJmiselle 2,000 markan suuruisen palkinnon tunnu tukseksi .hanen 
suunnittelemastaa.n kolmipyoriiresiinan parannusehdotuk.~e tu. msiinalla 
u.jettae su. yntyvii.u kolinan vaimenta.miseksi, mikii merkitsec tapaturma
vaaran pienenemi tii resiinaa kaytettiie sa. (R·hj'l'o n: o 378/1280, 24. 2. 
lD:30) 

Kadonneita matkalippuja, vitkamerkkeja ym, 

Helsingin konepajalla palvelevalle paaJlelyojiille Viiino Mellerille kir- · 8 
joitettu virka-aika,·apaalippu n:o 0267 l/536 voima ~a 1. 1. -50-31. 
12. -50 Hel~ingin-Keravan viili!Hi ja konekokooja J. Jul'kuseu vaimolle 
Hiljalle kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 0391 1 11. 4. -50 !Ielsingin
Loimaau vii.lillli. ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki knp 17. 4. 1950) 

Alokas Matti La.nkiselle 16. 3. -50 kirjoitettu tilapainen vapaalippu 
n: o 147392 matkalle Vuohijiirvi-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. 
(lO. ljp n:o 747;'115±5, 17. ±. 1950) 

Kotkan asemau aloikkaa.lle Eino Emil Vainikalle v. J9J!l kirjoitcttu 
virka.merkki n: o 151 on kadonnut ja kuoletetaan. (10. ljp n: o 769/1606, 
20. 4. 1950) 

Helsingin konepajalla palvelevalle konekokoojalle Karl A. Met o
miielle kirjoitet.tu virka-aikavapaaJ.ippu n :o 022 97/45 voimas. a 1. 1. 
50-31. 12. 50 Helsingin-Kiipyliin vii.lillii. ja •apumie Ensio Tuomistofle 
kirjoitettu virka-ailk.avapaalippu n: o 026890/53 voima sa 1. 1. 50~ 
31. 12. 50 Helsingin~Keravan viilillii. ovat kadonneet ja kuoletetaau. 
(Hki knp 22. 4. 1950) 

Joen uun va!'likolla palvelevan tilap. vanunvoitelijan Matti Tutmaisen 
vaimolle Paulalle 6. 4. 50 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 03715D3 
matkalle Joen uu-Niirala on kadonnut ja kuoletetaan. (Jn vrp n:o 360. 
H. VIII. 2, 22J 4. 1950. 

Avoimia virkoja ja. toimia. 

1. liikennejak o sa seuraavat esityksen pernsteella taytettav!it virat ja g 
toimet: 2 l. kon,ttoriapulai.sentoin~i.a: yhdeksiin llelsingi a; asemamiesten 
esi1n,iehenvin·koja : yksi Helsingissii; 1 l. vaihdemiehentoimia: yksi IIel-
singi sa; 1 T. asema.miehentoimia: kuusi Helsingissii, yksi Pa&ilassa. ja 
kaksi Ti.k.h.-urila a; 2 l. ase-m.amiehen toVmia: yksi Nikkiliissii; a. p. ase-m<~r 
vahti-mestarintoilnia: ykisi He! ing-is ii ja junamiehentointi(t: kolmo Uel
singissii ja kaks•i Pasilassa. Liikenneosaston johtajalle oso.itetut hakemnk-
~et on jiitettiivii aianomai en liikeunepaikan pii.iillikolle vi in10istiiiin 12. 5. 50. 



9 

21 -4-

2. liikennejaksossa semaavat esityksen perusteella taytettavii.t virat ja 
toimet: asemamiesten esimiehenvi1·koja: 1 Lahde. a ja 1 Hyvinkaa!Ui; 
1 l. konttoriapulaisentoimia: 1 Riihlmaellli.; t l. 1contto1'iazJ1~laisentoimia: 
1 IIii.meenlinua. a; 1 l. vaihdemiehentoimia: 1 Hyvinkaalla; & l. vaihde
'lniehen.toimia : 1 Lahde· a, 4 HyvinkiUilla ja 1 Hii.meenlinnas a; 1 l. asema
miehenloimia: 8 Labdessa, 13 Riihimaella, 4 Hii.meenlinna sa, 9 Uyvinkaiillii 
ja 4 Karjaalla; & l. asemamiehentoimia: 1 Kausalassa, 1 Uuc1essakylassii. 
ja 1 Ryttylassa; juna.m1ehentoi'lm:a: 1 Lahdes a, 2 Hii.meenliuna5sa, 1 Kar
jaalla ja 1 Hangossa. Lukenneosa.ston johtajalle osoitetut hakcmukset on 
j~Uettava asianomaiseu l:iikennepaikan paallikolle viimeistiUin 13. 5. 50. 

Linjahn.llinnon ratao astolla seura.avat virat, toista..iscksi euraavL>ka 
ratajaksoissa, nimittain: kaksi ensimmaisen palkkausluokau l I. rata
mestarin virkaa 11. ratajaksossa (Varkaus ja ParikkJa) ; yksi toisen palk
kausluoknn 1 l. ratamestariu virka 4. ratajakso a (Kanga.:;ala); kalluek
san 2 I. ratamestarin virkaa, joista yksi 2. ratajakso~sa (Inkoo) yksi 
3. ratajaksossa (ratajak on toimisto, valtion asunto-a. ei ole), kolme 5. mta
jaksos a (Linuankyla, Piblajavesi ja Y1t.i'ii), yksi 7. ratajaksossa (Oulu, 
huonerakennuksia varten) ja kak>si 11. ratajaksossa (ratajal' on toimi ·to, 
valtion asuntoa ei ole, seldi Kintaus). Ratao aston johtajalle osoitetut 
hakemukset jatettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiau 13. 5. 50 
cnnen kelo 12. 

Seuraavat esityksen peru.teella tiiytettavat ratava1-t.ij au toimet ja kont
toriapulaiseu toimi: 1 I. ratavartijan toimia: yksi 4. ratajaksossa, km 
212-218 + Siu satamaraiteet (Kulovesi), neljii. 8. ratajakf'Ossa, joista 
yksi km 1119,5-1126,75 (Mii.rk!i.jiirvi) yksi km 1069, 2~1076,5 (Iso
kylii), yksi km 1007- 1015,5 (Vikn) ja yksi km 1024-1032 (Kuusivaara); 
2 1. ratavartijan toimia.: yksi 3. ratajaksossa, km 113-11 ,5 (Koski) . yi{Jli 
4. ratajaksossa, lun 256-263 (Evii.jarvi), yksi 6. ratajaksossa, lm1 500-
506 (Perala), kaksi 8. ratajaksos.'><'L, joista toinen km 91±-922 (Korpikylli.) 
ja toinen km 873-881 (Torma), yksi 9. ratajaksossa, kin 833-840 (Mann
selka) ja yksi 11. ratajaksossa, Jan 3 6--393 (Leppalahti) sckli 2 I. kont
toriapulaiseu toimi 1. ratajakson toimisto sa. Ratao aston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jatettiiva asianollllL'isille ratajaksonpii.allikoille viimeis
tiian 13. 5. 50. 

re l. tarkkaajanvirlca rautatieballituksen puutavaratoimistossa. Rautat.ie
hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir· 
ja.ajalle vLimeistiian 20. 5. 1950 ennen klo 12. 

I ·z. koneinsVn.Oorin vilrka (erikoisala: ilmajarru) keskushallinnon kone
osastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hak:.emukset toimitetta\'a rauta
tiehallituksen kirja.ajalle viimeistii.ii..n 24. 5. 1950 ennen kello 12. 

1 l. varil.::onpai:illikon virka., toistaiseksi Oulun varikolla. Rautatiehalli
tukselle osoi tetut baklemukset toimilt.ettava rautabiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 24. 5. 1950 ennen kello 12. 

Kirjanpitiijiin virka, toistaiseksi Riibimaen siihkokonepajalla. Piiiijoh
tajalle osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallitnksen kirjaajalle 
rumeistaan 24. 5. 1950 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean a untopulan takia kehoitetas.n hak:ijoit.a ennen hake
musten jlittiimista ottamaan selviia asunnousaantimabdollisuuksist.a. 

Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkais~uu n maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o l fSO. 2 (= le hden numero, vuosi, asi an numero). 
Jakelua koskevat muut osilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i m i t u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

S I S A. L L Y S: 1. Kotivarallao.lo.s;ta maksettava s·unnuntaityokorrvaus. -
2. Vil'lk&kirjekuori en kayttO. - 3. Polt.toa.ineilmoituikset. - 4. Ta.imitilauJmet 
Keskusta.imisto.sta. - 5. Jiiltteiden kuorma;us. ja purkausiku:srtaunukset. - 6. 
Liikennepaikkoja kosk:evia muutoksia. - 7. HaJlko1ahetysten koepunnitus. -
8. Virk.amieshuoneet. - 9. Oy .!\1koholiliike 1\b :n kuljetukset. - 10. 1\akko-
ellinen tavaranluokitUBtaulukko. - 11. Mat:kalippualennuksia. - 12. VR pal

veluks>een sop;imattomia. - 13. Kadonneita matkalippuja, virkamerikkeja ym. 
- 14. 1\ voimia. virkoja ja toimia. 

Kotiva.rallaolosta m.aksettava 
sunnuntaityokorvaus. 

Selvennyksena rautatiehallit uksen vahvistamien tyoaikalain 1 
soveltamismaaraysten 3 § :aiin (Kl n:o 15/ 48. 1.) ja sunnuntai
tyokorvausta koskeviin maarayksiin ( Kl n : o 5514 7. 1.) ilmoite-
taan seuraavaa: 

Milloin sunmmtaina tapahtuneesta kotivarallaolosta on tyo
aikalain soveltamismiili.raysten mukaan puolet luettava tyoajaksi, 
on tama siis tyoaikaa ja siihen on sovellettava s1.mnuntaityota 
koskevia saannoksia. 

Silta osin t aasen lrun kotivarallaolotunnit ylittavat tyojakson 
saannollisen tyoajan (141 tuntia) suoritetaan vain rahakorvaus 
yksinkertaisen tuntipalkan mukaan kokonaan siita riippumatta, 
onko kotivarallaolo tapahtunut arkena vai sunnuntaina. 

Tyojakson aikana tehdyn todellisen tyotuntimaaran lisiiyksenli 
huomioidaan varallaolotunnit siinii jarjestyk.c;~essa kuin ne ovat 
tyojakson aikana esiintyneet. (Hloj n:o 351, 28. 4. 50) Kl n:o 
22/50. 1. 

Virkakirjekuorien kaytto . 

Virkakirjekuorien ldiytossa vallitsevien sekalaisten menettely- 2 
tapojen yhtenaisHimiseksi tiedoitetaan seuraavaa: 

~~¥¥¥¥¥¥¥¥~~¥~¥¥¥¥¥.¥¥¥¥¥~¥¥¥~¥¥¥ 

: Taydellinen ja selva osoite vie tavaran perille. ~ 
~ Vertaa kuljetuskirjassa ja tavarassa olevat osoitteet. ~ 
~ _ Poista tai yliviivaa vanhat osoitteet. ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3562.- 5. 5. 1950. 
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1) Yleisessii postissa rautatielaitoksen ulkopuolelle menevissa 
kirjeissa (ja vain niissa) kaytetaan ,yksiosoitteisia" kirjekuotia 
1723, 1724 ja 1726. Talloin on tarpeen merkita k:irjeen diari- · 
numero s:ille varattuun pa:ikkaan kuoren vasempaan alakulmaan . 
Kuoret suljetaan tavalliseen tapaan limaamalla kieleke kiinni. 

2) S·isiiisessii virkapostissa on kaytettiiva ,moniosoitteisia " 
kuoria 1720, 1725 ja 1727 (iso, keskikokoinen, pieni). Naista ote
taan parhaillaan uusia painoksia, jotka leviavat kayttoon sita 
mukaa, kuin vanhat painokset kuluvat loppuun. Niissa on osoit
teita varten va.rattu useita selvasti toisistaan erottuvia ruutuja, 
joista kaytetiiiin yksi kerrallaan vetaen aina edellisen osoitteen 
yli risti. Ruudut kaytetaan jarjestyksessa ylhaalta alaspain, 
isommissa kuorissa ensin kaikki vasemmanpuoleiset ruudut ja 
sitten oikeanpuoleiset. 

Mitaan numeroa ei sisaisessii virkapostissa kuoreen merkita. 
Poikkeuksena ovat vain eritta:in tarkeiit kirjeet, jotka kuljetetaan 
kirjattuina. Niihin tuleva numero kirjoitetaan asianomaisen 
osoiteruudun vasempaan alakulmaan. 

Kuoriin ei myoskaan lyoda lahettajan nimi-, paiva- tms. lei
moja, ellei se joistakin erityisista syistii ole tarpeen. 

Jos kuori, sittenkun sen kaikki osoiteruudut ovat tulleet kiiy
tetyiksi, on muuten viela kayttokuntoinen, voidaan se kaantaa ja 
tehda samanlainen osoiteruudul{ko nurjalle puolelle. 

Kuoria ei yleensii ole suljettava li:imaamalla, vaan taivutet
tava vain kieleke kuoren sisaan sisallon suojaksi. Niissa tapauk
sissa, joissa liimaamista pidetaiin tarpeellisena, tehdaan se pane
malla pieni vesi- tai liimatapUi kielekkeen kumpaankin reunaan 
ja karkeen. 

S:illoin kun samalta lahetHijalta menee samalle vastaanotta
jalle paivan mittaan useampia kirjelahetyksia, on ne, mikali 
mahdollista, lahetettava samassa kuoressa. 

Kuoret, joihin vastaanottajan n:imi on valmiiksi painettu 
(1721 ja 1722), palautetaan aina sopivissa erissa sellaisiin paik
koihin, joissa niita tarvitaan. ( Tyt 26. 4. 1950) Kl n: o 22/ 50. 2. 

Polttoaineilmoitukset. 

Varasto:ihin lruukausittain lahetettava polttoaineilmoitus (lo
make n :o 3002) on uutta painosta otettaessa yhteisymmarryk
sessa varasto-osaston kanssa muutettu uuteen muotoon, joka han
kittujen selvitysten ja lausuntojen mukaan vastaa paremmin 
kaytannon tarpeita. 

Duden lomakkeen sarakeasettelu on ,amerikkalaisen" kirjan
pidon mukainen. Selityssarakkeita on siten vain yksi ja tulo-
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ja menosarakkeet ovat kussakin polttoaineiden laaturyhmiissa 3 
rinnakkain allaolevasta mallista ilmenevaan tapaan . 

. Jotta kaikkialla noudatettaisiin samaa kaavaa ja merkintojen 
lukeminen varastoissa siten helpottuisi, annetaan seuraavassa 
kaava selityssarakkeen tayttamiseksi: 

Halkola (polttopulta) m• bavu· Ja seka· 
lfl m 1/2 m 1/S 

Tulot Menot Tulot Menot : Tnlot 
SiilistO joulukuulta 

Ostettu: Vapolta, mitt. tod. n: o 25-30/ 50 
·49 10100 50 

500 
" " ". 4CJ..-42(50 

Vastaa.notettu: Ap Oi, pass. n: o 39 . .... . 
s/ s Karhu, kivihiiliii. . . ... . 

700 
10 

10 
1000 

50 
20 

Lii.hetetty: Ap Mr, pass. n:o 7 ......... . 
Pkjp P sl pass. n: o 10-35 ... . 

Myyty: Rautatielii.isille ....... ...... . .... . 
Asemaravintolalle ............. .. . 

Kulut>ettu: D 12 b ................... ... . 50 
D 12 c . ..... .. ...... .. . .. ... . 1000 
E 12 d .................... .. . 10 

.'abattu: 1/ 2 m: ksi . . . . .......... .. ..... . 1030 1030 
25 25 l / 3 ... 0. 0 ••••••• 0 • • 0 • ••• ·----·-------

11310 2145 1080 1050 25 
Sii.asto helmilnmlle 9165 30 -------------11310 11310 1080 1080 25 

Tilitapahtumat ryhmitellaiin ilmoituksessa siten kuin kaa
vasta ilmenee, ja erikoisesti huomautetaan, etta naitten ryhmien 
keskinaisen jarjestyksen tulee olla juuri sellaisen kuin mallissa, 
~;iis ensin saasto edelliselta kuukaudelta, sitten ostettu, va.staan
otettu muilta alitilittajilta, myyty, lrulutettu ja sahattu. Saasto 
lasketaan tavalliseen tapaan. 

Lomakkeen oikeassa reunassa oleviin halkoja koskeviin tilasto
sarakkeisiin merkWian kaikki varsinaiset tulot ja menot ( ei siis 
sahauksia) vuoden alusta jatkuvasti kuukausittain yhteenlasket
tavina maarina. Ennakolta tai vuositarkastuksen perusteella kir
joihin otettavat halkoylijaamat samoinkuin tarkastuksissa todet
tujen vajausten aiheuttarnat, rh: n paatosten perusteella tehtaviit 
halkojen poistot merkitiilin myos niHhin apusarakkeisiin. Niiissa 
sarakkeissa ei tarvitse laskea siiastoa kuukausittain, koska ne 
ovat vain sita tarkoitusta varten, etta niista voidaan mina het
kena tahansa niihda, kuinka paljon halkoja on tilitysvuoden ai
kana vastaanotettu ja luovutettu. Vuoden vaihtuessa lasketaan 
saasto niiissakin sarakkeissa tavalliseen tapaan ja taytyy sen, 
ollakseen oikea, olla sama kuin eri halkolaatujen yhteenlaskettu 
Raasto. 
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Ilmoitusta on kahta kokoa, kokoarkki (n:o 3002) ja sen puo
likas (n:o 3002/2). Kumpaa kokoa kaytetaan, riippuu siita, 
miten paljon tilitapahtumia kuukauden aikana on esiintynyt. 

Uusi lomake otetaan kaytantoon sita mukaa kuin entiset lo
makkeet on kulutettu loppuun. 

Polttoainepaivi:ikirja (n: o 3001) tullaan seuraavaa painosta 
otettaessa muutt.amaan samanlaiseksi kuin polttoaineilmoitus on 
nyt muutettu. Taten tulee polttoainevarastojen hoitajilla ole
maan aikanaan mabdollisuus jiirjestaa tiliaukeamain kaytto tili
tapahtumien maiiriin ja paikallisten tarpeitten mukaisesti ole
matta sidottu nykyisen kirjan miiara.ttyihin rivilukuihin. (Tyt 
26. 4. 1950) Kl n:o 22/50. 3. 

Taimitilaukset Keskustaimistosta. 

Kesakuun alkupuolella toimitetaan rautatieHiisille Keskustai
mistosta Hyvinkaiilta alempana lueteltuja ryhmakasvien taimia 
mainittuihin hintoibin. 

Tilausten nopean kasittelyn helpottamiseksi kehoitetaan kayt. 
Himaan tilauskaavaketta n:o 3915 (ent. A n:o 10). 

Taimet toimitetaan yleisten istut1L'3ten taimiliihetysten mu
kana. Tilaukset on osoitettava ylipuutarburille Hyvinkiiiille tou
kokuun 25 p: iiiie mennessa. Ellei tilauksessa toisin ole maaratty, 
niin puuttuvien lajien tilalle llihetetlian vastaavaa. Puhelin
tilauksia ei vastaanoteta. 

Monivuotisia kukkakasvien tain1ia, marjapensaita y. m. s. toi
mitetaan edelleenkin valtionrautateiden asuintaloille maksutto
masti noudattamalla puutarhureiden antamia ohjeita istutuspaik
kaan- ja tapaan nahden. 

Aitapensaiden ja omenapuiden taimia ei ole myytlivaksi. 

Ryhmakasvien binnoittelu tiina kevaanli on seuraava: 
Antirrhium, leijonankita, eri vlireja vap. kasv. . ..... . 

, ruukkutaimet ......................... . 
Asterit, eri vareja, vapaasti kasvaneet .. ............ . 
Begonia semperflorens, viistolehti, vapaasti kasvaneet .. 

, Vesuvius, ruukkutaim. kevatpistokkaita .. . . . . 
Cheiranthus, leukoija, eri viireja, vapaasti kasv. . .. . . . 
Cineraria maritima, tuhkakasvi, reunoihin, vap. kasv . . . 
Dahlia, matalia lajeja, ruukkutaimia ................ . 
Fuchsia, verenpisara, ruukkutaimia, kevatpistokkaita .. 
T;athyrus, hajuherne, sekavarisia, 4--5 tainta juuripaa-

kussa .................................. . ...... . 
Lobelia, sinilohelia, reunakasvi, vap. kasv. . . .. ...... . 

riippuva, vap. kasv. . ...... . .... . . 

5 : --
8: -
3: -

10: -
30: -
4:-
3: -

60: -
25: -

20:-
5:-
6:-
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Pelargonium, tavalliset, 4" ruukusta . ..... . ... . ..... . 
" " 3" , ... 0 •••••• • •••••• 

Penstemon, rihmakellokukka, ruukkutaimia .......... . 
Pyrethrum, tarhapaiviinkakkara, reunakasvi, vap. kasv. 
Tagetes, samettiruusu, vap. kasv. . .... . .. . .......... . 
Tropaeolum, krassi, matalia- ja koynnos-, vap. kasv . . . 
Viola, orvokki, eri lajikkeita, vap. kasv., kevattaimia .. 
Zinnia, oppineiden kukka, vap. kasv. . ......... . .... . 
Tomaatin taimet, Tanskan kauppa, vap. kasv. . ... .. . . 

" 
, . 

" " 
ruukkutaimet .... . 
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100: 
60: -
40: 
3: 
3:-
3: 
5:-
5: 

10 : 
15: -

Suqritus taimista lahetetaiin v.ll·kapostissa Hyvinkliiille yli
puutarhurille, mieluimmin samalta liikennepaikalta yhtenaisena 
suorituksena. Tilauksessa tulee olla a. o. paiillyston merkintii 
siita, etta tilaaja asuu VR: n talo sa siina tapauksessa, jos on 
kysymys maksuttomista taimista. (Rt n:o 1521/ 1937, 26. 4. 1950) 
Kl n:o 22/50. 4. 

J atteiden kuorm.aus- ja purkauskustannukset. 

4 

elvennykseksi mi.iiirayskokoelman IV: 32. 1 kohtaan rauta- 5 
tiehallitus huomauttaa, etta halkokentilla kuormattujen roska
vaunujen purkauskustannukset seka lruonauspaikoilta rautatie
vaunuun kuormatun kuonan ja tuhkan lruormaus- ja purkaus
kustannusten maksaminen kuuluu rataosastolle niissa tapauk-
!'lissa, etta jatteet eivat tule minldii.in osaston hyviiksi, vaan tyh
jennetaan jonnekin kaatopaikalle. 

Silloin lrun jatteet myydiUin, kustantaa varasto-osasto niiden 
seldi kuormaus- etta mahdolliset purkauslrustannukset (Rh n: o 
V. 642/890, 27. 4. 1950) Kl n:o 22,150. 5. 

Liikennepaikkoja. koskevia muutoksia. 

Kouvolan asemalle tapahtuvaa maidonkuljetusta varten ava- 6 
1aan Selanpaan aseman alainen Honkalan seisake myos maidon 
ja maidonkuljetusastiain liikenteelle CM) 16. 5. 1950 lukien. 
Julkaisuun ,JJiikennepaikkojen Viilimatkat" sanotun seisak.keen 
kohdalle sarakkeeseen kahdeksan tehdaan mer kinta: ,M Kouvo
laan". (Lkoj u:o 1012, 27. 4. 1950) Kl n:o 22/ 50. 6. 

Vuoksen sataman asema tullaan 1. 5. 1950 lukien alentamaan 
pysakiksi. Sanotun liikennepaikan kohdalta julkaisusta ,Liiken
uepaik.kojen Valimatkat "- poistetaan samasta paivasta lukien 
,Tornatorin raiteet" merkintoineen ja Virasojan aseman koh
dalle tehdiliin seuraava lisays: 
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Vro 3 

Halkolahetysten koepunnitus. 

Tt Enso Gutzeit Oy:t'a 
varten. (Lkoj n:o 
933, 934, 29. 4. 50) 
Kl n:o 22/50. 6 

7 Halkoliihetyksia koepunnittaessa on tiista Hihtien kuorman 

8 

varsinaisen painon ohella todettava vaunmm merkittyjen kuutio
metrien mukaan halkojen vaunussa vaatima tila, viihennettiiva 
siita kuormausmaaraysten vaatimien aluspuiden aiheuttama 
poisto, joka 2-akselisessa vaunussa on 1 ms ja 4-akselisessa 
2 m3, kerrottava nain saatu kuutiometrimaarii halkokuutiomet
rin tariffipainolla eli 500 : lla seka merkittavii nain saatu rah
dituspaino koepunnituista vaunuista tehtiivaan luetteloon n: o-
4476 sarekkeeseen ,Koepunnittu paino kg". Saman kaavakkeen 
Rarekkeeseen ,R.htk. paino kg" merkitaan a. o. liihetyksen kul
jetu kirjan sarekkeessa ,Laskettu paino kg" oleva rahdituspaino. 
Muutoin menetelliian halkoHihetysten suhteen samoin kuin mui
denkin Hihetysten, t . s. jos sarekkeeseen ,Koepunnittu paino kg" 
e. m. tavalla laskemalla saatu paino on suurempi kuin ,Rhtk. 
paino kg" -sarekkeen paino, liihetetaan kaavake kuljetuskirjojen 
mukana maiiriiasemalle mahdollisen rahtieron ja lisarahdin kan
tamista varten, mutta muussa tapauksessa liikennejakson paiilli
kon viilityksellii liikennetoimistoon. Kts. l\1K V 44. II. 4, Tfs:n 
47 § :n 2. lisam. seka Kl 15/ 46. 5, Kl 38/ 48. 5, Kl 16/49. 9 ja 
Kl 31/ 49. 4 kohta 13. (Lkoj n:o 778, 26. 4. 1950) Kl n:o-
22/ 50. 7. 

Virkamieshuoneet. 
Rakennuksen kunnostamisen vuoksi ei Kemijarven aseman 

Yirkamie huone ole kiiytettavissa kuluvan vuoden touko- ja kesii
kuun aikana. (J.1koj n :o 1064, 2. 5. 1950) Kl n:o 22/ 50. 8. 

Oy Alkoholiliike Ab :n kuljetukset. 
9 Rautatiehallitus on telmyt Oy Alkoholiliike Ab: n kan a 

rahtisopimuksen, jonka mukaan sanotun yhtion niin ml:Uiriitessii 
sen liihetykset lmljetetaan maiiriiliikennepaikalta vastaanottajan 
varastoon valtionrautateiden autoilla. Korvaus tallaisesta kotiin
kuljetuksesta Jnsketaan lisaiimiillii muuten kiiytettliviian hinnoitus
lukuun luku 5, hinnoitus]uvun ollessa suurempi kuin 100 kui
tenkin vain lulm 4. Hinnoitusluvun lisaykset suoritetaan myos. 
valtiorautateide1• autolmljetusta kaytettiiessa, jos tavara on vie-
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tiiva vastaanottajan varastoon. Jos tavara mliiiraliikennepaikalta 9 
on vietavii vastaanottajan k. o. paikkakunnan asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolella olevaan varastoon, lasketaan korvaus kotiin
kuljetuksesta autojen maantietariffin mukaan. 

Palautettavien tyhjien paiillysten noudosta asemalle kanne
taan yleisen kotiin1."'Uljetustariffin mukainen korvaus. 

Kl 41/ 49. 6 ja Kl 45/ 49. 9 erikoismaaraykset mainitun yh
tion kotiinkuljetustariffeista kumotaan 1. 5. 1950 lukien, josta 
alkaen uusi sopimus tulee voimaan. (Tfo n:o 814, 22. 4. 1950) 
Kl n:o 22/ 50. 9. 

Aakkosellinen tavaranluokitustaulukko. 

IIuomautetaan, etta aakkosellisesta tavaranluokitustaulukosta 10 
on otettu uusi painos, job on on tehty lisalehdessa n: o 1 heina-
kuun 1 paivanli 1949 voimaantulleet muutokset. 

Uuteen painokseen kuuluvat lisaksi aikaisemmin erillisina 
painetut ja asemille jaetut liitteet I ja II, joista edellinen 
(liite I) sisaltaii luettelon kookkaina rahditettavista tavaroista 
ja jiilkimmainen (liite II) ryhmittaisen tavaranluolritustaulu
kon. (Tfo n:o 843, 27. 4. 1950) Kl n:o 22/ 50. 10. 

Matkalippualennuksia. 

50% alennus on myonnetty yksinkertaisten lippujen, myos 11 
pikajunalippujen hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Helsinki: 1. 6.-5. 6. 50. 
Suornen Sokecvin Liitto r. y :n vuosikokous, sokeille. 

25% alennus on myonnetty yksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujcn hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Alavus: 19-2:3. 5. 50. 

Yleisurheilukilpailun yhteistoirnintavaliokunnan toimesta jar
jestettiivat maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailut Kuorta
neella; kilpailijat ja toimihenkilot. 

Partaharju: 25. 5.-15. 9. 50. 
Poikien Keskus r. y :n poikaleirien osanottajille. 

Turku: 31. 5.-7. 6. 50. 
Finlands Svenska SkolungdornsfOrbund r. f:n liittopiiiville 

osallistuville allc 20-vuotiaille. 
Kuopio: 1. 6.-JO. 6. 50. 

Raittiuden Y stiivien sininuorisotyon jatkokurssit, alle 20-vuo
tiaat nuoriso-osastojen jasenet. 
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11 Helsinki: 11. 6.-20. 6. 50. 

12 

13 

14 

H elsingin kaupungin 400-vuotisjuhlia valmistelevan komitean 
urheiluosaston j arjestfunat urheilukilpailut , kilpaili joille. 

VR palvelukseen sopima.ttomia. 

Hyvinkaan aseman alokas r>Iikko P ekka Jokela, synt. 6. 3. 1925, on 
erotebtu 8. 4. 50 lukien sopimattomana valtionrautateiden pu.lvelukseen (2. l jp 
n :o H . 268/2023, 24. 4. 50) 

Ka.donneita matka.lippuja., virka.merkkejl!. ym. 

A ema.piiii.llikko L. J . Lehtosen pojalle Risto 11. 1. 50 kevatlu.ku.lmudeksi 
kirjoitettu kouluvapa.a.lippu n :o 11/266 matkalle Malmi-Helsinki on ka
donnut ja. kuoleteta.an. (1. ljp n :o 488/1325, 22. 4. 50) . 

Toij alan asemalla palvelevan alokkaan Kaino Pellervo Palosen virka
merkki n :o 285 seka 12. 4. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 
0359036 ma.tka.lle Toijala-Helsinki ov!lit kadonneet ja kuoletetaan. (4. l jp 
n :o 718/1690, 24. 4. 1950) 

H elsingin konepajalla palvelevalle ulkotyoHi.iselle J. Erik.ssonille 24. 4. 50 
lci.rjoitettu tilap. vapaalippu n :o 0391973 ma.tka.lle Helsinki-Porvoo on 
kadonnut ja kuoletetaan. (H.ki knp 26. 4. 1950) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

2. varikkojaksossa seuraavat esityksen peru.steclla tiiytettavat toimet: 
Tampereen varikolla: kymmenen t>etwrinliimmitti:ijii.n tointa (6 Hpk, 1 Pej, 
2 Wp, 1 Mn), yksi pumppukoneen kii.yttii.jiin toimLi. (1 Tva), yTcsi talli?nie
hen toi?ni (Ov), yksi 18 l. va~~nuntarkastajcvn toimi (1 Tpe), nelja vawnwn
voitelijan tointa (3 Tpe, 1 Hpk) ; Seinii.joen varikolla: Jcolme vetwrinUim
mitti:ijii.n taint a (2 Sk, 1 Kok), yksi 18 l. VOIWI!Iwntarkastajan toi?ni (1 Vs), 
yksi vawnwnvoitelijan toi?ni (1 Sk) . 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettiivii. asianomaisten 
varikkojen piiii.llikoille viimei tiiii.n 25. 5. 1950. 

10. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettaviit vira.t ja 
toimet: yksi 18 I. konttoriapulaisentoi1ni 10. liikennejakson pM.llikon toimi.
tossa, yksi 1 l. vaihdemi~sten esimiehenvirka Kouvolan asemalla, yksi ase
tnamiestenesimiehenvi?·ka IIillossa, nelji:i junam·iehentointa Haminan a~emalla, 
ja kW!~i 1 l. asemamiehentoimta, joista kaksi Kouvolan, yksi lla.ID1inan ja 
yks~ Kotkan asemalla sekii. kaksi Hillon Fatamassa. Liikenneosast.on johta
jalle osoitetut hakemukset jatettavii. asianomaisten liikennepalltkojen paalli
kaille viimei tiiii.n 26. 5. 1950. 

6. liikennejaksossa seuraavat esityhen perusteella tiiytettliviit toimet: 
e l. vaihdemiehentoirnia: yksi Kemijarvella ja. yksi Oulussa; 1 l. asema
rniehentoimia: yksi Kemijarvella, kolme Komissii ja yksi Oulussa; juna
miehentoi?nia: yksi Oulusst\ ja yk i Ylivieskassa. Liikenneosa.«ton johta
jalle osoitetut halremukset on jatettii.va asianomaisen liiltennepaikan paii.lli
kolle viimeistaan 27. 5. 1950. 

Kaksi 1 l. ratainsinoorin virkaa, joista toinen toimrli 3. ratajakson ja 
toinen 13 . ratajakson paii.llikkona. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuk· 
set jatettiivii. .rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 1. 6. 50 enMD 
klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita enn6Il IJ.-'\.ke
musten jii.ttii.mistii. ottamaan selvaa asunnou.saantimahdolli.suuksistn. 

Helsinki 1950. Valtioneuvoston kiriapnino 



KASKYLEHTI N:o 23 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa ulkaistuun maiiraykseen merkitaan: 
Kl n:o lfSO. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-f. 

Sis a 11 y s: 1. Yhdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne Ab :n kanssa. 

Rautatiehallitttksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab :n kesken on 1 
tehty seu1·aava 

T ARIFFISOPIMUS. 
I. Matkustajat ja matkatavara. 

1. Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n vali
sessa yhdysliikenteessa myydaan rautatieliikennepaikoilta varsi
naisina yhdysliikennelippuina meno-, meno- ja paluu- sekii mat
kailulippuja kaikille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n henkiloauto
linjoille. Rautatieliikennepaikoilta myytavien muunlaisten lippu
jen kelpoisuudesta nailla autolinjoilla on maaratty jiiljempli.na 
kohdissa 4, 5 ja 6. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoasemilta myydaiin meno
seka meno- ja paluulippuja ja kirjataan matkatavaraa, joko kai
kille tai vain maaratyille rautatieliikennepaikoille. Tallaiset auto
asemat mainitaan Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimipaikkojen 
luettelossa. (Liite I.) 

2. Rautatieliikennepaikoilta myytavia yhdysliikenteen meno
sekii meno- ja paluulippuja laadittaessa on rautatie- ja automat
koja varten kirjoitettava erilliset liput. Meno- ja paluulippua 
myytaessa on kumpaakin automatkaa varten kirjoitettava erilli
nen lippu. 

Rautatieliikennepaikoilta myytavia matkailulippuja laadit
taessa on kutakin automatkaa varten kirjoitettava erillinen lehti, 
johon on merkittava myos k. o. automatkasta kannettava maksu. 
Automatkojen hinnat on merkittava myos lippuvil1on kanteen. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab : n autoasemilla myydaiin rautatie
matkoja varten pahvilippuja tai shckkilippujen lomak.keelle kir
joitettuja shekkilippuja. Automatkoja varten myydali.n Oy Poh
jolan Liikenne Ab:n omia lippuja. 

3. Yhdysliikenteessa lasketaan matkalippujen him;tat, jollei 
crikoistapauksissa toisin mi.iiiditii, katkotariffin mukaan erikseen 
kummankin sopimuspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatiemat
kojen hinta lasketaan menolippujen osalta menolipun, meno- ja 

3534. - 6. 5. 1950. 
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paluulippujen osalta meno- ja paluulipun sekii. matkailulipun 
osalta matkailulipun tariifin mukaano Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n osuus lasketaan yhtion maiirii.funan tariffin mukaan (Liit
teet III ja IV) 0 J ollei autolinjan varrella oleva tniiiira- tai 
Ui.htopaikka ole autoliikennepaikka, lasketaan maksu matkusta
jan ilmoittamalta kilometrimaii.raltao M.aara- tai lahtopaikaksi 
on merkittava tiilloin maii.ra- tai liihtopaikasta yhdysasemalle 
pain liihinna oleva autoliikennepaikkao Nimen peraan on mer
kittava maara- tai lahtopaikan etaisyys mainitulta autoliikenne
paikaltao Esimo ,Sieppijiirvi + 7 lrrn"o 

Yhdysasemalla tarkoitetaan sita rautatieliikennepaik:kaa, jolla 
matkustajat siirtyvat toisen sopimuspuolen kuljetusneuvoihino 

4o Rautatiesotilasliput ja palvelukseen astumismaaraykset ei
vat kelpaa Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autolinjoillao Sensijaan 
kelpaavat nailHi autolinjoilla sellaiset matkalipun ostolupien pe-
111Steella ostetut alennusliput, joihin soveltuvat jiiljempana koh
dissa 5 ja 6 olevat miHiraykseto 

50 Kahden rautatieliikennepaikan valisilHi Oy Pohjolan Lii
kenne Ab:n henkiloautolinjoilla kelpaavat vapaalippuja lukuun
ottamatta kaikk:i sellaiset rautatieliput, jotk:a autolinjalla voidaan 
ottaa matk:ustajalta poiso Jos rautatiemenolipun hinta on vastaa
vaa autolipun hintaa halvempi, yhtiolla on oikeus kantaa erotus 
matk:ustajaltao 

60 Niilla Oy Pohjolan Liikenne Ab :n autolinjoilla, jotka k:or
vaavat koko benk:ilojunaliikenteen (Sotk:amo-Vuokatti ja Kerni
jarvi-Kelloselka) k:elpaavat kaikenlaatuiset rautatieliput (myos 
vapaaliput) 0 

70 Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autolinjoilla kelpaavia lip
puja rautatieliikennepaik:oilta myytaessa on matkustajalle huo
mautettava, etta automatkaa varten on paikka autossa varattava 
yhdysasemalta hyvissa ajoin etuk:ateen, mikali han haluaa var
mistua paikan saannistao Paikan varaus voi tapahtua k:aik:kien 
asemien ja pysakkien valityksella aikaisintaan viikkoa ennen au
tomatkan alkamistao Paikan varauksesta ei k:anneta maksuao Pai
kan varaus voidaan tehda vasta sitten, kun lippu on ostettuo 
Jos lippu on ostettu aikaisemmin, on se paikan varausta pyy
dettaessa esitettavao Varausluettelot toimittaa yhdysasemille Oy 
Pohjolan Liikenne Abo Paik:an numero ja sen kayttopaiva on 
merkittava lippuuno 

80 Yhdysmkenteessa lruljetettavalle matk:atavaralle kirjoite
taan rautatieliikennepaikoilla tavallinen matk:atavaran k:uljetus
kirja, johon maarapaikaksi merkitaan yhdysasemao Yhdysaseman 
nimen jalkeen on kirjoitettava autolinjan varrella olevan lopul
lisen maarapaikan nimio 
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Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoasemilla kirjoitetaan matka- 1 
tavaralle kuljetuskirja rautatiematkalle valtionrautateiden mat
katavarakirjasta. Autoascman 11imen peri:Uin on kirjoitettava yh
dysaseman nirui. Autokuljetusta varten on laadittava Oy Poh
jolan Liikenne Ab: n oma matkatavarakuljetuskirja. Autoase-
mien val.illa olevilta paikoilta ei kirjattua matkatavaraa oteta 
edelleen rautateitse kuljetettavaksi, vaan matkustajan on itsensa 
huolehdittava iavaran kirjaamisesta yhdysasemalla. 

9. l\1.atkatavaran kuljetusmaksu lasketaan katkotariffin mu
kaan erikseen kummankin sopimuspuolen kuljetusosuuksilta. 
Rautatien osuus lasketaan rautateiden matkatavaratariffin ja 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n osuus yhtion maiiraiiman tariffin 
mukaan. (Liite VI). Jollei autolinjan varrella oleva mii.ara
pailllia ole autoliikennepaikka, lasketaan maksu 3 kohdassa mai· 
nittua ohjetta soveltaen. 

10. Rautatieliikennepaikat tilittaviit yhdysliikenteessa myy
mii.nsa matkaliput ja kantamansa matkatavaran kuljetusmaksut 
yhdessa rautatien matkalippujen ja matkatavaran kuljetusmak
sujen kanssa. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoasemat tilittavat rautatien 
lruljetusosuuksilta kantamansa matkalippu- ja matkatavaramak
sut valtionrautateille siten kuin epaitsenii.isten liikennepaikkojen 
tilityksesta on mii.ii.rii.tty. Autoasemien paallystoasemat mainitaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimipaillliojen luettelossa. 

11. Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle suoritetaan matkustajien 
ja matkatavaran kuljetuksesta sille kuuluva tulo-osuus sen ke
raiimien matkalippujen ja matkatavaratodistusten perusteella. 
Suoritus tapahtuu tilitoimiston valitykseWi, jolle Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n on kuukausittain laadittavan laskun ohella toi
mitettava laskuun sisal.tyvat matkaliput ja matkatavaratodistuk
set. 6 kohdassa mainittujen autolinjojen osalta on tehtava eril
linen lasku. Taman laskun loppusumma korotetaan 15 % : lla kor
vauksena niista matkoista, joista Oy Pohjolan Liikenne Ab ei 
ole saanut maksullista todistetta. 

12. Yhdysliikenteessa kuljetettava matkatavara voidaan va
kuuttaa Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutusosake
yhtiossa kaikilla rautatieliikennepaikoilla ja muillakin Uihetys
paikoilla, joissa on vakuutusyhtion asiamies. 

II. Kiito-, pika- ja rahtitavara. 
1. Tama sopimus koskee seka Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 

hoidossa olevaa kotiinkuljetusliikennetta etta liikennetta niilla 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tavara-autolinjoilla, jotka on mai
nittu liitteessa II. 
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2. Kotiinkuljetusliikenteessa sovelletaan samoja mli.iirayksia 
kuin valtionrautateiden hoitamassa kotiinkuljetusliikenteessa, 
jollei jii.ljempana nimenomaan toisin ole maaratty. 

3. Yhdysliikenteessa otetaan kuljetettavaksi vain sellaista ta
varaa, joka soveltuu autoissa kuljetettavaksi. 

4. Rautatieliikennepaikoilta otetaan tavaraa kuljetettavaksi 
mille Oy Pohjolan Liikenne Ab: n liitteessa II mainitulle auto
liikennepaikalle tahansa. Tavaran kuljetus rautateitse yhdys
asemalle voi tapahtua kiito-, pika- tai rahtitavarana. Yhdysase
malla tarkoitetaan sita liikennepaikkaa, jossa tavara siirtyy toi
sen sopimuspuolen kuljetusneuvoihin. 

Lii.hetyksille kirjoitetaan llihetyspaikalla tavalliset rautatie
kuljetuskirjat, joiden ylareunaan lahetyspaikalla on leimattava 
sana ,Autolla". Jos rautatiehallitus on tavaran kuljetuksesta 
tehnyt llihettajlin kanssa erikoissopimuksen, on kuljetuskirjan yla
reunaan lisaksi merkittava sana ,Rahtisopimus". 

Pika- ja rahtitavaran kuljetusmaksut voidaan suorittaa joko 
lahetys- tai maarapaikalla, valtionrautateiden tariffisiiannossa 
mainittujen pienlii.hetysten osalta kuitenkin aina llihetyspaikalla. 
Kiitotavaramaksut on suoritettava lahetyspaikalla, jollei erikois
tapauksissa ole toisin maaratty. Sekii rautatie- etta autokuljetus
maksu on suoritettava samalla paikalla. Pika- ja rahtitavara
lii.hetyksille voidaan asettaa jalkivaatimus, jos sellaisen asetta
minen valtionrautateiden liikennesaannon mulraan on mahdolli
nen. 

5. Autolinjan varrelta vastaanottaa lahetykset joko auton
kuljettaja tai neon tuotava Oy Pohjolan Liikenne Ab:n auto
liikennepaikalle. Rautatiekuljetus voidaan suorittaa joko kiito-, 
pika- tai rahtitavarana. 

Kiljetuskirjoina kiiytetiiii.n tavallisia rautatiekuljetuskirjoja. 
Kuljetuskirjoihin on lahetyspaikan nimen peraii.n kirjoitettava 
yhdysaseman nimi. Jos tavaran on ottanut kuljetettavaksi auton
kuljettaja, hanen on laadittava llihetykselle kuljetuskirja Oy Poh
jolan Liikenne Ab: n lomakkeelle, jonka perusteella yhdysase
malla kirjoitetaan Hi.hetykselle rautatiekuljetuskirja koko kulje
tusmatkalle. Autonkuljettajan on lahettiijalta kannettava rauta
tiekuljetuskirjasta ja sen tayttamisestii valiomautateiden tariffi
saannon mukaan suoritettava maksu. Niinikaiin on autonkuljet
tajan lahettajiiltii kannettava valtionrautateiden tariffisiiiinnon 
mukainen maksu osoitelapuista, jolleiviit osoitteet ole valtionrauta
teiden liikennesiiiinnon miiariiysten mukaiset. J os llihetyksen kul
jetusmaksut suoritetaan lahetyspaikalla ja tavaralle on asetettu 
jii.lkivaatimus, autonkuljettajan on liihettiijiilta kuljetusmaksun 
lisiiksi kanncttava myos jiilkivaatimuspalklrio. 
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Jos kuljetusmaksu halutaan suorittaa maii.rapaikalla, liiheWi.- 1 
jalta on otettava sitoumus mahdollisten vahinkojen ja kuljetus
maksujcn korvaamisesta sellaisista tavaroista, joista kuljetus
maksu valtion rautateiden liikennesaii.nnon mukaan on UiheWijan 
suoritettava. Tallaisia tavaroita ovat mm. kala ja liha, metsan
riista, tuoreet vihannekset ja . hedelmat, tuoreet marjat (puolu-
koita lukuunottamatta), elavat kasvit, elavat elaimet yms. 

6. Kiito-, pika- ja rahtitavarana kuljetettavien kappaletavara
lahetysten rahdit lasketaan suoran tariffin mukaan valimatkalta, 
joka saadaan, kun rautatiematkan pituuteen lisataan automatkan 
kaksinkertainen pituus. Liihetyksen hinnoitusluku saadaan tata 
yhdysliikennetta varten laaditusta hinnoituslukutaulukosta. (Liite 
V) Kuljetusmaksu saadaan valtionrautateiden tariffitaulukko
jen maksutaulukoista nain maaratyn hinnoitusluvun kohdalta. 

7. Pika- ja rahtitavarana kuljetettavien vaunulruorma- ja 
yhteislii.hetysten kuljetusmaksut lasketaan katkotariffin mukaan 
erikseen kummankin sopimuspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. 
Rautatien osuus lasketaan valtionrautateiden yleisen tariffin 
ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n osuus yhtion miiaraamien tarif
fien mukaan. (Liite VI) . 

S. Liihetysten kuljetusmaksujen tilitys tapahtuu rautatielii
kennepaikoilla samalla lailla lruin tavallisten rautatiekuljetus
tenkin tilitys, siis kayttamiilla joko maksumerkkeja tai viemalla 
lahetykset erikoisluetteloihin. Oy Pohjolan Liikenne A b: lle edel
leen lruljetettaviksi jatettiivat ja sen yhdysasemalle tuomat, rau
tateitse edelleen kuljetettavat lahetykset merkitaiin erikoisluette
loihin yhdysascmilla. Muilla rautatieliikennepaikoilla liihetykset 
merkitaan erikoisluetteloihin yhdysaseman kohdalle. 

9. Valtionrautateiden toimesta laaditaan yhdysasemilla kai
kista Oy Pohjo!an Liikenne Ab : lle luovutetuista Uihetyksista 
(autolinjalle lahetetty tavara) maksutta kaksin kappalein kuor
makirja lomakkeelle 1020. Kuormakirjan toiseen osaan auton
kuljettajan on kuitattava liihetykset vastaanotetuiksi ja se jaa 
yhdysasemalla sailytettavaksi. Toinen osa annetaan autonkuljet
tajalle ja sita kaytet'!ian myos tilityskappaleena. Kuormakirjan 
mukana autonlrnljettajalle annetaan siihen merkittyjen liihetys
ten kuljetuskirjojen vastaanottajalle annettavat osat ja ne osat, 
joihin vastaanottajan on kuitattava lahetys vastaanotetuksi. Tar
kastustoimistoon liihetettavat kuljetuskirjojen osat jaavii.t yhdys
asemalle. 

Jos autonkuljettaja luovuttaa tavaran suoraan vastaanotta
jalle, hiinen on otettava kuljetuskirjan kuittausosaan vastaan
ottajan kuittaus. Kuormakirjaan hiinen on merkittavii. tavara 
luovutetuksi vastaanottajalle. Kuljetuskirjan kuittausosa hanen 
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on palautettava yhdysasemalle. Jos autonkuljettaja luovuttaa 
tavaran Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimipaikkaan, hanen on 
otettava toimipaikan kuittaus kuormakirjaan ja luovutettava kul
jetuskirjojen osat toimipaikkaan. Toimipaikassa otetaan vastaan
ottajan lruittam kuljetuskirjan lruittausosaan. Nama osat on toi
mipaikasta palautettava yhdysasemalle seuraavan kuukauden 10 
piiivaan mennessa. 

Valtionrautateiden toimesta laaditaan yhdysasemalla mak
sutta kaksin kappalein kuormakirja lomakkeelle 1020 myos Oy 
Pohjolan Liikenne Ab: lta vastaanotetuista lahetyksista (auto
linjalta saapunut tavara). Kuormakirjan toinen osa on yhdys
aseman kuittauksella varustettuna annettava autonkuljettajalle 
ja sita kaytetaan myos tilityskappaleena. Toinen osa jaa yhdys
asemalla siiilytettii vaksi. 

Kuormakirjojen maksusarakkeeseen merkitaan kappaletavara
k:uljetuksista vain autokuljetusmatkan todellinen kilometrimiiiira. 
VaunUkuormalahetysten osalta merkitiian Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n rahtiosuus. 

Kuormakirjat on numeroitava juoksevalla numerolla. Nume
rointi on aloitettava n: o 1: stii kunkin kuukauden alussa. Auto
linjalle Hihetetyn ja autolinjalta saapuneen tavaran kuormakir
jat numeroidaan samaan numerosarjaan. Kappaletavara- ja 
vaunukuormalahetyksiii ei saa vieda samaan kuormakirjaan. 

10. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autonlruljettajan on tilitet
tava kaikki kantamansa, yhdysliikenteessii kuljetettujen liihetys
ten kuljetusmaksut ja jalkivaatimusvarat yhdysasemalle viilit
tomasti matkan jalkeen. Autoasemien perittiiviksi jiiiineiden mak
sujen tilitykses a kaytetiiiin lomaketta 1023. 

11. Kiito- sekii pika- ja rahtikauppaletavaraHi.hetyksistii suo
ritetaan Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle sille kuuluva tulo-osuus 
siten, etta kutakin tonnia kohden maksetaan 300 markkaa kotiin
k:uljetusliikenteessii ja linjaliikenteessa sen lisiiksi kutakin tonni
kilometria kohden 8 markkaa. Kuljetetut tonnit ja suoritetut 
tonnikilometrit lasketaan Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimesta 
kuormakirjojen ja niihin merkittyjen autokuljetusmatkojen pe
rusteella. Laskuissa tasoitetaan 0.5 tonnia ja sita suurempi 
tonnin osa ylospiiin liihinna suuremmaksi tonniluvuksi, 0.5 ton
nia pienemmat tonnin osat jatetaan huomioon ottamatta. Tonni
kilometrit tasoitetaan saman saannon mukaan kokonaisiksi tonni
kilometreiksi. 

Vaunukuormaliihetyksistii suoritetaan Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: lle sille kuuluva tulo-osuus niin ildiiin kuormakirjojen perus
teella.. 
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12. Tulo-osuuksien suoritus Oy Pohjolan Liikenne Ab: lie 1 
tapahtuu tilitoimiston valityksella, jolle Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n on kuukausittain laadittavan laskun ohella toimitettava 
ne kuormakirjan osat, joiden perusteella laslru on laadittu. 

13. Yhdysliikenteessa kuljetettava tavara voidaan vakuuttaa 
Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutusosakeyhtiossa 
kaikilla rautatjeliikennepaikoilla ja muillakin lahetyspaikoilla, 
joissa ·on vakuutusyhtion asiamies. 

14. Taman tariffisopimuksen maarayksia sovelletaan touko
kuun 15 paiviista 1950 lukien. (Rh N: o 243, 27. 4. 1950) Kl 
n:o 23/50. 

Kl 8/ 50. 1 olevat maaraykset kumotaan 15. 5. 50 lukien. 
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Liite I. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n henkiloautolinjojen toimipa.ikat ja 
niiden valimatkat. 

Helsinlti-Turku-Turun satama. (Tariffi .A ). 

Km Km 
Helsinki 75 Nummi 

10 Pitajanmaki 98 Laperla 
19 Bern bOle 115 Salo 
35 Veikkola 149 Paimio kk. 
54 Hiidenvesi 170 Turku 
67 Saukkola 175 Turku satama. 

Helsinki-Lohja. (Tariffi A ) . 

Km Km 
Helsinki 56 Siuntio kk. 

10 Pitajanmaki 61 Svartback 
19 Bembole 73 Virkkala 
25 Kauklahti 82 Lohjan kauppala 
34 Lapinkylli 85 Lohja as. 
46 Evitskog 

Lohja. a.s.-Ka.rja.a. a.s. (Tariffi .A). 

Km Km 
Lohja as. 21 Mustio as. 

3 Lobjan kauppala 21 Mustio thra 
12 Virkkala as. 27 Meltola 
13 Kirkniemen thra 35 Karjaa as. 
14 Kirkniemen as. 

Lohja.-KirkDiemen tienha.a.ra. (Tariffi .A ). 

Km Km 
Lohja as. 12 Virkkala 

3 Lohjan kauppala 13 Kirkniemen thra. 

Joensuu-nomantsi- Lylyvaa.ra. (Ta.riffi A). 

Km 

Joensuu as. 
25 Heinlivaara 
47 Metonlouhi 

Km 
77 
89 
97 

II oman tsi kk. 
Sonkaja 
Lylyvaaran thra. 
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Ka.ja.ani-Somerkoski (Tariffi A). 

Km Km 

Kajaani as. 52 Sukeva as. 
1 Kajaani tori 53 Iskola 

22 Mainua 56 Keskusvankila 
25 Pirttimaki 59 Somerokoski. 
35 Hatulanmaki 

Nurmes---Sotkamo (Tariffi A). 

Km Km 

Nurmes 59 Komula 
2 Porokyla 60 Kynniis 

16 Karhunpaa 66 Saviaho 
26 Valtimo 83 Juurikkalahti 
38 Puukari 91 Vuokatti 
48 Rumo 96 Sotkamo as. 
57 Maanselka 98 Sotkamo kk. 

Sotkam.-Vuoka.tti ( Tariffi A). 

Km Km 

Sotkamo kk. 7 Vuokatti 
2 Sotkamo as. 

Sotkamo-Lontta (Tariffi A). 

Km Km 

Sotkamo 30 Lontta. 
22 Ikola 

Oulu Kllminld (Tariffi A). 

Km Km 

Oulu 22 Kiiminki 

Tornio-Ka.ulira.nta-Muonio (Tariffi B). 

Km Km 

Tornio 138 Orajarvi 
29 Karunki 168 Sieppijarvi 
48 Pekanpaa 192 Kolari 
64 Ylitornio 209 Akasjoensuu 
72 Aavasaksa 218 Tapojarvi 
80 Kauliranta 225 Kihlanki 
96 Juoksenki 239 Eskelinen 

106 Turtola 251 Kangasj arvi 
122 Pello 275 Muonio. 
124 Yliranta 
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Kuopio-Siilinjll.rv:i (Tariffi A ) . 

Kuopio 
5 Valkeinen 
9 Sorsasalo 

14 Toivala 
19 Ja1a 

Km 
21 Kasurila 
24 Tarinaharju 
25 Siilinjarvi 
30 Hamula. 

Kajaa.ni-Hyrynsa.lmi-Juntusra.nta. (Tatiffi A). 

Kajaani as. 
1 Kajaani tori 

25 Kontiomaki 
44 Ristijarvi 
7 4 Hyrynsalmi as. 

Km 
76 

123 
128 
196 

Hyrynsalmi kk. 
Haukipera 
Suomussalmi 
Juntusranta. 

Hyrynsalmi-Leinonkylli. (Tariffi 

Km 

A ). 

Hyrynsalmi 
44 .Ammansaari 
49 Haukiperan lossi 
54 Suomussalmi 

81 
100 
105 
115 

vaa.k:io 
Levakoski 
Naljanka 
Leinonkyla 

Ka.ja.a.ni-Sotkamo (Tariffi A). 

Km 
Kajaani as. 

1 Kajaani tori 
13 Kuluntalahti 
19 Jormua 
28 Pohjavaara 

Km 
38 Naapurivaara 
41 Vuokatti 
46 Sotkamo as. 
48 Sotkamo kk. 

Sotka.m.o-Kuhmo-Lammaspera. (Kiek:inkoski) (Tariffi A) . 

Km 
Sotkamo kk. 

25 Outojoki 
35 Poytaaho 
47 Tikkanen 

Km 
65 Kuhmo kk. 
70 Kontiosalmen lossi 
83 Kahkolan tienhaara 

106 Lammaspera (Kiekinkoski). 

Kaja.a.ni-Ma.inua,-Ota.nmii.ki (Tariffi A ) . 

Km 
Kajaani as. 

1 Kajaani tori 
22 Mainua 

Km 
31 Vuottolahti 
38 Otanmaki. 
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Rovaniemi-Kelloselkli (Tariffi B, Kemijli.rvi-K&lloselkii. o alta 
k.s Kl n: o 19/50. 7) 

Km 
Rovaniemi 

19 Olkkojarvi 
28 Vikajarvi 
33 Vian as. thra 
45 ~in as. thra 
78 Hanhikosken thra 

Km 

88 
116 
130 
143 
158 
176 

Kemijarvi 
J outsijarvi 
Kursu 
Salmivaara 
Markajarvi 
Kelloselka. 

23 
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Liite II. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimipaikat ja niiden valimatkat 
ta varalinj oilla. 

Oulu-Kuusa.mo ja. Aa.va.sa.ksar-Muonio 15. 2. 50. 

Oulu-Kuusa.mo. 
Tariffi

Km viilimatka. 
kml) 

97 

180 
181 
198 
214 
240 

194 

360 
362 
396 
428 
480 

Oulu 
Kurenalus (Pudas
jiirvi) 
Taivalkoski kk. 
Jokikylii 
In get 
Kuolio 
Kuusamo 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Pudasjiirven 01 

01 Otso 

" 
" 
" Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Aa. va.sa.ksar-Muonio. 
Tariffi

Km viilima.tka 
kml) 

8 16 
50 100 
96 192 

120 240 
203 406 

Aavasaksa Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kauliranta 

" Pello Liinsi-Lapin 01 
Sieppijiirvi 

" Kolari 
" Muonio 
" 

1) Ks·. Tavaran tariffisopimuksen 6 kohtaa, siv. 5. 



Liite Ill. 
Oy Pohj olan Liikenne Ab: n henkilokulj etusta.riffi A. (2 mk/km). 

Km Mk Km Mk Km Mk Km Mk Km M.k Km Mk 

6 15 67 140 129 265 192 390 254 515 317 640 
8 20 69 145 132 270 194 395 257 520 319 245 

10 25 72 150 134 275 J97 400 259 525 322 650 
13 30 74 155 137 280 199 405 262 530 324 655 
15 35 77 160 139 285 202 410 264 535 327 660 
17 40 79 165 142 290 204 415 267 540 329 665 
19 45 82 170 144 295 207 420 269 545 332 670 
22 50 84 175 147 300 209 425 272 550 334 675 
24 55 87 180 149 305 212 430 274 555 337 680 
27 60 89 185 152 310 214 435 277 560 339 685 
29 65 92 190 154 315 217 440 279 565 342 690 ..... 

C>.:> 

32 70 94 195 157 320 219 445 282 570 344 695 
34 75 97 200 159 325 222 450 284 575 347 700 
37 80 99 205 162 330 224 455 287 580 349 705 
39 85 102 210 164 335 227 460 289 585 352 710 
42 90 104 215 167 340 229 465 292 590 
44 95 107 220 169 345 232 470 294 595 
4-7 100 109 225 172 350 234 475 297 600 
49 105 112 230 174 355 237 480 299 605 
52 110 114 235 177 360 239 485 302 610 
54 115 117 240 179 365 242 490 304 615 
57 120 119 245 182 370 244 495 307 620 
59 125 122 250 184 375 247 500 309 625 
62 130 124 255 187 380 349 505 312 630 
64 135 127 260 189 385 252 510 314 635 ~ 

~ 



Liite IV. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n henkilOkuljetustariffi B. (2: 14/km). 
Km iMik Km Mlk Km Mk Km IMik Km Mlk Km Mk 

309 665:-
~ 6 15:- 66 145:- 127 275:- 188 405:- 248 535: ..!._ ~ 

8 20:- 69 150:- 129 280:- 190 410:- 251 540:- 312 670:-
10 25:- 71 155:- 132 285:- 192 415:- 253 545:- 314 675:-
13 30:- 73 160:- 134 290:- 195 420:- 255 550:- 316 680:-15 35:- 76 165:- 136 295:- 197 425:- 258 555:- 319 685:-17 40:- 78 170:- 139 300:- 199 430:- 260 560:- 321 690:-19 45:- 80 175:- 141 305:- 202 435:- 262 565:- 323 695:-22 50:- 83 180:- 143 310:- 204 440:- 265 570:- 326 700:-24 55:- 85 185:- 146 315:- 206 445:- 267 575 : - 328 705 : -27 60:- 87 190:- 148 320:- 209 450:- 270 580:- 330 710:-29 65:- 90 195:- 150 325:- 211 455:- 272 585:- 333 715 : -31 70:- 92 200:- 153 330 : - 213 460:- 274 590:- 335 720:-34 75:- 94 205:- 155 335:- 216 465:- 277 595:- 337 725:-36 80 : - 97 210:- 157 340:- 218 470:- 279 600:- 340 730:- .... 38 85:- 99 215:- 160 345:- 220 475:- 281 605:- 342 735:- ~ 

41 90 : - 101 220:- 162 350:- 223 480:- 284 610:- 344 740:-43 95:- 104 225:- 164 355:- 225 485:- 286 615:- 347 745:-45 100:- 106 230:- 167 360:- 227 490:- 288 620:- 349 750 : -48 105:- 108 235:- ]69 365:- 230 495:- 291 625:- 351 755:-50 110:- 111 240:- 171 370:- 232 500:- 293 630:-52 115:- 113 245:- 173 375:- 234 505:- 295 635:-
55 120:- 115 250:- 176 380:- 237 510:- 298 640:-57 125:- 118 255:- 178 385:- 239 515:- 300 645:-
59 130:- ]20 260:- 181 390:- 241 520:- 302 650:-
62 135:- 122 265:- 183 395:- 244 525:- 305 655:-
64 140:- 125 270:- 185 400:- 246 530:- 307 660:-
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Liite V. 

Suoran tariffin hinnoitustaulukko 

valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n vlilisessa 
yhdysliikenteessa. 

Tariff!· Tariff!· 
vall· Kiitotav. Pilmtav. Rahtitav. m~~~. Kiitotav. Pilmtav. Rahtitav. matka, 
km km 

2 75 68 61 116 105 98 91 
4 76 69 62 125 106 99 92 
6 77 70 63 134 107 100 93 
8 78 71 64 147 108 101 94 

10 79 72 65 160 109 102 95 

12 80 73 66 175 110 103 96 
15 81 74 67 191 111 104 97 
17 82 75 68 210 112 105 98 
19 83 76 69 228 113 106 99 
22 84 77 70 247 114 107 100 

24 85 78 71 265 115 108 101 
27 86 79 72 283 116 109 102 
29 87 80 73 303 117 110 103 
31 88 81 74 335 118 111 104 
33 89 82 75 385 119 112 105 

35 90 83 76 435 120 113 106 
37 91 84 77 490 121 114 107 
40 92 85 78 545 122 115 108 
43 93 86 79 600 123 116 109 
46 94 87 80 675 124 117 110 

50 95 88 81 760 125 118 111 
54 96 89 82 850 126 119 112 
60 97 90 83 950 127 120 113 
66 98 91 84 1050 128 121 114 
72 99 92 85 1160 129 122 115 

78 100 93 86 1270 130 123 116 
85 101 94 87 1380 131 124 117 
92 102 95 88 1500 132 125 118 

100 103 96 89 yli 1500 133 126 119 
108 104 97 90 
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Liite VI. 

Katkotariffin hinnoituslukutaulukko 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n osuuden laskemista varten valtion-
rautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n valisessa yhdys-

liiken teessa. 

~~ <: ~~ ~ 

4~ t1g 4f -"' ~ i~ ~§ 
~~ 

Km ~rt !r !D' l~ Km 1~ fr· ~~ 
~~ ~~ (!> 1-j ~~ ~~ [~ 
~ 

<p <+S <p . ~ . '!' 

10 72 58 54 180 123 109 105 
20 85 71 67 190 124 110 106 
30 92 78 74 200' 125 111 107 
40 98 84 80 215 126 112 108 
50 102 88 84 230 127 113 109 
60 105 91 87 245 128 114 110 
70 107 93 89 260 129 115 111 
80 110 96 92 280 130 116 112 
90 112 98 94 300 131 117 113 

100 114 100 96 315 132 118 114 
110 116 102 98 335 133 119 115 
120 117 103 99 355 134 120 116 
130 118 104 100 375 135 121 117 
140 119 105 101 400 136 122 118 
150 120 106 102 425 137 123 119 
160 121 107 103 450 138 124 120 
170 122 108 104 475 139 125 121 

500 140 126 122 

Maksut saadaan valtionrautateiden maksutaulukoista a. o. 
hinnoitusluvun kohdalta. 

Matkatavarana lii.h:etettavista polkupyorista ja koirista kanne-
taan ljz matkalipun hinta. 

Jos yhteislahetykseen kuuluvan Ui.hetyksen paino on enintaiin 
2400 kiloa, raLti on laskettava todellisen painon ja yhteislahe-
tysten hinnoituslukuja kayttaen. ,J os tiillaisen lahetyksen paino 
on yli 2400 kiloa, rahti on laskettava vahintaan 3000 kilon ja 
vaunukuormaliihetysten hinnoituslukuja kayttaen. 

VaunukuormaHihetysten hinnoituslukuja kaytettaessa on rahti 
laskettava vahintaan 3000 kilosta. 

Helsinki 1950. Valtionenvoston kirjapaino 



VR KASKYLEHTI N:o 24 
1 9 50 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl n:o lfSO. 2 (= lehden numero, vuos1, asian numer o). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m It us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huo ne 24. 

Sis a 11 y s: 1. Rautaticn virkapostin kiiyttO. - 2. Liikennepaikkoja kos
kevia muutoksia. - 3. Laivaliikenne satamissa. - 4. Puistojen keviitpuhdistu . 
- 5. Liikeunepaikkojen nimi- ja piiiviileimasimien stnndardisoiminen. - 6. Lii
kennoitsijiiin omat kuljetuskirjat. - 7. Kappaletavaran kuormaamincn . - 8. 
Yhdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne Ab:n k.anssa. - 9 . Oy Alkoholilii.ke Ab:u 
rahtiluotto. - 10. Vesibu simatkan sisiiltlivien erikoislippujen myynti. - 11. 
Matkalippualennuksia. - 12. Kadonneita matkalippuja, virkamcrkkojii ym. -
13. Avoimia virkoja ja toimia. - 14. Tenniskurssit. 

Rautatien virkapostin kaytto. 

OY Pohjolan Liikenne AB: lle on myi:hmetty oikeus maksut- 1 
tomasti kayttiia valtionrautateiden virkapostia yhtion ja rauta
tieliikennepaikkojen valisessa kirjeenvaihdossa. (Rh/hlo n :o 1124, 
5. 5. 1950) Kl n:o 24/ 50. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia . 

Haapaperan seisake avataan toukokuun 1 piiivasta 1950 lu- 2 
lden myos vaihteena liikennoitaviiksi, joten julkaisuun ,Liikenne
paikkojen Viilimatkat" muutetaan sanotun seisakk:een merkinnat 
seuraaviksi: 

I 

~ Haapaperii. 

vh 

42 Nivala 8 HTt !Luk. 1. 5. 50 (Lkoj l 
Oksava 12 1 n:o 117, 3. 5. 50.) 
Yw 35. Tim Kl n:o 24/50. 2. 

119 

Kolhon aseman alaisena avataan liikenteelle km: lUi 284 + 330 
m 1. 6. 1950 lukien Halla-aho niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

se Hrulla-aho 22 Kolbo 2. 
Vilppula 9. 
Wp 9. Hpk 

16. 
Tpe 98. Tl 

138. 

H / Luk. 1. 6. 56. (Lkoj 
n :o 754.

1 
24. 4. 50.) 

Kl n :o 24/50. 2. 

Seisakkeella pysahtyvat toistaiseksi tarpeen vaatiessa (S) 
junat 455 ja 456. 

3673. - 11. 5. 1950. 
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Savonlinnan aseman alaiselle Koululahden laiturille sijoite
taan 1. 6.-31. 8. 1950 valiseksi ajaksi virkamies ja sanottu lai
turi avataan taksi ajaksi henkiloliikenteelle ilman rajoitusta (Hi) . 
• Julkaisuun ,Liikennepaikkojen Valimatkat" tehdaan tasta mel·
kintii asianomaiselle kohdalle. (Lkoj n: o 1025, 2. 5. 1950) Kl 
n:o 24/50. 2. 

Laivaliikenne sat!l!missa. 

Laivaliikenne Kuopion satamassa alkoi 28. 4., matkustajalaiva
liikenne Vesij arven satamassa 2. 5., laivaliikenne Ykspihlajassa 
2. 5. ja Iisveden satamassa 3. 5. seka Mikkelis a Rapasaaressa, 
Vuoksenniskassa ja Toppilassa G. 5. 1950. 

Puistojen kevatpuhdistus. 

Puutarhoja ja asemien i tutuksia varten taksi vuocleksi myi:in
nettyjen maararahojen niukkuuden takia kehoitetaan asemapaal
lystoja valvomaan, etta asemien henkilolmnta entista enemman 
huolehtii puistojen istutusten ja a ema-alueiden siivouksesta ja 
hoidosta. Liikennejaksojen paallikoiden on virkamatkoillaan to
dettava, etta tata maaraysta noudatetaan. (l\fk I 32. 12). (Lkoj 
n:o 1089, 4. 5. 1950) Kl n:o 24/ 50. 4. 

Liikennepaikkojen nimi- ja paivaleimasimien 
standardisoiminen. 

5 Rautatiehall itus on maarannyt, etta liikeimepaikkojen nm1J-
ja paivaleimasimiin valmistetaan vastaisuudessa suorakaiteen 
muotoiset kehysviivalla varustetut leimasinlaatat, joiden koko on 
kehysviiva mukaanluettuna joko 21 X 36 mm tai 21 X 45 mm. 
Lisaksi rautatiehallitus on antanut leimasinlaattaan sijoitetta
vasta tekstista seuraavat ohjeet : 

Leimasinlaatan ylaosaan, paivamaaraaulwn ylapuolelle kaiver
retaan liikennepaikan nimi ilman valiviivaa; 

laatan alaosaan kaiverretaan vastaavasti toimiston nimi tai 
muu tarvittava nimi tai jos sellainen ei tule kysymykseen varus
tetaan alaosan tyhja tila tayttoviivalla tahraantumisen estami
seksi. J os kaksikielisissa leimoissa laatan alaosaan ei tulisi mi
taan tekstia, voidaan liikennepaikan ruotsinkielinen nimi sijoit
taa sinne; 

paivamaaraaukon paihin kaiverretaan poikittaisasentoon yksi
kielisissa leimoissa molempiin piiihin VR ja kaksikielisissa va
semmalle VR ja oikealle SJ. 

Samalla rautatiehallitus on maarlinnyt naissa leima irni sa 
kaytettavaksi tarvittaessa seuraavia toimistojen y. m. nimien ly
hennyksia: 
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r.ahtevain tavarain toimisto: 5 
yksilrielisena LAHT. RAHTITA V. TOI1\'L 
kaksikielisena L.AHT. RAHTITAV. AVG. FRAKTGODS 

Tulevain tavarain toimisto: 
yksikielisena TUL. RAHTIT A V. TOIM. 
kaksikielisena 'rUL. RAIITITAV. ANK. FRAKTGODS 

Pikatavaratoimisto: 
yksikielisena PIKATAV ARATOil\IISTO 
kaksikielisena PIKATAV. ILGODS 
yksikielisena IJAHT. PIKATA V. TOil\:I. 
kaksikieli ena L.AHT. PIKATAV. AVG. ILGODS 
vksikiclisena TUL. PIY\..ATAV. TOUI. 
kaksikielisena TUL. PIKATAV. ANG. ILGODS 

Pakettitoimisto: 
yksikielisena P AKETTITOIMISTO 
kaksikielisena PAK. TOil\'L P AK. EXP. 

K iitotava1·atoimiRto: 
yksikiehsena KIITOTAV. TOil\1. 
kaksikielisenii KIITOT A V. EXPR. GODS 

JI atkatavaratoimisto: 
yksikielisena l\IATKATAV. TOThi. 
kaksikielisenii MATKATAV. RESGODS 
yksikielisena LXHT. MATKATAV. TOIJ\11. 
kaksikielisenii .LAliT. ~J:ATKATAV. AVG. RESG. 
yksikielisena TUL. MA'rKATAV. TOI1\I. 
kaksikielisena TUI ..... MATKA T A V. ANK. RESG. 

Lippukassa: 
yksilcielisena LIPPUKASSA 
kaksilcielisena LIPPU- BILJ. KASSA 

"1sematoimisto : 
yksikielisena ASEMATOIMISTO 
kaksikielisena A.SEl\IATOIM. STATIONSEXP. 

Asemakassa: 
yksilcieli ena ASE1\1AKASSA 
kak ikielisena A~EMA- STATIO:NSKASSA 

Junanlahettiija: 
yksiltielisenii .n ~A L.AIIETT.AJ.A 
kaksikielisenii Jl 1ANIJ1\H. TAGEXP. 

Asemapaiillikko: 
yk ikielisenii ASEMAPAALLIKKO 
kaksikif'lisena AS. P.A.ALT..... ST. INSP. 
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Junatoimisto: 
yksikielisena JUNATOJi.\IISTO (vain yksikielisena) 

Autotoimisto: 
yksikielisena AUTOTOIMISTO 
kaksiltielisena AUTOTOIM. BILEXP. 

· Siirtokuormaus: 
yksikielisena SIIR'J'OKUORMAUS (vain yksikielisena). 

(Rh/ lko n:o 1117, 4. 5. 1950) Kl n:o 24/ 50. 5. 

Liikennoitsijain omat kuljetuskirjat. 

Omia kuljetuskirjoja kayttavilUi liikennoitsijoilla on usein 
tapana painattaa kuljetuskirjakaavakkeeseen valmiiksi lii.hetys
liikennepaikan nimi. Kun tavara sitten, kuten suuremmilla paik
kakunnilla usein sattuu, syysta tai toisesta lahetetaankin muulta 
kuin kaavakkeeseen painetulta liikennepaikalta, jatetaiin lahetys
aseman merkinta usein korjaamatta, mika puolestaan aiheuttaa 
sekavuutta maarli.aseman tileissa. 

Mainitun epakohdan korjaamiseksi kehoitetaan asianomaisia 
virkai1ijoita kuljetuskirjoja vastaanottaessaan tarkistamaan ja 
tarpeen vaatiessa korjaamaan myos merkinnan Hihetysliikenne
paikasta seka huomauttamaan virheellisyydesta lahettiijiille. 
(Lkoj n:o 1040, 5. 5. 1950) Kl n:o 24/ 50. 6. 

Ka ppaleta varan kuormaanrinen. 

7 Koska viime aikoh1a on tullut valituksia siiHi, etta kappale-

8 

tavaraa vaunuihin kuormattaessa ei ole aina otettu huomioon, 
kummalla puolella rataa mai.iriiliikennepaikan tavaramakasiini si
jaitsee, eikii varsinkaan siHi., etta vaunut risteysasemilla mahdol
lisesti tulevat kiiiintymali.n, kehoitetaan kaikkia kuormausten val
vojia ja kuormaajia entistli. tarkemmin ottamaan mainitut seikat 
huomioon, jotta vli.ltyttiiisiin aikaa vieviista ja vaivalloisesta lisii
tyosta, jonka tavaroiden purkaminen toisten takaa ja yli aiheut
taa. Milloin kuormausohjeena kaytetiiiin ,Suuntavaunujen kuor
mauskarttaa" ( N: o 2828) , on c. m. seikat myos siihen tehdyissii 
merkinnoissa huomioitava. Tarvittavat ticdot saadaan ,Yleis- _ 
kaavasta" (N:o 1294). (Lkoj n:o 1043, 5. 5. 1950). Kl n:o 
24/ 50. 7. 

Yhdysliikenne Oy Pohj olan Liikenne Ab :n 
k anssa. 

Rautatiehallitus on tehnyt Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kanssa 
· yhdysliikennesopimuksen, joka sisaltiiii mm seuraavat kohdat: 
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1 §. Rautatiehallitns ja Osakeyhtio Pohjolan Liikenne Aktie- 8 
bolaget niminen toiminimi, jota tassa sopimuksessa nimitetaan 
Yhtioksi, sopivat taten valtionrautateiden harjoittaman rautatie
liikenteen ja Yhtion harjoittaman autokuljetusliikenteen valisesta 
yhdysliikenteesr.a ja hyvaksyvat tassa tarkoituksessa keskinaisissa 
suhteissaan noudatettavaksi taman sopimuksen maarayksia. 

2 §. Yhdysliikentees a noudatetaan kuljetusmaksujen ja tili
tysten osalta rautatiehallituksen ja Yhtion kesken tehtya tariffi
sopimusta, jolru kunlun osana tiihan sopimukseen velvoittaen 
kumpaakin sopijapuolta samoinkuin sopimus muiltakin osiltaan. 
:\Iainittu tariffisopimus liitetaan tahan sopimulrseen erillisena 
osana. 

3 §. Taman sopimuksen mukaisena yhdysliikennekuljetuk
>~ena pidetaan myos sellaista kuljetusta, jossa jompilmmpi sopi
muspuoli vain joko ottaa vastaan taikka luovuttaa kuljetus
esineen. 

9 §. Taman sopimuksen mukaisessa yhdysliikenteessa huo
lehtii kumpikin sopijapuoli liikenteensa hoitamisesta seka siihen 
liittyvista tehtiivista omalla henkilokunnallaan. 

Tavaraa liilrennoitsijoilta vastaanotettaessa tai heille luovu-
1ettaessa aiheutuvista kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka 
vastaanottaa tai luovuttaa tavaran olematta oikeutettu perimaan 
tasta korvausta toiselta sopijapuolelta. 

10 §. Yhdysliikenteen aikana kadonneen, vahentyneen tai 
vahingoittuneer, kuljetusesineen korvaamista sekii kuljetuksen 
viivastysta koskevat asiat tutkii ja ratkaisee valtionrautateiden 
liil{ennesaiinnon mukaan rautatiehallitus, joka myos suorittaa 
liikennoitsijalle vahingonkorvauksen regressioikeuksin Yhtiota 
vastaan. 

Kumpikin sopijapuoli vastaa yksin sen kuljetusosuudella sat
tuneesta Yahingo ta ja viivastyksesUi. Siina tapaukse sa, ettei 
voida selvittaa kumman kuljetusosundella korvausvelvollisuuden 
aiheuttanut tapahtuma on sattunut, vastaavat kumpikin sopija
puoli vahingosta lmljetusmaksujen o ·oittamassa suhteessa. 

11 §. Yhtio vastaa rautatiehallituksen asemasta autovastuu
lain mukaan kaikista niista vahingoi.sta, joita autoliikenteen har
joittamisesta saattaa aiheutua ihmisille tai omaisuudelle. Mikiili 
Yaltionrautatiet velvoitetaan laillisesti tallaisen tapahtuman 
nwksi suoritukseen , silHi on regressioikeus Yhtiota vastaan. 
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Yhtio vastaa myos rautatiehallih1kselle kaiki ta vahingoista, 
joita liikenteen hoidon vuoksi on aiheutunut valtionrautateiden 
kalustolle tai muulle omaisuudelle. 

Yhdysliikennesopimuksen 2 § : ssa mainittu fariffisopimus on 
julkaistu kokonaisuudessaan Kl n: o 23/ 50. (Rh n: o 243/ tfo n: o 
87, 5. 5. 1950) Kl n:o 24/ 50. 8. 

Oy Alkoholiliike Ab : n r ahtiluotto. 

Rautatiehallituksen ja Oy Alkoholiliike Ab: n kesken tehdyu 
sopimuksen mukaan sanotulla yhtiolHi. on oikeus rahtiluoton 
ldiyttoon kaikilla asemilla ja pysakeillii. Yhtio on ilmoittanut 
kayttiiviirisa rahtiluottoa kuitenkin vain sellaisilla paikkakun
nilla, joilla on yhtion myymalii, jotka sopinmksessa on mainittu 
sekii V ainikkal an as em a lla. 

Jos samalla asemalla on useampia toimistoja, on rahtiluotto
tilit asemakassassa ennen rahtiluoton korvauksen laskemista yh
distettavii . Rahtilnoton korvaus lasketaan TS: n 57 §: n maa
rayksia soveltaen kullakin asemalla ja pysakilUi erikseen. ITel
singin eri liikenuepaikkojen osalta noudatetaan kuitenkin edel
leenkin rautatieballituksen kirjelmassa. tfo n: o 82/ 1890, 4. 6. 4!1 
mainittuja maiidiyksiii. 

Yhtio suorittaa luottovelat postisiirtotilin valitykselUi TS: n 
57 §:n maiiraysten mukaisesti. (Tfo n:o R . 100, 5. 5. 19!10) 
Kl n : o 24/ 50. 9. 

Vesibussimatkan sisalta vien erikoislippu
jen myynti. 

Kesiikuun 1 p:n ja syyskuun 30 p:n viilisena aikana myy
diian Helsingin, Hameenlinnan, Valkeakosken ja Tampereen 
asemilla seldi niiillii paikkalmnniUa olevissa matkatoimistoissa 
Edmonson-mallisia meiio- ja paluulippuja, jotka oilceuttavat joko 
meno- tai paluumatkalla suorittamaan matkaosuuden IIiimeeu
linna-Valkeakoski, ITiimeenlinna-Kangasala tai Valkeakoski
Kangasala Laiva Oy 1\Iatkailun vesibussissa ja matkaosuudeu 
Kangasala-Tampere tiilla viililHi liikennoiviissa erikoislinja
autossa. Niiitii nk. vesibussilippuja myydiiiin seuraaville -viileille : 

H elsingissa : 
1) Helsinki-Hiimeeulinna-Valkeakoski-Helsinki 

Ilinta: 2 lk 1,160: - ja 3 lk 790: -
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2) IIelsinki-Hameenlinna-Valkeakoski-Kangasala
Tampere-Helsinki 

Uinta: 2 lk 1,430:- ja 3 lk 1,030:-

Il iime enlinnassa: 
1) Hameenlinna-V alkeakoski-Toijal a-Hiimeenlinna 

Hinta: 2 lk 485:- ja 3 lk 405:-
3) IIameenlinna-V alkeakoski-Kangasala-Tampere

ITiimeenlinna 
Hinta: 2 lk 755:- ja 3 lk 645:-

Valkeakoskella: 
1) Valkeakoski-Toijala-liiimeenlinna-Valkeakoski 

Hinta: 2 lk 485:- ja 3 lk 405:-
2) V alkeakoski-Toij ala-Helsinki-Hameenlinna

V alkeakoski 
Hinta: 2 lk 1,160:- ja 3 lk 790:-

3) V alkeakoski-Kangasala-Tampere-Toijala
V alkeakoski 

Hinta: 2 lk 465:- ja 3 lk 385:-

Tarnpereella: 
J) Tampere-IHimeenlinna-Valkeakoski-Kangasala

Tampere 
IIinta: 2 lk 755: - ja 3 lk 6-±5:-

2) Tampere-Helsinki-Hameenlinna-V alkeakoski
Kangasala-Tamp ere 

Hinta: 2 lk 1,430: - ja 3 lk 1,030: -
3) Tampere-Toijala- Valkeakoski-Kangasala-Tampel'e 

IIinta: 2 lk 465:- ja 3 lk 385:-

24 

Liput ovat pikajunalippuja ja on niiden suhteen voimassa. 
mita meno- ja paluulipuista on saadetty. Suoritetun vesibussi
matkan osoitukseksi leimaa vesibussin raha taja lipun takasivulle 
Laiva Oy Nratkailun leiman. Lippuja myydaan vain, mikali 
samalla voidaan varata paikka vesibussiin. Paikkoja vesibussiin 
varaavat suuntaan IHimeenlinna-Tampere VR Matkapalvelu 
llelsingissa, Hameenlinnan asema ja Aulangon matkatoimisto 
seka suuntaan Tarnpere-Hiimeenlinna Tampereen asema, linja
autoasemalla oleva m/ s Roineen paikkatilaamo ja V alkeakosken 
asema. 

Myyntipaikkojen on tilattava liput Trt II: sta. Liput on 
tiliteWiva erillaiin · muista meno- ja paluulipuista matkustaja
liikennetilissa (lomalce n: o 4003) eri sivulla otsakkeella ,Vesi
bussiliput". ('l'fo n:o 881, 4. 5. 1950) Kl n:o 24/50.10. 
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Matkalippualennuksia. 

25% alennus on myonnetty yksinkertaisten lippujen, my{is 
pikajunalippujen hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Lappeenranta: 31. 5.-6. 6. 1950, iyttojen kesapaivat. 
Oulu: 15. 6.-21 . 6. 1950, kirkon nuorisopaivat. 
Keuruu: 2. 7.-11. 7. 1950, tyttoleiri. 

Suomen Nuorten Kristillisen Liiton yllamainittuil1in tilaisuuk
siin osallistuville alle 20 vuotiaille henkiloille. 

Kuopio: 16. 5.-20. 5. 1950. 
Kwurornykkiiin Urheiluliitto r. y :n maastojuoksumestaruus

kilpailut, kuuromykat kilpailijat ja katselijat. 

Helsinki: 15. 6.-21. 6. 1950. 
Etelii-Karjalan Quorisoseura r. y :n toimesta jarjestettaviin 

maakuntajuhlan alle 20 vuotiaat ohjelmansuorittajat ja toimi
henkilot. 

Kadonneita. ma.tka.lippuja, virkamerk:kej!l. ym. 

Itatavartija Martti Sorarannallo 1. 3. 50 kirjoitettu tilapii.inen ' 'apu.a 
lippu n:o 140965 matkallo lsokylii.-Helsinki on kadonnut ja kuol<'tetaan 
(8. rtjp n:o 360, 29. 4. 1950). 

Helsingin konepajalla palvelevalle apumiohelle Birgcr Rosenstri:imillE' 
kirjoitettu virka-a~kavapaalippu n:o 0268 6/53 voimassa 1. 1.-31. 12. 50 
Helsingin-NikkiUin vii.lillii on kadonnut ja kuoletetaan (Hki knp 2. :3. 
1950). 

Kajaanin asemalla palvelevalle ylim. 2. I. vaihdemies Einari Rii.sii· 
selle 29. 4. 50 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n :o 13001/261 Kajaanin
Jiiliin vii.lillii kadonnut ja kuoletetaan (7 ljp n:o 502/965, 2. 5. 1950). 

V. R:n Hankasalmen sahalla palvelevalle tyonjohtajalle Hiskias Leik· 
kaalle kirjoitettu tyi:ilii.isaikalippu n:o 41 matkalle Hankasalmi-Voikoski 
voimassa 27. 4.-27. 5. 50 on kadonnut ja kuolotetaan (Lt n:o 1070, 3. 5. 
1950). 

Avoimia virkoja ja toimia. 

1 l. 1·atavartijan toimi (tyoratavartija) 11. ratajaksossa ratavartijaosuu
delle Par-Spl 7 km rataa (Parikkala) tii.;}"tetii.ii.n esityksen perusteella. 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii asianomai8eUe rata· 
jaksonpii.ii.lliki:ille viimeistii.iin 27. 5. 1950. 

Tenniskurssit. 

VR Urheilutoimikunnan tennisjaosto jii.rjestii.ii. tcnniskurssit Kanerva 
]a;>.Sa 10--18. 6. 50. Koska kii.ytettii.vissii. on vain yksi tenniskenttii., tiiy
tyy osanottajien lukumii.iiriiii rajoittaa. Kehittynecmmillii pelaajilla etu· 
ija. Kurssimaksu 300:- mk vuorokaudelta. llmoittautumisct 25. 5. 50 

mennessii kirjuri J. Halkoselle os. 1. ljpt Hki. 
VR U rheiZutoimikwwnan te'ltnisjMst o. 

1Jelsinld 1950. Valtioneuvoaton kirjapaino 
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Vilttaus Kaskylehdessa •ulkaistuun maaraykseen merkltain: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To i m i t u s: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

SIS .ALLYS: 1. Valtionrautateiden Urheilutoimd,kunnan puheenj ohtajan 
nimeii.minen. - 2. :M:atku tajavaunujen sairasosastot. - 3. Sairasosasto·Ei-vau· 
nujen kaytto. - 4. Helluntailiikenne. - 5. Lisays Junaturvallisuussiilintoon. -
6. ~euvostoliitou rautateil1e kuuluvien entisten suomalaisten vaunuj en etsinti.i. 
- 7. Yleinen vaununlaskenta 1. 6. 1950. - 8. Laivaliikenne satamissa. -
9. Kuljetustodistult.set seuruematkoja varten kansainvalisessii. yhdyslii.kent eessa. 
- 10. 'l'ariffisii.iinnon muutokset. - 11. Suomen Punaisen Ristin Joensuu n 
leirille matkustavien erilwisliput. - 12. 1\fatkalippoalennuksia. - 13. K a non
neet makasiinikii.rryt. - 14. Kadonneita matka.lippuja, virkamerklkej ii. ym. -
15. Avoimia virkoja ja toimia. 

Valtionrautateiden Urheilutoimikunnan 
puheenj ohtaj an nimeaminen. 

Valtionrautateiden Urheilutoimikunnan puheenjohtajan A . 1 
Kuusi ton siirryttya tie- ja vesirakennushallituksen paajohta-
jaksi rautatiehall itus on ti:inaan tapahtuneessa esittelyssa vapaut
tanut paajohtaja Knusiston pyynno taan sanotnn urheilutoimi
kunnan puheenjohtajan tehta·dsta ja kutsunnt nndeksi pnheen
johtajaksi rautatiehallituksen talousosaston johtajan V . J . Ter-
von . (Rh n : o II. 733/ 3171, 9. 5. 1950) Kl n : o 25/ 50. 1. 

Matkustajavaunujen sairasosastot. 

Esiintulleesta syysta ja knn terveydenhoitojaoston tietoon on 2 
saatettn, etti:i rautatiehenkilokunta useassa tapauksessa ei ole ollut 
tietoinen siiHi, miten matkustajavaunuihin Ei 22107-22116 si
joitettnjen saira o a tojen O\' Ct saadaan avatuiksi ja miten kysy
rnyksessa olevat osastot on sisnstettu, saatetaan taten a ianomais-
ten henkiloiden tietoon mainitnista seikoista annetut ohjeet, jotka 
kuulnvat senraavasti: 

Eraissa vaun uissa olevien sairasosastojen sisustukseen kunlun: 
1 ) sairasvuode, jota voidaan kayttaa myoskin sairaspaarina, 

mutta saa siili siihen tarkoitukseen kayttiiii ainoastaan airasta 
vannnun ja vaunnsta iirretUie sa; 

2) pesnkaappi ; 
3) kliymaHisanko. 

3886. - 19 . 5. 1950. 
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Sairasvuode ja kaymalasanko on sijoitettu saranoilla varustet
tujen, seinaa vasten kaantyvien istuinpenkkien a.lle. Alusastia sai
lytetaan kaymalasangon yhteydessa. 

Sairasvuode on kummastakin paastaan kiinnitetty seinaan sa
ranantapaisella laitteella. Vuode irroitetaan seinasta vetamalla 
ketjulla varustettu tappi pois kiinnityslaitteesta. Kun sairas
vuode on asetettu paikoilleen, on se aina kiinnitettava seinaiin 
mainitun laitteen avulla, niin etta se tulee varmasti oikealle pai
kalleen, mika on tarpeellista istuinpenkkien lukit emista varten. 

Sairasosaston kohdalla on vaunussa sen kummallakin puolella 
ovi sairaan siirtamista varten vaunuun tai vaunusta, milloin sai
ras on kuljetettava paareilla tai milloin jostakin muusta syysta 
ei voida kayttaa vaunun paissa olevia ovia. .r ama vaunun sivuilla 
olevat ovet on pidettava saannon mukaisesti aiua suljettuna, lu
kittuna ja lyijytettyna ja saadaan ne avata ainoastaan tata tar
koitusta varten. Jotta naita sivuovia ei voitaisi avata junan lml
kiessa, on ovien siippi tehty siten, etta lukon salpa voidaan sisa
puolelta tyontaa au.kf vain illoin, kun lukon kara kierretiHin sa
manaikaisesti avaimella vaunun ulkopuolelta myotapaivaan. En
nenkuin osaston puoleinen ovi avataan, on poistettava paikoiltaan 
siihen kiinnitetty poyta veUimalla pois ketjuun kiinnitetty tappi 
poydan tukiraudan alapaiista. 

Sairasosasto on pidettavii suljettuna ja lukittuna, milloin sita 
ei kayteta sairaan kuljetukseen. Ainoastaan iinii tapauk essa, 
etta tilanahtaus junassa sen vaatii ja osastoa ei tarvita sairaan 
kuljetukseen, saa siihen paastaa muita matkustajia ja lukitaan 
silloin sen tyontOovi avattuun asentoon, niin etta matkustajat 
eivat voi vetaa ovea kiinni. Niinikaan on huolehdittava siita, etta 
osaston istuinpenkit on, milloin sita ei kayteta sairaan kuljetuk
seen, alaslaskettu ja etta ne, samoinkuin osastossa olevat pesu
kaapin kolme luukkua, todella on sellaisessa tapauksessa lukittu. 

Sairaskuljetuksen jalkeen on osasto, sairasvuode y . m. joko 
paateasemalla tai silla valiasemalla, jolla siihen on tilaisuus, huo
lellisesti puhdistettava ja kunnostettava. Sairasvuoteeseen kuulu
vaa vahakano'asta ei saa ottaa pois kuljetuksen ajaksi, vaan tulee 
se pitaa vuoteessa suojaamassa muita vuodevaatteita. 

Tiissa yhteydessa huomautetaan, etta mikali sellaisten junien, 
joihin on sijoitettu edellamainittuja sairasosastolla varustettuja 
paivavaunuja, konduktoorivaunuihin pyritaan tuomaan potilaita, 
on junahenkilokunnan kieltaydyttava ottamasta potilasta konduk
tOorivaunuun, jos sairasosasto on vapaana, ja ohjattava hanet 
sairasku.ljetusosastoon. (Ttj n: o 979/ 888, 5. 5. 1950) Kl n: o 
25/ 50. 2. 
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Sairasosasto-Ei-vaunujen ki:i.yttO. 

:MK V, 56, XI mainitut sairasosastolla varustetut Ei-vaunut 3 
n: o 22107-22116 kulkevat toistaiseksi seuraavissa junanmgoissa: 

39/ 40, 55/ 56, 63/ 64 ja 77/ 78. 
Tasta on tehtava merkinta alussamainitun MK:n kohtaan. 

(Kut n:o 824,13. 5. 50) Kl n:o 25/50.3. 

Helluntailiikenne. 

Helhmtaipyhien aikana lisaantyviin henkiloliikenteen kuljetus- 4 
tarpeen tyydyttiimiseksi rautatiehallitus on tanii.iin tapahtuneessa 
esittelyssa maarannyt asetettavaksi kulkuu11 seuraavat lisajunat: 

Toukokuun 26 p:ni;i: 

Lisapikajuna n: o 65 a Hel i11ki-Oulu, liiht. klo 19.00, saap. 
klo 11.20, 

Lisapikaju11a 11: o 71 a Helsinki-Kuopio, liiht. klo 20.10, saap_ 
klo 6.15, 

Tot~kokuun 27 p:ni:i: 

Li iipikajuna 11: o 9 Helsinki-Kuopio, Uiht. klo 11.32, saap. 
klo 21.15, 
(henkilojtmana l\iikkeli-Kuopio) 

I_jisapikajuna 11: o 57 Ilelsinki-Seinajoki, laht. klo 12.05, 
saap. klo 20.25, 

Lisapikajuna 11: o 27 Helsinki-Karjaa tai Turku Lohjan 
kautta laht. klo 12.25 tarvittaessa eri 
maarayksesta. 

Tot~kokut!n 29 p:nii: 
Lisiipikajuna 11: o 66 a Oulu-Hel inki, Uiht. klo 17.35, saap. 

klo 10.15, 
Lisapikaju11a n: o 70 Kuopio-Helsinki, liiht. klo 23.10, saap. 

klo 9.31, 
Lisiib.enkilOjuna n: o 32 a Karjaa-Helsinki, Lohjan kautta, 

liiht. klo 20.20 tarvittaessa eri maa
riiyksesta, 

Lisiipikajuna 11: o 50 Tampere-Helsinki, liiht. klo 20.05, 
saap. klo 23.32. 

Li ahenkilojuna n: o 108 a Riihimiiki-Helsinki, liiht. klo 18.45, 
saap. klo 20.27, 

Lisapikajuna n: o 10 Kouvola-Helsinki, Hiht. klo 15.35, 
saap. klo 19.10, 

Li apikajtma 11: o 76 Kuopio-Helsinki, lii.ht. klo 14.10, saap. 
klo 23.50. 
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Toukokuun 30 p:nii: 
Lisapikajuna n: o 5 Seinajoki-Helsinki, Ui.ht. klo 7.20, 

saap. klo 16.17. 

Ilelsingista Karjaalle tai sen ohi Kauklahden kautta o tetut 
pikajunaliput kelpaavat 27. 5. 50 myos lp-j n:o 27 :ssa matkustet
taessa Lohjan kautta. Sama etu myonnetaan myos paluumatkalla 
29. 5. 50 lhj n:o 32 a:ssa vastaavasti matkustaville. 

26. 5. 50 junassa n: o 65 ja 29. 5. 50 junassa n: o 66 kuljete
taan vain paivavaunuja, makuuvaunut kuljetetaan junissa n: ot 
65 a ja 66 a. Samoina paivina kuljetetaan jtmissa n: ot 71 ja 72 
Kuo eteUipuolella vain paivavaunuja kun taas makuuvaunut kul
jetetaan junassa n: o 71 a Kuo saakka ja sielta edelleeu jnnas a 
n:o 71, joka odottaa <:eka junassa n:o 70 Kuo alkaen. 

Savonlinnan makuuvaunu n :o 53 kuljetetaan 26. 5. 50 ju
nissa n: o 71 a/ 911 Helsingista Savonlinnaan. 

Lisajunien aikataulut on jaettu kuljetustoimistosta liikenne
jaksojen paiillikoille asianomaisille ilmoittamista varten. (Rh n: o 
1185/3160, 8. 5. 50) Kl n: o 25/ 50. 4. 

Lisii.ys Junaturvallisuussaantoon. 

Junaturvallisuussaannon Liitteen 3 kohtaan ,B. Satama- ja 
sivuradat." tehdaan seuraava lisays: 

Kii. y;tettli;vii. 
j una:patin<>tau · 
tau1uktko N: o 

Salmenkyla-Hillo . . . . . . . . . . 1 
Hillo-Salmenkyla . . . . . . . . . . 1 

(Lkoj n:o 909, 9. 5. 50) Kl n :o 25/ 50. 5. 

Neuvostoliiton rautateille kuuluvien entisten 
suomalaisten vaunujen et sinta. 

Jatrruakselien lu· 
luvun mii.ii.rii.li.va 

lasku O/ oo 
10 
10 

Seuraavat entiset suomalai ·et vaunut on etsittava ja tavat
taessa la.hetettava Uihirnmalle raja-a emalle Neuvostoliittoon luo
vuttamista varten: 
Ga N: ot 29528, 29633, 29 67. 
Gd , 36009, 37392, 37480, 37629, 37748, 39138, 39140, 3917'.!. , 

39265, 39294, 39325, 39398, 39544, 39698, 39892, 39968, 
-:1:0210, 40218, 40220, 44869, 4-!981, 4501-!, 45064, 4511-!, 
45196, 45216, 45378, 45426, -15632, 45715, 45722, 45773, 
47536, 47565. 

Gb , 51 478, 52284. 



H 
" 

Ok 
" 

IIdk 
" 

-5- 26 

60719, 60729, 60991, 61231, 61532, 61680, 61748, 61841, 
62939, 63Hi3, 631 0, 64020, 6536R, 66117. 
70274, 70566, 70708, 70957, 71321, 71344, 71566, 71681, 
71715. 
9206 ' 92374, 924J4, 93972, 96094, 97295, 97963, 99021, 
100580, 101110, 101413, 102477, 102489. 

Raja-a ·emicn on hnomattava, etta k. o. vaunut on luovutettava 
~euvostoliiton rautateiden vaunuina ja etta luovutusluetteloihin 
on merkitUivii, ettei vaunuja aa luovuttaa takaisin Suomeen 
ennenkuin niihin on muutettu euvostoliiton rautateiden omis
tusmerkinnat. 

Vaunujen loydosta on ilmoitettava iihko. anomalla Kut/ vienti 
Hki sekii sen raja-aseman ap: lle, minne vaunu Hihetetiili.n. Vau
nuja pas itettaessa on vaunuli taan merkittiiva viittau tiihiin 
kaskylehteen. (Kut n: o 818, 13. 5. 50) Kl n: o 25/ 50. 6. 

Yleinen vaununlaskenta 1. 6. 1950. 

6 

Torstaina kesiikuun 1 piiivana 1950 toimitetaan kaikkien Suo- 1 
messa olevien normaaliraitei ten vaunujen la kenta, ollen tiilloin 
noudatettava seuraavaa : 

A. Suornalaiset vaunttt: 

Laskenta on toimitettava seka konepajoissa ja varikkojen 
Yaununkorjau pajoissa eWi asernilla ja niiden alaisilla liikenne
paikoilla kuin myoskin rataosastolle kuuluvilla sorakuoppa- y. m. 
raiteilla: Niiniki.iiin on laskenta toimitettava Rauman ja Karlm
lan rautateilla seka yksityisten omistamilla tehdas- ja sivurai
teilla, satamaraiteilla seka rakenteilla olevilla radoilla. Mi sa 
konepaja ja asema rajoittuvat toisiin a, on konepajan paallikon 
ja asemapiiallikon tai varikonpaallikon ja asemapiiallikon sovit
tava, mitka vaunut konepaja tai varikko, mitka taa asema la kee. 
Laskennan toimittamisesta rataosaston sorakuopparaiteilla y. m. 
on asianomaisen liikenne- ja ratajakson paallikon keskenaan 
sovittava. Kaikkien laskentaa tarkoittavien sopimusten ja maa
raysten suhteen on otettava varteen, etta todella kaikki vaunut 
otetaan lukuun. 

Laskenta alkaa kello 7.oo aamulla, eika sen kesUiessa saa 
e iintya mitaan muuta vaununvaihtoa pait i, rnika on valttiimat
tomiin tarpeellinen henkilojunien myohli.stymisen ehka.isemiseksi. 
Jos ellaista vaununvaihtoa on toimitettava, on tiilloin mitii huo
lelli immin tarkattava, ettei mikali.n vaunu sen kautta jiiii laske
matta. 
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Laskentaa toimittaa yhUijaksoise ti kaksi henkiloa, joi ta 
toi en tulee olla viranhaltija, toinen vaunun toiselta, toinen taa 
sen toiselta puolen ja he tekeviit merkintansa kumpikin omaan 
luetteloonsa 4494. ittenlrnn vaunu on luetteloon merkitty, mer
kitaan sen kummankin ivun keskikohdalle liidulla n. 10 sm 
korkea kirjain ,M". i\ferkinnan lopettamisen jalkeen kullakin 
asemalla, varikolla jne. on la kentaluettelot heti toisiinsa ver
rattava. Missa on suurempi maara vaunuja, jolloin laskenta on 
toimitettava ryhmittain u eampia laskentapareja kayttlien, on 
tallainen vertailu toimitettava heti kunkin vaunuryhm.an lasken
nan jalkeen . . Jo eroavai uuksia luetteloi sa on, on a ianomaiset 
vaunut heti uudelleen tarkastettava. Jos tiilloin todetaan, etta 
vaunulla on eri numerot tai omistajamerkit eri sivulla, on mer
kinta tehtava kummankin luettelon muistutus arakkeeseen. 

Junissa olevien vaunujen laskenta toimitetaan silUi asemalla, 
jolla juna sei oo tai jolle se en iksi saapuu kello 7.oo jalkeen 
seka jolla on ainakin 10 min . aikataulunmukainen sei onta-aika, 
etta ' laskenta ehditaiin toimittaa. Asianomaisten liikennejakson
paallikoiden on annettava a emilie Uihempia miHiriiyk iii ja ta ·sa 
suhteessa vastattava siita, etta todella . kaikki j1.missa, myo kin 
rataosaston ja mui sa tyojunissa olevat vaunut tulevat la ke
tuiksi. Rakenteilla olevilla radoilla kuuluu vastuu tiis a uhtees.-a 
rakennu paallikoille. 

Laskentaan kaytetliiin lomaketta 4494, jonka eri sarakkeihin 
merkitalin: 

1) se asema, konepaja, varikko, juna (n:o) jne., mi ·sa vaunu 
laskentatilaisuudes a on, 

2) vaunun numero, 
3) vaunun sarjamerkki, 
4) va1.mun akseliluku, 
5) vaunun ldiyttotarkoitus kuten vesitenderi, kaminapuu 

vaunu ym. Jos tavallista vaunua kaytetlian tilapiiisesti tai 
vakituisesti johonkin erikoistarkoitukseen, kuten asunto
vaununa, varastovaununa tms. tai lnm vaunun omi taa 
muu kuin valtionrautatiet, taikka jos vaunussa on useam
pia eri numeroita, on nai ta tehUiva merkinta tlihlin sarak
kee een. 

Vaununlaskennan paiityttyli siiilytetlian toinen laskentalomak
keista laskentapaikalla mahdollisia m:vohempia tiedusteluja var
ten, toinen kappale lahetetiilin: 

1) konepajoista ja >arikoista konetoimistoon; 
2) valtionrautateiden liikennepaikoilta ja soralruopparaiteilta 

sekli yksityisten omi tamilta tehdas- ja sivuraiteilta a ian-
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Laivaliikenne satamissa. 

8 Laivaliikenne Tampereella Naistenlahden satamassa alkoi 

9 

9. 5. ja Otavan satamassa 15. 5. sekii rahtilaivaliikenne Savon
linnan satamassa 10. 5. ja JyvaskyHin satamas ·a 12. 5. 

Matkustajalaivaliikenne Vesijarven satamassa alkaa 27. 5. 
eika 2. 5., lruten Kl n: o 24/ 50. 3 kohdassa on mainittu. 

Kuljetustodistukset seuruematkoja varten 
kansainviilisessa yhdysliikenteessa. 

Senjalkeen kun myos Turun-Tukholman valia liikennoivat 
laivayhtiot (Suo men Iloyrylaiva Osakeyhtio, Hoyrylaivaosakeyh
tio Bore ja Stockhohns Rederiaktiebolag Svea) ovat myontaneet 
alenntlicsen seuruematkoja varten ja suosttmeet hyva.Icsymaan yh
teislipun, voidaan Suomea koskevassa yhdysliikenteessa ottaa kay
tantoon kansainvaliset lmljetustodistukset seuruematkoja varten 
(ruotsilcsi ,Befordringsbevis ", salcsalcsi ,Beforderungsschein" 
ranskaksi ,Billet collectif"). Nama todistukset ovat toisella si
vulla olevan mallin mukaiset (koko 210 X 297 mm). Todistus
lomakkeessa on 3 osaa: kanta, matkalippu ja kaksoiskappale 
(,duplikaatti"). Osat ovat valkoista paperia, mutta varsinaisessa 
matkalipussa on vaaleanptmainen varmuuspohja. Lomake tayte
taan kopiokirjoituksella, siten etta kantaan tulee varsinainen kir
joitus ja matkalippuun kopio. 1\:Iatkalippu ja kaksoiskappale an
netaan seurueen ohjaajalle. Kaksoiskappale otetaan pois lahto
maata seuraavan maan rautateilla. 

Kuljetustodistuksia voidaan laatia yksinkertaisia, meno- ja 
paluu- tai kiertomatkoja varten. Kullekin osanottajalle (myos 
ohjaajalle) am1etaan lisaksi pahvinen tarkastuslippu (,kontroll
biljett", ,Kontrollmarke"), joka kelpaa ainoastaan kuljetustodis
tuksen yhteydessa. Tarkastuslippu on naytettava aina vaadit
taessa ja annettava pois matkan paattyessi.i. 

Eraissa tapauksissa seurueeseen voi sisaltyii myos malcsuva
paasti kuljetettuja matkanjoht.ajia seuraavasti: 

seurueet, JOissa on 15-50 osanottajaa - 1 matkanjohtaja, 
seurueet, jois ·a on 51-100 osanottajaa - 2 matkanjohta

jaa ja 
seurueet, joissa on yli 100 osanottajaa - 3 matkanjohtajaa. 

Junassa tarkastettaessa liivistetiiiin kuljetustodistukset ja tar
kastusliput kuten kotimaisista seuruelipuista on mai.iri.itty. (Tfo 
11:0 893, 8. 5. 1950) Kl D: 0 25/50. 9. 
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10 Tariffisaannon muutokset. 
Valtionrautateiden tariffisaiintoon on 3. 3. 1950 annetulla 

asetuksella tehty huomattavia muutoksia. Muutok et tulevat voi
maan 1. 7. 1950 lukien. Muutosten takia on koko uomenkielinen 
tarif£isiHi.nto painettu uudestaan ja tullaan uusi painos jakamaan 
asianomaisille Hihiaikoina. Ruotsinkieliseen painok. een on valmis
tettu uusi lisiilehti n: o 5, joka sisaltaa mainitun uuden asetuksen 
tariffisiiantoon aiheuttamat muutok. et. 

Tari£fitaulukkoihin on painettu lisalehti n: o 3, joka sisalHiii 
seuraavat taulukot: 

Menoliput, 
Makuupaikkaliput ja pikajunan eldi matkailu- ja senrnelip-

pujen lisamaksnt, 
Mcnoliput 25 % : n alennuksin, 
Menoliput 50 %: n alennuksin ja last en menoliput, 
Meno- ja paluuliput, 
Alennuskort.it, 
Kuukausiliput, 
Kuukausiliput kaikille radoille, 
Yleisliput, 
Paakaupunkiliput, 
Vii.himmat maksut seka 
Lovii an rautatien viihimmat maksut. 

Uu ien tariffien voimaan tullessa on erikoi esti huomattava : 

H enkt'lOtariffit. 

1. l\Iatkalippujen hinnat maarataan m.ryntipaivanii voimassa 
olevan tari££in mukaan. Jos lipun kelpoi uusaika alkaa Yasta 
1. 7. 1950 tai sen jalkeen, on hinta la kettava uuden tariffin mu
kaan. Aikaisemmin ostetuista l ja 2 luokan kuukausi-, ylei -
ym. lipui ta ei myonneta takai inmaksua vaikkakin liptm hinta 
balpenee. 

2. Yksinkertaisen lipun nimi on muutettu menolipuksi. .Jos 
menolippu on ostettu vahintaan 400 Inn: n matkalle, kelpaa se 
pikajunassa lisamaksutta. Lyhemmille matkoille ostetuista pika
junan menolipuista kannetaan liptm hinnan li ak i vaununluo
kasta riippumatta 50 mk, kuitenkin enintaan 400 km: n meno
lipun hinta. Nain ollen on esim. 3 luokan pikajunan menoliptm 
hinta 363--400 km: n matkoilla sama kuin 400 lrm: n matkalla 
(690 mk). Jos matku tajalla on 400 km:a lyhemmilla matkoilla 
vain henkilOjunaan oikeuttava lippu, hanen on lunastettava pika
junan lisalippu, jonl}a hinta asemalta o tettaes a on 50 mk ja 
konduktoorilta ostettaessa 60 mk vaununluokasta riippumatta. 
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3. Meno- ja paluuliput kelpaavat pikajunassa lisamaksutta, 10 
jos lippu on ostettu vahintaan 400 km:n matkallc. Lyhemmille 
matkoille ostetuista pikajunan meno- ja paluulipuista kannetaan 
lipun hinnan lisaksi vaununluokasta riippumatta JOO mk, lmi
tenkin enintaan 400 lrm: n meno- ja paluulipun hint a. - iiin ollen 
on esim. 3 luokan pikajunan meno- ja paluulipun binta 353-
400 km:n matkoilla ama kuin 400 km:n matkalla (J 200 mk). 
Jos matkustajalla 400 km:a lyhemmilla matkoilla on vain hen
kilojunaan oikeuttava meno- ja paluulippu, hanen on lunastet-
tava pikajunan lisalippu erikseen meno- ja erikseen paluumatkaa 
varten. 

l\feno- ja paluulippuihin sisaltyy pitlrillii. matkoilla tuntuva 
alennus, jonka takia niiden kysynta ilmeise tikin tulee kasva
maan. 

4. Alennuskorttien kelpoisuusaika on lyhennetty kahdeksi
kymmeneksi paiviiksi. Uudet alennuskortit oikeuttavat vain 10 
matkaan. 

5. Matkailu-, seurue- ja. perheliput oikeuttavat aina matlms
tamaan pikajunassa lisamaksutta. 

6. Pikajunan kuukausilipun hinta lasketaan lisaiimalHi. taval
lisen kuukausilipun hintaan vaununluokasta riippumatta .tOO mk 
kutalrin kelpoisuusajan kuukautta kohden. Kesken kuukautta 
ostetuista pikajunan kuukausilipuista kannetaan lisamaksuna os
tokuukauden kutakin jaljelUi olevaa paivaa kohden 20 mk, enin
taan 400 mk kuukaudelta. 

Jos lumkausilippu ostetaan viihintiiiin 500 km: n matkalle, 
merlritaii.n se kelpaavaksi kaikilla radoilla. Tallainen lmukau i
lippu kelpaa myo pikajunassa lisamaksutta. 

Kaikilla radoilla kelpaava kuukausilippu vastaa nykyisUi yleis
lippua. 

7. Yleislipun nimi iirtyy haltijayleislipuille. Uusia ylei -
lippuja myydaan vain koko kalenterivuodek i kerrallaan. re oi
keuttavat myos pikajunaan lisamaksutta. 

8. Opiskelijalippuna myydiian joko henkilo- tai pikajunan 
menolippu, johon leimataan sana ,Opiskelija" ja joka yhde sa 
lomakkeen 2422 kanssa oikeuttaa paluumatkaan. Opiskelijalipun 
alennus on siis suurentunut. 

9. Istumapaikan varaamisesta pil{ajunas a kannetaan enti
seen tapaan paikkalipun hinta. 

10. Vapaalippujen osalta jiia \'at pikajunan kayttoa koskevat 
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miiiiriiykset entiselleen. Nain ollen on vapaalipun haltijan lunas
tettava pikajunaa kiiyttaesslHin matkan pituudesta riippumatta 
pikajunan lisiilippu, jollei hiinen lippunsa oikeuta pikajunaan. 

Tavaratariffit. 

11. Viihimmiit maksut on muutettu siten, etta rahdin maksun 
tapahtuessa maaraasemalla vahin maksu on 20 mk kalliimpi kuin 
maksun tapahtuessa liihetysasemalla. Yhdistettya rautatie- ja 
kotiinkuljetustariffia sovellettaessa on vahin maksu 20 m]{ rauta
tiekuljetuksen vahinta maksua kalliimpi. 

12. J os enintiiiin 100 kilon painoisen pika- tai rahtitavara
lahetyksen rahti suoritetaan maaraasemalla, kannetaan liihetyk
sesta ,maksetun" rahdin lisaksi 20 markan lisamaksu. Jos nain 
saatu kokonaismaksu on suurempi kuin 60 mk, kannetaan tallai
sesta lahetyksesta kuitenkin enintaan 100 kilon rahti . 

13. Pitkien esineiden kasite on kokonaan poistettu, joten pit
kien esineiden painoa ei enaa koroteta, kuten tahiin saakka. Aak
kosellisessa tavaranluokitustaulukossa on hakusanojen ,Hoyry
ja moottorilaivat" seka ,Proomut ja ruoppausproomut" kohdalta 
poistettava viittaus tariffisii.iintoon. 

lli uita mi.iiiTiiy ksiii 

14. Tariffin muutosten yhteydes a poistetaan vahitellen kiiy
tannosta kaiklri 400 lrm: n ja sita pitemmille matkoille myytavat 
nykyiset henkilojunan yksinkertaiset seka meno- ja paluuliput. 
Liput on palautettava trt II: een sita mukaa kuin uudet liput 
ehditaan asemille toimittaa. Vanhoja lippuja kaytettaessa on nii
hin hinta korjattava varikynalla, jonka lisii.ksi niihin on punai
sella viirikynalla vedettiiva pystyjuova merkiksi siita, etta liput 
kelpaavat pikajunassa lisiimaksutta. Uudet liput on tilattava 
mahdollisimman nopeasti, jotta ruuhkautuminen lippupainossa 
viiltettiiisiin. 

Mainittujen lippujen lisaksi poistetaan kiiytiinnosta nykyiset 
yleisliput. Matkailu-, seurue- ja perhelippujen lomakkeet sensi
jaan kiiytetaiin loppuun. Yleislippujen lomakkeet on palautettava 
trt II: een kesakuun lipputilin mukana 4 paiviina heiniikuuta. 

Muihin lippuihin on uudet hinnat merkittava varikynallii. 
15. Kaikilla radoilla kelpaavat kuukausiliput on laadittava 

pikajunan kuukausilippujen lomakkeelle. Lippuun merkitaiin 
Hihtoaseman riville sanat ,Kaikilla radoilla (- For alla ban or)". 
Lipun kaantopuoli on leimattava aseman nimi- ja piiivaleimalla. 
Lipun haltijan valokuva kiinnitetaan niinildi.iin lipun kiianto
puolelle. Lopuksi lippu on suljettava selluloidikoteloon. 
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16. Alennuskortei ·sa on leikattava pois ruudut 11 j·a 12. 1 Q 
Asianomainen asernapiiiillikko tai toirniston piiiillikko on vasftw. sa 
siitii, ettii tiimii tulee tehdyksi. Alennuskorttien uusiin painok-
siin tulee vain JO ruutua. Kelpoisuusaika on muutettava 20 pai
vaksi. 

17. Asianomaisia kehoitetaan tarkoin tutustumaan uuteen ta
riffisaantoon. i\fahdolliset epaselvyydet on- pyrittiiva selvittiimlii.in 
ennen tariffien voimaantuloa.. M:ahdolliset kyselyt on osoitettava 
tariffitoimistoon. (Tfo 'n: o 945, 13. 5. 1950) Kl n: o 25/ 50. 10. 

Suomen Punaisen Ristin J oensuun leirille 
matkustavien erikoisliput. 

S. P. R:n Karjalan piirihallituksen toime ta Joensuun ympii- 11 
ri tos a 10. 6.-20. 9. 1950 jarje tettiiville leireille osallistuville, 
yhteensa 600 henkilolle, rautatiehallitus on suostunut Joensuun 
aseman viilityksellii myymaan erikseen painettuja ,Suomen Pu
naisen Ristin Joensuun leiri" merkinnalla varustettuja 3 luokan 
meno- ja paluulippuja maiirattyyn hintaan kappale. Vahintaan 
400 lipusta suorittaa S. P . R :n Karjalan piirihallitus maksun 
yhdella kertaa J oensuun asemalle. 

Samalla rantatiehallitus on mai.iriinnyt: 
Suomen Punaisen Ristin Karjalan Piirihallitus huolehtii lip

pujen jaosta leirin osanottajille. 
Leirili.iisten on ennen matkalle lahtoa annettava lippunsa llih

toa eman virkailijalle aseman nimileimasimella leimattavaksi. Lei
maus tchdiiiin lipun kiiant.opuolelle. 

Jokaisen leiriHiisen on iiistii riippun1atta esiteWivii koko lippu. 
Lippu kelpan 1. 6.-30. 9. 1950 valisenii aikana matkustami

scen 3 luokassa, myos pikaj1missa ilman pikaj1man lisiimaksua 
(maiiratysta paikasta kuitenlrin suoritettava paikkalipun hinta) 
liihtoasemalta lyhintii tietii Joensuuhun ja takaisin lipun kiiiinto
puolelle leimatulle liikennepaikalle. 

Lippu ei oikeuta keskcyttamiiiin matkaa, lukuunottamatta niitii 
keskeyt~·ksiii, jotka ail1eutuvat YoimassaoJcyista junayhteyksistii. 

Lippu ei kelpaa valtionrautatciden antolinjoilla eika yksityi
sillii radoilla. (Tfo n:o 846, 27. 4. 1950) Kl n:o 24/ 50. 11. 

Matkalippualen.nuksia. 

50% alennus on myoimetty yksinkertai. ten lippujen, myos 12 
pikajunalippujen hinnoista sen 1·aa·din tilai. ·nnk iin osallistuville: 
Tammisaari: 2~ . 6.-27. 6. 1950, kesajuhlat. 
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Ji.irn'vagsmiinnens K1·istliga Fi5-rening 1·. f .; kesiijuhlaan osal
listuvat yhdistyksen jasenet. 
Partaharju: 4-11. 7. 1950, kesaleiri. 
Oulu: 13-19. 7. 1950, jatkovuo ikokous. 

Rautatieliiisten Kristillinen Yhdistys r . y :n edelliimainittui
hin tilaisuuksiin matkustavat jasenet, jotka eiviit ole oikeutettuja 
saamaan vapaalippuja. 

Helsinki : 2-9. 8. 1950, j1atkovuosikokous. 

Suomen Rautatieliiisten Raittiusyhdistyksen ne jatkovuosi
kokoukseen matkustavat jasenet, jotka eiviit ole oikeutettuja saa
maan vapaalippuja. 

25 % alennus on myonnetty yksinkertaisten 'lippujen, myO.s 
pikajunalippujen hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Jyvaskyla: 1. G.-6. 6. 1950. 
Jarvenpaa: 6. 6.-13. 6. 1950. 
Iisalmi: 8. 6.-J 3. 6. 1950 . 
.Aanekoski : 6. 7.-11. 7. 1950. 
Seinajoki : 6. 7.-11. 7. 1950. 

Suomen K uu1·omykkiiinliitto r. y :n vali tus- ja esitelmapaivat 
seldi kristillise"t kurssit; kuuromykat. 
Helsinki : 1. 6.-9. 6. 1950, konlutyttopaiviit. 
Vilppula: 14. 6.-22. 6. 1950, tyttoleiri. 
Sotkia: 3. 7.-ll. 7. 1950, tyttoleiri Kylmiikoskella. 
T~mpeTe: 8. 7.-17. 7. J 950, tyttOleiri IHimeenkyrossa. 
Turku : 9. 7.-19. 7. 1950, ruotsink. koulutyttoleiri H outskii.rissa. 
Suonenjoki : 11. 7.-19. 7. 1950, ty1Jtoleiri Rautalammilla. 
Herraskoski : 12. 7.-20. 7. 1950, tyttoleiri VirroilLa. 
Heinola ja 
Lahti : 1 . 7.-26. 7. 1950, tyttOleiri SYI miissii. 
Leppii.koski : 19. 7.-27. 7. 1950, tyttoleiri . 
Savonlinna: 24. 7.-1. 8. 1950, tyttoleiri Savonlinnan Kivi

saaressa. 
Rovaniemi : 14. 6.-1. 7. 1950, tyttoleiri Inarin Riutulassa. 
Rovaniemi : 30. 7.-17. 8. 1950, NNKY:n tunturipalstan raiVI.:'lus

leiri Muoniossa. 
Pieksamaki : 16. 7.-27. 7. 1950, kerhonj ohtajien voimistelu-, 

urheilu- ja 'leikkikurssi Meijerhovin Tormassa. 

Suomen NNKY :n Liitto r. y :n leireille, kursseille ja koulu
tyttopaiville osalhstuvat alle 20-vuotiaat henkilot. 
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Vierumaki: 3. 6.-19. 6. 1950, pernskurssi. 12 
Vierumiiki: 7. 8.-22. 8. 1950, , 
Vierumaki : 19. .-4. 9. J 950, jatkokurssi. 
Ahmas: 8. 7.-24. 7. 1950, peruskurssi Rokualla. 
Jamijarvi : 22. 7.-7. 8. 1950, peruskurssi. 

Suomen Poika1t-rheil1.tliitto r. y:n h-urs eille osallistuvat alle 
20-vuotiaat henkilot. 

Kallislahti: 5. 6.-20. 6. 1950, koulutu ohjaaja- ja 
1. 7.-31. 8. 1950, urheiluohjaajakurssi 

Suomen Partiopoikaja1·jesto 1·. y., alle 20-vuotiaat partiolaiset. 
Turku: 6. 6.-13. 6. 1950. 
Kuopio: 30. 7.- 8. 8. 1950. 

uomen Metodistiki1·kon Nuorten vuosijuhla ja ke aleiri; aile 
20-vuotiaat osanottajat. 
Jyvaskyla : 2. 7.-11. 7. 1950. 

Suomen Vapaakirkon Nuorten ja Fria MissionsfOrbundets 
Ungdomin yhteinen nuorisoleiri Muuramessa · alle 20-vuotiaat 
osanottajat. 

Karjaa: 27. 7.-1. . 1950, nuorten me taruuskilpailut. 
Forssa: 28. 7.-2. 8. 1950, yleisurheilumestaruuskilpailut. 
Nastola : 17. .--22. , . 1950, poikapaivat. 

Tyoviien U1·he~"luliitto r. y., kilpailuibin osallistuvat kilpailijat 
seka poikapaiviUe osalli tuvat alle 20-vuotiaat henkilot. 
Karkku: 2-10. 8. 1950, ylioppilas- ja lukiolai kokous. 
Teuva: -17. 7. 1950, poikaleiri. 
Keuruu: 9-19. 7. 1950, poikaleiri. 
Immola: 23. 7.-2. . 1950, poikaleiri Imatralla. 
Immola: 16-27. 7. 1950, tyttoleiri Imatralla. 
Kannus: 1-11. 8. 1950, poikaleiri Himanmalla. 
Tyrvaa: 1-11. 7. 1950, tyttoleiri Illo sa. 
Mellila: 9-18. 7. 1950, tyttoleiri Koskella. 
Lohja: 1 -28. 7. 1950, tyttoleiri. 
Kurikka: 30. 7.-9. 8. 1950, tyttoleiri Jalasjarvella. 

Evankelinen Ylioppilasliitto, alle 20-vuotiaille henkiloille. 
Helsinki: 2:3. 8.- 29. . 1950. 

, (uomen .rlmpujainliitto r. y:n toimesta jarjestettavat Suomen 
ampumamc tarnu kilpailut; kilpailijat. 
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Kadonneet mak astinikarryt. , 
Pietar~naren aseman maknsiinikarryt, joide:J. VIHen aisa maalaamn

t on, ovat kadonneet 2. 5. 50, jolloin ne todennakiiisesti ovat jiiiineet 
j ohonkin vnunuun. Pyyde tiiiin etsimiian ja loydeLiaessii. pahultamaau 
P ietarsaaren nsemapiiiillikolle (5. ljp n:o 422/1357, 11. 5. 1950) 

K adonneita matkalippuja, virkamerkkej ii. ym. 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepa,jatyolii.iselle .Juho :Meska clle 
kirjoitettu kesi.i.kausivapaalippu n:o 000927/19 voimassa l. 5.-31. 10. 50 
Helsingin-Toijalan vii.lill ii. on kadonnut ja kuoletetaan (Psi knp 6. J. 
1950) 

Vaa.san konepajan nai.saputyoliiisen Helmi Burin tyttii.relle Ullalle 
27. 3. 50 Jdrjoitett.u tilapii.ineu vapaalippu n : o 290926 matkalle \'aasa
Porvoo on kadonnut ja kuoletetaan (Vs kpp n:o 105, 6. 5.1950) 

Lappeenrannan asemalla palvelevalle alokkaalle Siiri Maija Kosta
molle 19. 3. 50 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 2954 6 matkalle 
Lappeenranta-Hel inki on kadonnut ja kuoletetaan (Lr ap n: o 396, 
8.5. 1950) 

Vaasan a,semalla palvelevan ylimaariiisen asemamiE>hen J. Suin tyt
tii.relle Liisalle 28. -±. 50 kirjoitettu tila.piiinen vapaalippu n:o 119 14 mat
k.a.lle Vaasa-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan (5. ljp n :o 413/13±8, 
10.5.1950) 

Liikennetyolii.iselle Aino Huovelin 'ille 24. 4. 50 kirjoitettu kesii.kausi
vapaalippu n: o 8365/168 matkalle Helsinki-Nastola on kadonnut ja 
kuoletetaan (1. ljp n:o 564/1606, 11. 5.1950) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyoHiiselle Erkki Hypenillc 
kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 34/29 voimasRa. 1. 5. ~31. 10. 50 mat
kalla Helsinki-Toijala. ja konepajatyolii.iselle Erik Nyholmille kirjoi
tettu kesii.kausivapaalippu n:o 14/28 voima sa 1. 5.-31. 10.50 matkalla 
Helsinki-Toijala ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Psl kpp 11. 5. 1950) 

Kouvolan varikolla palvelevan veturinku.ljettaj an Onni Pilvessalon 
va.imolle Saimille 9. 3. 50 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 328!) 1 
matkalle Kouvola-Helsinki on k:>.donnut ja kuoletetann (Kw vrp n : o 
199, 13. ;;, 1950) 

1. varikkojaksontoimiston 26. 4. 50 Turun varikolle lii.hettiimii. kirje 
jossa oli 7 kpl. kesii.kausivapa.alippukirjoja n:rot 1679, 237-242, sis~il
taen alkanceksi. kesi.i.kaudek i kir,joitettuja kesakausiva.paalippuja, soka 
kuljetussoote n:o 132, ei ole tullut perille, joten kaikki nii~sii olleet 
va.paaliput kuoletetaan (1. vjp n :o 374, 15. 5. 19.30) 

Avoimia virkoja j a toimia. 

3 :nnessn. liikeunejakso so. seuraavat esityksen perusteella tii.:;iettavat 
toimet: yksi 1 l. sekii mahdollisesti ylcsi 11! I. lconttm·iarn«aisen toimi Tu
russa; j'U171<~omiehen toitm1'<i- : neljii. Turussa; 1 l. nsema-miehen toimia: viisi 
Turussa ja yksi Loimaalla. Liikenneosaston johta,jalle osoitetut hakemukset 
jatettii.vii. asianomaisten I.iikenuepaikkojen piilillikoille viimei tiiii.n 26. 5. 1050. 

Kirjanpitiijiin vi1·ka rauta.tiehallituksen tariffitoimistossa. Rautatiehal· 
lituksen paajohtajalle osoite:tut hakemukset jiitettii.vii. rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeist'ii.ii.n 8. 6. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan tak.ia kehoitetaan hakijoita enuen hake
musten jii.ttiimi:stii. ottamaan selvaii asunnon aantirnahdollisuuk«i ta. 

Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 26 
1950 

Viittaus Kiiskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkttaiA: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asi an num•~ 
Jake lua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 2 ... 

Si s a 11 y s: 1. Vientipa.perivaunut. - 2. Laivalii.kenne sa.tamissa. -
3. 'rukkien kuormaus- ilman viil<i·pui.ta. - 4. Maiixiia:sema kuljetuskirjQissa. -
5. Kauppaa:minen asema-alueella ja junissa. - 6. Lomak.keen JOOl ja 2219 
poistaminen kaytanniistii . - 7. Puolustuslaitoksen rahtiluMot. - 8. Bah6alen
nus. - 9. Ylim. vapaaliput. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Ka1.-sipa.iset 
kynlinjatkot. - 12. Vaununpeitteiden etsiruta. - 13. AloitetO'iminta. - 14. VR 
palvelukseen sopimattomia. - 15. Kadonnei ta mabkalippuja, vir.kamer>kkeja 
ym. - 16. Avoimia virkoja ja toim·ia. - 17. Osoitetiedustelu. 

Vientipaperivaunut. 

P asilan konepajassa viitekirj een mukaan rakennettavista 1 
Gb-vaunumta varataan vaunut n: o 56201-56400 vientipaperin 
kulj etukseen. Ne merkitiUi.n sarj aan Gbp ja niiden sivuoviin 
tehdaan muiden merkinti:ijen lisaksi merkinta ,Vientipaperi
Yaunu. Ei saa kuormata puutavaraa" . Kuljetustoimisto antaa 
tarkemmat ohjeet naiden vaunujen ka.yti:ista. (Rh n: o 1839/6980, 
5. 6. 1947, Ko n:o 519/1004, 15. 5. 1950) Kl n:o 26/50. 1. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne 'uolahden satama sa on alkanut 13. 5. ja 2 
1\.:emi.n satamas ·a Ajoksessa 15. 5. 1950. Henkili:ilaivaliikenne 
.Jyvaskylan satamassa alkaa 28. 5. 1950. 

Tuklrien kuormaus ilman valipuita. 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta tukkej,a sekii n iihin ver- 3 
rattavia muita pitkia puutavaroita, j oiden kuormauksessa voi
massa olevien maaraysten muk:aan taytyy kayttaa eri kerros-

··~·~~~·~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ Valta antautumasta sanaharkkaan asiakkaan kanssa, silla ~ 

~ siita ei hyody rautatiet eika asiakas. Artyisastakin asiak- -E 
~ ~ ~ kaasta voit saada uskollisen rautatien kayttajan, jos osoi-
~ tat ymmartamysta hanen huolilleen. ~ 
~··~~~MmMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~~m~ 
4029. - 25. 5. 1950. 
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ten valissli sopivan vahvuisia Yalipu.ita, saadaan vasta.isuudess.1. 
kuormata vaunuihin myos alia olevan piirrolmen esittiima.llli 
tavalla vlilipuiden asemesta viih.intiiin 5 mm vahvuista hehku
tettua uutta l'autalankaa kiiyttiien kuitenkin ehdolla, ettii tava
ran liihettiijii sitoutuu Jnujetuskirjaan tekemiilliiiin merkinniilla 
Yastaamaan kaikista rautalangan katkeamisesta johtuvista va
hingoista. Tiimii huomioidaan lisiiyksenii julkaisun ,Kuormaus
y. m. miiiiriiyksiii" n: o 2653 ( 0 n: o 1235) 4 §: n 1 kohtMn. 
(Rh/ lko n:o 1144, 4. 5. 1950) Kl n:o 26/50. 3. 

' I 
' 

I . 
~~ - ------

KooWik11W1/on9on silomiseslo. 

f 

,en( l!.X :f) 1--- X"IJ l. 
::::::, 2 ~ 1 
;7 ~ ll 

_..3_ 

- N_ 

{J0 
. 

_.,H II 
-~___JL_, 

Pilrroltsen yklcose/lo merkilly ylimmoinen rivi jo 
kolmosello merkilyl koksi olimmoislo riviii idle· 
liion siltJmollo. mvllo koklcostllo merlcilyl viiluivil 
sidoloon molemmin poin yksinlcerloisello 5mm 
rovlolon9ollo vietfiSJJn ki!VOn osoillomolla Iovaiio. 

Maarii.asema kuljetuskirjoissa. 
Lapin asema valittaa, ettii sinne saapuu jatkuvasti liihetyk

f;Hi, jotka eivat kuulu sinne, vaan Turun ja Porin liiiinissii sijait
Revaan Lapin kirkonkyliiii.n, jonka liihin Tautatieasema on Vuo
joki. Tiimii johtuu siitii, etta liihettiijii on merkinnyt kuljetus
kirjoihin vastaanottajan osoitteeksi tai - asiaa tarkEnnrnin tun
tematta - miiariiasemaksi Lappi T.l. ja tavaran vastaanottajat 
Rekii muut kiisittelijiit rautatielUi sitten, kiinnittiimiittii riittiiviisti 
lmomiota miiiiriiasemaan, suuntaavat liihetyksen Lapin asemallc. 

Koska asiassa on aikaisemminkin havaittu muistuttamista, 
viimeksi l'udenkaupungin ja Uudenkaarlepyyn sekoittamisessa, 
kehoitetaan asianomaisia entistii tarkemmin toteamaan kuljetus
kirjoja vastaanottaessaan myos miiiiriiaseman oikeellisuus ja epii
selvissii tapauksissa ottamaan selviia liihettiijiiltii. (Lkoj n: o 1133, 
11. 5. 1950) Kl n:o 26/ 50. 4. 

Kauppaaminen asema-alueilla ja junissa. 

1\'faiiriivskokoelma V. osan J 8. luvun 3. kohta muutetaan kun
lumaan s~nraavasti: 

3. Kauppaaminen asema-alneilla ja junissa ilman asian
omaista lupaa on kiellett~· . 



-3- 26 

Rautatiehallinnon tyojarjestyksen 11 § : n 10. kohdan maa- 5 
rayksista poiketen voi liikennepaikan palillikko, jos olosuhteet 
sen sallivat, antaa liikennoitsijalle luvan myyda tavaraa ranta
tiealueella hanelle vaunukuormana saapuneesta vaunusta ehdolla, 
etta tasta oikeudesta suoritetaan maiiraaseman asemakassaan 
kutakin vaunukuormaa kohden 500 markan suuruinen kertakaik-
kinen maksu, joka tilitetiiiin sekalaisina tuloina. Tama malum 
on kannettava riippumatta siita tapahtuuko myynti siiadettyna 
purkamisaikana tai sellaisena aikana, jolta myoskin vaunuvuok-
raa on suoritettava. Myyntipaikasta on etukateen sovittava lii
kennepaikan paallikon kanssa. - Tiima miiiiri:iys ei koske niitii 
tapauksia. joissa liikenneosaston johtaja on myonti:inyt oikeuden 
myymiseen junassa kulkevasta vaunusta junan eisonta-aikana 
liikennepaikoilla. (Rh/lko n:o 1197, 11. 5. J950) K1 n:o 26/ 50. 5. 

Lomakkeen n: o 1001 ja 2219 poista.minen 
kayti:innosta. 

Autopaikan tilauskirja (lomake n: o 1001) ja lasten pika- 6 
junalisiilippukirja (lomake n:o 2219) poistetaan ki:iytannostii ke
sakuun 1 paivasta 1950 lukien. (Rh n:o 454, 17. 5. 1950) 
Kl n: o 26/50. 6. 

Puolustuslaitoksen rahtihoto t. 

Kun sotilaskuljetuskirjan uudessa painoksessa on osaan II 1 
painettu miiariiys liitti:iii se osa sotilasluottoluetteloon, muutetaan 
Kl n:o 59/ 47. 10. 3. kuulumaan: Sotilasluottoluetteloon liitetaiin 
se sotilaslmljetuskirjan osa, II tai III, johon liittiimismi:iiiri:iys 
on painettu. (Tfo n:o 975, 17. 5. 1950) Kl n:o 26/50. 7. 

Ra.htialennus. 

Suomen Messut Osuuskunnan Helsingissi:i 30. 9.-15. 10. 1950 8 
,·alisenii aikana jarjestamille S u u r m e s sui 11 e liiheteWi.ville 
nayttelyesineille rautatiehallitus on myontiinyt 25 %: n rahti
alennuksen siten, etta esineisUi suoritetaan li:ihtoasemalta Helsin-
kiin taysi rahti ja palautus tapahtuu 50% :n alennuksella. Nayt
telyesineitii Helsingin asemalta palautettaessa tulee naytteille
asettajan Helsingin tavaratoimistoon jattaa jaljennos alkuperai-
sestii kuljetuskirjasta sekii mcssutoimikunnan antama todistus 
siita, etta esine on ollut ni:iytteilUi eika tieWivasti ole siirtynyt 
toiselle omistajalle. Rahtialennus on voimassa 1.-31. 10. 1950. 
(Tfo n:o 136, 11. 1. 1950) Kl n:o 26/ 50. 8. 
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Ylim. vapaaliput. 

RautatieviTkarniesliiton valtionrautateiden palveluksessa ole
''ille jasenille, jotka osallistuvat 3.- 11. 6. 1950 Saimaanrannan 
lomakylassii Rautatievirkamiesliiton yhdes.·ii Virkamiesliiton 
kanssa jarjestiimille luento- ja opintopiiiville, on myonnetty ylim. 
vapaaliput matkaa varten Lappeenrantaan ja takaisin. (Tfo 
n:o 979, 16. 5. 1950) 

Stwmen Ratdcttieli:iisten Raittiusyhdistyksen valtionrautatei
den palveluksessa oleville jasenille, jotka osallistuvat 4.-7. 8. 
1950 I-Ielsingissii jarjestettiivan Pohjoismaisen RautatieUiisten 
Raittiusunionin kongressin yhteydessii pidettiivaiin yhdistyksen 
jatkovuosikokoukseen, on myonnetty ylim. vapaaliput matkaa 
varten Helsin'kiin ja takaisin. (Tfo n:o 874, 3. 5. 1950) 

Matkalippualenn uksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippu
jen hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Helsinki : 30. 5.-2. 6. 1950, Sokeain Keskusliiton vuosikokous ; 
sokeille; 50%, myos pikaj. 

Punkasalmi : 30. 5.-12. 7. 1950; ylioppilaitten tyoleiri; 
3. 6.-21. 6. 1950; kristi'llinen koulutytto.leiri ; 

28. 6.-16. 7. 1950; kristillinen koulutyttoleiri; 
10. 7.-20. 7. 1950; kristillinen koulutytto'leiri ; 
13. 7.-23. 7. 1950; akateemiset leiripaiviit; 
31. 7.-17. 8. 1950; kristillinen koulupoikaleiri; 
12. 8.-21. 8. 1950; kristillinen koulupoilroleiri ; 

Suomen Kristillisen Ylioppill3.sliiton ylliimainittuihin tilaisuuk
sin o al'listuvat alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 

Loimaa, Varkaus: 31. 5.-7. 6. 1950; Suomen Urheiluliiton 
naisten yleisurheiluleirit; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 % , 
myos pikaj. 
Alavus : 31. 5.-11. 6. 1950; Suomen Urheiluliiton ooisten yleis
urheiluleiri; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25%, myos. pikaj . 
Tampere : 3.-11. 6. 1950; Suomen Urheiluliiton naisten yleis
urheiluleiri; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Turku: 4. 6.-22. 6. 1950; Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton 
koulupoikaleiri; ;aile 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 
Jyvaskyla: 4. 6.-22. 6. 1950; Suomen Kristillisen Y'lioppilas
l:iiton kri tillinen koulutyttoleiri; alle 20-vtlOtiaat; 25 %, myos 
pikaj. 
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Jamijarvi ja Tampere: 17. 6.-20. 7. 1930, 10 
22. 7.-8. 8. 1950; nomen Ilmailulii 

ton lennokki- ja purj lentokurssit ; aUe 20-vuotiaat liiton ja e
net ; 25 %, myos pikaj. 

Savonlinna: 28. 6.-6. 7. 1950 ; Suomen Kristillisen Ylioppilas
liiton kristillinen ylioppilaskokous ; aile 20-vuotiaat; 25 %. 
myos pikaj. 
Orivesi: 28. 6.- 7. 7. 1950; Suomen Va1konauha1iiton tytti:ileiri ; 
alle 20-vuotiaat; 25 %, myi:is pikaj. 
Seinajoki tai Kokkola: 28. 6.-9. 7. 1950; Suomen Kri tillisen 
Ylioppilasliiton kristillinen koulutyttoleiri; alle 20-,;ruotiaat ; 
25 %, myi:is pikaj. 
Hyvinka.a: 29. 6.-2. 9. l 950 ; Kristillis-yhteisklmnallisen Tyo
keskus Kalliolan tytti:ileiri; alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 
Kausala: 29. 6.-2. 9. l 950; Kristillis-yhteiskunnalli en 'ryo
keskus Kalliolan poikaleiri; aUe 20-vuotiaat; 25 %, myi:is pikaj. 
Lapua: 2. 7.-11. 7. 1950; Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton 
kristillinen koulupoi.kaleiri; alle 20-vu.otiruat; 25 %, myos pikaj . 
Kuopio: 12. 7.-20. 7. 1950; Su.omen Kristillisen Ylioppilas
liiton kristillinen teinikokous; alle 20-vuotiaat; 25 %, myo 
¢~. -
Kemijarvi: 13. 7.-1. 8. 1950; Suomen Kristillisen Ylio.Ppilas
liiton jiirjestiima teinien 1·etkeilyleiri ; alle 20-vuotiaat ; 25 o/c. 
myos pikaj. 
Kajaani tai Vuoklatti: 13. 7.- 31. 7. 1950; Su.om n Kristillisen 
Ylioppilasliiton kristillinen koulu.tyttoleiri; alle 20-vuotiaat ; 
25 %, myos pilmj. 
Suolahti: 16. 7.-27. 7. 1950; Suomen Valkonauhaliiton nuoriso
leiri; rule 20-vuotiaat; 25 %. myos pikaj. 
Helsinki tai Kuggom: 18. 7.-27. 7. 1950; nomen Kristillisen 
Ylioppilasliiton kristillinen ylioppilaskokous; alle 20-vuotiaat ; 
25 %, myos pikaj. 
Vuokatti: 19. 7.- 30. 7. 1950; Suomen Kristillisen Ylioppilas
liiton kristillinen koulupoikaleiri; alle 20-vuotiaat ; 25 %, myos 
pikaj . · 
Uusikaupunki : 30. 7.- 9. 8. 1950 ; Su.omen Kristilliseu Ylioppi
lasliiton kristillinen kou.lutytti:i'leiri ; alle 20-vuotia.at; 25 o/c, 
myi:is pikaj. 
Raudaskyla. : 8. 8.-16. . 1950 ; Suomen Kristillisen Ylioppilas
liiton kristillinen yli oppilaskokous; alle 20-vuotiaat ; 25 9(-, 
myi:is pikaj. 
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Helsinki : 1. 9.-22. 10. 1930; Suomen :Messut Osuuskunnan 
.iarjestamat ~ u u r mess n t; niiyttelyssa kavijat ja niiyt
teille asettajat; 25 %, myos pikaj. 

Kaksipa.iset kynanjatkot. 

Useissa toimistotehUivissa (mm. ta,·aratilastojen laadinnassa ) 
joudutaan kayttamaan kahta erivarista kynaa . Varastojen kautta 
on saatavissa kaksipaisia kynanjatkoja, joihin on mukava liittaa 
tarvittavat erivariset kynanpatkiit. aita suositellaan kayteWi
vaksi. koska kyniin vaihtaminen siten tulee mukavammaksi. 
(Tyt 6. 5. 1950) 

Vaununpeitt eiden etsi.ntii.. 

Lohjan Kalkkitehtaan vaununpeitteitii. n:o 10 ja n:o 1006 l•ehoite· 
taan et imiiiin ja loy dettii.essii. liihettii.mii.iin ne Kirkniemen asemalle 
sekii. ilmoittamaan lOytymisestii. Tie. (Lkoj n:o 1194-, 20. 5. 50) . 

Aloitetoimint a. 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 
Rataesimies A . Nykiinen, Kii.lviii: kolmipyorii.resiinan etu. ja taka· 

pyiiriin a.kselin sii.iitolaitteet; kunnia.kirja ja 1,000 markan rahapalkinto. 
Ratamestari J. 'l'ietiiviiinen, Vika: ratakiskonaulojen kiristysvasara; 

kunnia.kirja. 

VR pa.lvelukseen sopimattomia. 

Helsingin asema.lla palveleva ylimii.iiriiineu asemam~es K auko Johan · 
nes J ulkunen (s. 17. 3 . 28) on erotettu 31. 5. 50 lukien sopimattomana 
rautatien palvelnkseen. (1. ljp n:o H . 388/ 1674, 16. 5. 50 ) . 

Ka.donnei ta matka.lippuja, virkamerkkeja ym, 

Tampereen vadkolla Toijalassa palvelevalle vetnrin.kuljettajalle 
Rei no Kanervalle kirjoitet.tu kesiikausivapaal ippu n : o 05724/ 115 on ka· 
don nut ja kuoletetaan. (Tpe vrp n :o 233, 15. 5. 1950). 

Porvoon alavarikolla palvelevalle veturinkuljettajalle Toivo Ak el 
Mervelle kirjoitettu virkaruerkki n :o 111 seka P asilan vari,kolla pal· 
velevalle ylim. veturinliimmittajalle Jaakko Johannes LehtiRelle kir
,joitetJtu virka,mer kki n : o 772 ovat kadonnee.t j a ku oletetaan. (Psi Yrp 
11:0 224, 15. 5. 1<950) . 

Lahden aseman 1 l. asemamiehen Yli.ino Ola~·i Huomon virkamerkJd 
n : o 35 on •kadonnut ja kuoletetaan . (2. ljp n : o 767/2301, 15. J 5. 1050) . 

Ylim. siihkottajii.lle Ethel Tellervo Pitkasene 17. 4. 50 kirjoitettu 
kesakausivapaalippu n:o 18/ 487 matkalle Helsinki-Porvoo on kadonnu t 
jo. k uoletetaan. (1. ljp u :o 583/1655, 16. 5. 1950). 

V. t . konduk,toori Edvart Pitkiisen vaimolle Ethelille 29. 4. 50 ki r
joi lettu tilapiilinen vrupaalippu n: o 0380308 matkalle Helsin ki-PorYoo on 
kadon nu t ja kuoletetaan. (1. l,i-p n :o 5 4/ 165i, 16. 5. ;30 ) . 
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Helsingin konepajalla pah·elc,·alle maalarille Yrjo Heleniukselle kir· 1 5 
joitettu virka-ai.kavapaalippu n:o 026933/539 voimassa 1. 1.-31. 12. 50 
Helsingin-Tapanilan valillii on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki knp 
20. 5. 1950). 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Rautatiehallituksen talousosaston kamreerin virka. Rautatiehallituk · 
selle osoitetut hakemukset jatettiiva rantatiehallituksen kirjaajalle vii
mmstii.iin 19. 6. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vai.keun asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jattamista ottamaan selviia asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitet iedustelu. 

16 

Valttiili.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten 17 
kai.kkia henkilo- ja palk.kau.nsioita hoitavia virkailijoitaan, jotl!:a tietii.· 
vat jonkun allamainitun henkilon osoitteen, siita viipymiittii. ilmoittamaan 
rautatieha.llituksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

nimi anunatti syntymiin.tosi aia1w.isemz}l· osoite 
Sahala, Armas 
Tirn.isjarvi, Hilma. Alma rautatiel. 
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KASKYLEHTI N:o 27 
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Vilttaus Kaskylehdessa fulkaistuun miaraykseen mer'kitiiA: 
Kl n :o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numer~ 
Jakelua koskevat muut osilmoitukset on t ehtava painatusjaostoon. 

To i m i t u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 2<4 

SIS .A. LLYS : 1. Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen muuttaminen. - 2. Valtion viran tai toimen haltoijan oikeudesta eHi.k · 
k:eeseen annetun asetuksen muuttaaninen. - 3. Junaturvallisuussiili.nto. - 4. 
Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Muutoksia postivaunujen kulussa. 
- 6. Julkai.sun ,Suomen Kulkuneuvot'.' myyntihinta. - 7. Laivali!ikenne sata· 
missa. - 8. Vaununvuokrien erittelylomake. - 9. SuQran tariffin mukaan rah . 
ditettujen lahety-sten autokuJjetuksista suoritettavat korvaukset. - 10. R.a.h· 
d!itus. - 11. Matkalippualennuksia. - 12. Kilpailukutsu. 

Valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta annetun asetuksen 
muuttaminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus: 
Aseht s 

valtion vimn tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen muuttamisesta. 

Arunettu Hclsingissii. 128 paivana huhtiJmuta 1950. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kasittelemaan maaratyn ministerin esittelysta muutetaan valtion 
viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 piiivana tammilrnuta 
1943 annetun asetuksen 1 §, sellaisena kuin se on 30 paivana 
kesii.kuu.ta 1949 annetussa asetuksessa (476/49), 4 §. sellaisena 
kuin se on 28 pii.ivana huhtikuuta 1947 annetussa asetuksessa 
(316/47), sek.ii 5 §, sellaisena kuin se on edelHi. mainitussa 30 
piiivii.nii. kesii.kuuta 1949 annetnssa asetuksessa, seuraavasti: 

1 §. - - -- - - --- - - - -- - - - - -

18. Paaluokka. 

V altionrautatiet. 
Rautatiehallitus. 

Ha l lin to-o sa s to. 

Liikennetarkastaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Tyontutkimuspii.allikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

4168. - 2. 6. 1950. 

245,400 
293,400 

1 
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Kirjuri, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 1., y. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

T a 1 o us o sa s to. 

YliUUikari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ylikamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 1., y. p. . .... · ...... . .......... , . . . . . 15 
Terveysolojen tarkkaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

R a t a o s a s t o. 

Osastosihteeri, a. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
T~r~aa~~! J I., a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
KirJanpitii.Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Piirustaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Kirjuri, 2 I., y. p . . . . .. . ...... . .. . ,. . . . . . . . . . . . 15 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 

K o n e o s a s t o. 

Kirjuri, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
K_i.rjuri,. 2 J., y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
PnrustaJa . . ... .. ........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 

Varas to-o sa s to. 

T?il'!litsi~~ .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
KirJanpLtaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 I., y . p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

198,600 
172,800 

336,000 
307,200 

198,600 
172,800 
165,000 

235,200 
225,600 
198,600 

151,800 
172,800 
138,600 

198,600 
172,800 
151,800 

245,400 
198,600 
172,800 
138,600 

----------------------.. --
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L i i k e n n e o s a s to. 

Liikennetarkastaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Osastosihteeri , a. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Kirjuri, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 1., y . p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Kont toriapulainen, 1 I. . ... . ....... ,. . . . . . . . . . . . 10 

T a r i f f i o s a s t o. 

Liikennetarkastaja, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Ylitarkkaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Kirjuri, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 1., y. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Kirjuri, 2 1., a. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

R a u t at i era k e n nu s o sa s to . 

Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 1., y . p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Konttoriapulainen, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Linjahallinto. 

Liikennetarkastaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Asemapaallikko (Helsinki) , 1 1., 1 pl. . . . . . . . . . . 26 

Asemapaallikko, 5 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Apulaisasemapaallikko, y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Apulaisasemapiiallikko, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
J aksonkamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Ki . . 1 l . . r~ur~, ., y. p. . .. .. ........... . . ..... .- .... . 
KirJurl, 1 l., a. p. . .... .... .. ..... .. . ...... . . . 

19 
17 

27 

245,400 
235,200 

198,600 
172,800 
138,600 

245,400 
293,400 

198,600 
172,800 
158,400 
138,600 

198,600 
172,800 
138,600 

245,400 
279,600 

198,600 
245,400 
225,600 
267,600 

- -- -- - ..____,_ - _ .,.__,__ -;-- - --·-- ... -:--· ----:-- - ·...--.. .•.---:- -
Rataesirnies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 158,400 
Opastinasentaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 13 15 ,400 
Vaibdemiesten' esimies, 1 1. ' ... ... .. .. ~ . . .. ~·. . . . 13 1 15'8,400 
- - - - - - - ~ ~ .._____ . .l....L -- ,._.:__. _L ...:...::i.o..< - - - - -

l 1 ~ ... .t. .. I • 

1 
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3 §. IIallitusneuvokselle, joka on valtioneuvoston kanslian tai 
ministerion kansliapiiallikkona, maksetaan palkkausta kahta palk
kausluokkaa ja oikeussihteerille, joka on korkeimman oikeuden 
kansliapiiallikkona, hallintosihteerille, joka on korkeimman hal
linto-oikeuden kansliapaallikkona, ja oikeuskanslerinsihteerille, 
joka on oikeuskanslerinviraston kansliapiiallikkona, yhtii palk
kausluokkaa ylemman palkkausluokan mukaan lmin 1 § : ssa on 
mainittu. 

4 §. Normaalilyseon yliopettaja, oppikoulun vanhempi ja 
nuorempi lehtori ja apulaislehtori, yksinkertaisen seminaarin joh
tl'!-ja, seminaarin lehtori, kansak:oulujen piiritarkastaja, valtion 
teknillisen oppilaitoksen yliopettaja ja lehtori seka valtion maa
taloudellisen oppilaitoksen sellainen yliopettaja, lehtori ja opet
taja, jolta vaaditaan yliopistossa suoritetun loppututkinnon an
tama patevyys, saavat palveltuaan yhteensii kymmenen vuotta 
vakinaisena mainituissa viroissa tai toimissa palkkausta 1 § : ssa 
minittua lahinna ylemman palkkausluokan mukaan. 

Peruspalkkaisena tai ylimaaraisena veturi.n.kllljettajana vahin
taan viisi vuotta palvellut valtionrautateiden veturinkuljettaja 
ja veturinlammittajana vahintaan kolme vuotta palvellut valtion
rautateiden veturinlammittaja saavat palkkausta 1 § :ssa mainit 
tua lahinna ylemman palkkausluokan mukaan. 

5 §. Palkkauslain 4 § :n 4 momentin nojalla suoritetaan ika
lislia jaljemplina mainiLuille viran tai toimen haltijoille seuraa
vasti: 

henkikirjoittajalle 22 palkkausluokan mukaan, 
1 luokan maanmittausinsinoorille 25 palkkausluokan mukaan, 
2 luokan maanmittausinsinoorille 23 palkkausluokan mukaan. 
3 luokan maanmittausinsinoorille 20 palkkausluokan mukaan . 
TaUi asetusta sovelletaan muuten 1 paiva.sta tammikuuta 1950 

lukien, paitsi etta muutokset 6 paaluokan - Hovioikeudet -
ja 10 piialuokan - Kansakoululaitos - kohdalla (koti..talouden 
lehtori) tulevat sovellettaviksi 1 pliiviista maaliskuuta 1950. 
(.Asetus n:o 216/50. - Rh/ to n:o H. 828, 26. 5. 1950. - Vert. 
Kl n:o 36/49. 1 ja Kl n:o 22/47. 1.) Kl n:o 27/50. 1. 

Valtion viran tai toim.en haltijain 
oikeudesta elakkeeseen annetun 
asetuksen muuttaminen. 

2 .Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus: 

Asetus 
va:Uion viran tai toimen haltijan oikeudesta elakkeeseen annet-un 

asetuksen muuttamisesta . 
.Ann.ettu Helsingissli. 28 piilivii.OO. huhtikuuta 1960. 
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Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 2 
kasittelemaiin miiiiriityn ministerin esittelystii muutetaan valtion 
viran tai toimen haltijan oikeudesta eHikkeeseen 12 piiiviinii hel
nukuuta 1943 annetun asetuksen 6 §, sellaisena !min se on 30 piii-
viinii kesiikuuta 1949 annetussa asetuksessa (487/49), niiin kuu
luvaksi: 

6 §. Elakelain 5 § :n 4 momentin nojalla suoritetaan jaljem
pana mainituille viran tai .toimen haltijoille elakeWi seuraavasti: 

kihlakunnantuomarille 31 :nnen; 
kliinillisen laiiketieteen henkilokohtaiselle ylimaariiiselle pro

fessorille 31 :nnen; 
yleisen sairaalan ylilaakarille ja aluelaakarille, mikali hiinella 

ei ole korkeamman luokan peruspalkkaa, 26 ~nnen; 
vankinlielisairaalan liiakarille sekii piirielainUiiikarille, mikali 

hanellii ei ole korkeamman luokan peruspalkkaa, 24:nnen; 
henkikirjoittajalle 22 :nnen; sekii 
1 palkkaluokan maanmittausinsinoorille 25: nnen, 
2 palkkaluokan maannlittausinsinoorille 23: nnen, ja 
3 palkkaluokan maanmittausinsinoorille 20: nnen palkkausluo

kan mukaan. 
Tat.\i asetusta sovelletaan 1 paivastii .tammikuuta 1950 lukien. 
(Asetus n:o 218/50. - Rh/to n :o H. 827, 26. 5. 1950.) KI 

11:0 27/50. 2. 

Junaturva llisuussaantO. 

Rautatiehallitu.s on muuttanut Junaturvallisuussaannon 105 3 
~ : n 4. kohdan lmulumaan 1. 6. 50 lukien seuraavasti: 
· ,4:. Henkiloliikenteessii kaytettavista erikoi. vaunuista saadaan 
posti-, konduktoori-, matkatavara- ja vankivaunu sijoittaa j1maan 
siihen paikkaan, jossa se on edullisinta pitiia. Kuitenkaan ei 
tiillaista kaksi- ( tai kolmi-) akselista vatmua, jonka oma paino 
on aile 16 tonnin, saa sijoittaa neliakselisten matkustajavaunu
jen viiliin." (Rh/lko n:o 1326, 26. 5. 50) Kl n:o 27/50. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Varkauden aseman alaisena km 415+988 m avataan 1. 6. 1950 

liikenteelle Kollinjoki-niminen laiturivaihde seuraavin merkin-
noin: 
' lv Kollinjoki 23 Varka.us 9 

Huutokoski 9 
Hko 9. Vnj 110. 
Pm 40. Jns 143. 

HlmT Hpk 198. llm 214. 
Kon 323. Kw 224. 
01 491. Ri 345. 
Sk 316. Tl 352. Yw 368. 
Luk. 1. 6. 1950 (Lkoj 
n :o 1207, 25. 5. 50) 
Kl n:o 27/50. 4. 

4 
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Sarkisalmen aseman alaisena km 528+311 m avataan 1. 6. 
1950 liikenteelle Rajasuo-niminen laiturivaihde seuraavin mer
kinnoin: 

lv Rajasuo 24 S'.i.rkisalmi 8 Hi1mT 
Putikko 7 
Par 13. Hko 121. 
Spl 32. Pm. 152. 
Kw 209. Jn.s 273 . 

Muutoksia postivaunujen kulussa. 

Hpk 310. Ilm 326. 
Kon 435. 01 601. 
Ri 330. Sk 428. 
Tl 406. Yw 4 0. 
Luk. 1. 6. 1950 (Lkoj' 
n:o 1207, 25. 5. 50) 
Kl n :o 27/5(}. 4. 

Posti- ja lennatinhallituksen postiosaston esityksesta rautatie
hallitu.k:sen kuljetustoimisto on suostunut siihen, etta postivau
nujen kuljetuksen suhteen saadaan tulevan kesakuun 1 paivasta 
lukien tehda seuraavat muutokset: 

1) Pv. 3 i (Helsinki-Turku), joka nykyisin kuljetetaan 
junassa n :o 35, tullaan kuljettamaan junissa n :o 107, (sunnun
taisin ja juhlapaivina junassa n:o 11) 203 ja 35 (Karjaa
Turku). Jtmaan n: o 35 (Helsinki-Karjaa) jaa ainoastaan laa
tikkokuljetus kirjepostia varten ilman saattavaa postiljoonia. Ta
man toimenpiteen kautta lakkaa postiljoonivaunun H-L-K 
(Helsinki-Hyvinkaa-Karjaa) kuljetus junissa n: o 11/ 203. 
204/ 78. 

2) Pv. 15 (Helsinki-Hyvinkaa-Karjaa), joka nykyisin kul
jetetaa.n junissa n: o 73/ 201, jatkaa junassa n: o 211 Hankoon. 
palaten pv. 16:na (Hanko-Hyvinkaa-IIelsinki) junissa n:o 
214/208/ 206/ 40. 

P ostiljoonivaunu ll-K (Hanko-Karjaa-Hanko), joka ny
kyisin :knljetetaan junissa n: o 210, 211, 216 ja 215, kuljetetaan 
vain jnnissa 216 ja 215. Junaan n:o 210 jaa vain postiljoonin 
saattama sanomalehti- ja kirjepostin kuljetus junailijavaunussa. 

3) Pv. 33 (Turku-Uusikaupunki) kuljetetaan edelleenkin 
junassa n: o 381, mutta paluu: joka nykyisin tapahhm jna,<;sa 
n:o 382, tulee tapahtultlaari junassa n:o 384. · l " 

' Postiljoo~ivaunu T-U (Tu.rku-Uusikaupunki---,.~tp.jlql) . lii-
'hete.tiiiin edelleenkin juna a n: o ·385, mutta paluu, joka nykyisin 
tap,ahtuil j?na .sa n: o 386, tplee ta:pahtumaan , junassa n : o 382 . 
.funaa!f ri: o 3.8'6 jaa ainoastaari laatikkoJ<uljetus sanomalehti::t ja 
~jepo~tia ~~Jten ilp1an ~aattavaa pos.tiljooi).ia. (Kut. n: o ~45, 
26. fi, 50•), Kl n:o. 27/ 50. 5. · I 
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Julka.isun , Suomen Kulkuneuvot" 
myyntihinta, 

Julkaisun ,Suomen Kulkuneuvot" myyntihinta, joka on nyt 6 
50 markkaa kappaleelta, korotetaan 60 markkaan kappaleelta ke
sakuun 1 pa.i.vastli. 1950 lukien, jolloin julkaisun uusi painos tu-
lee voimaan. (Rhjlko n: o 1269, 25. 5. 50) Kl n: o 27/ 50. 6. 

Laivaliikenne sata.missa. 

Laivaliikenne Raahen satamassa Lapaluodossa on alkanut 21/5. 'J 

Vaununvuokrien erittelylomake. 

Ylimaiiraisten liikennetulojen kuitin .takasivulla aikaisemmin 8 
ollut vaununvuokrien erittely on jatetty uudenmallisesta ylim. 
liikennetulojen kirjasta pois, koska se oli hankala tiiyttaa. Kun 
jotkut asia:kkaat kuitenkin haluavat erittelyn ja sen laatiminen 
nykyiselle avokuitille on hidasta sellaisilla liikennepaikoilla, joilla 
perittiivia vaununvuokria esiintyy huomattavan paljon, on Hita 
tarkoitu ta varten painettu eri.tyinen vaununvuokrien erittely
Iomake n: o 1817. Lomake taytetaan kahtcna kappaleena, joista 
toinen annetaan maksajalle ja toinen jiiii asemalle myi:ihempia 
va.ununVl.lOkrien kannon tarkastuksia vartcn. 

Erittelylomake ei ole .tilityksenalainen, vaan se liittyy miHi
l'iittyyn ylim. liikennetulojen kirjan kuittiin, jonka nwnero mer
kitiiiin erittelyyn. Itse kuittiin kirjoitetaan tiilli:iin vain ,Vau-
nunvuokria oheisen erittelyn mukaan ........ mk". 

Erittely kirjoitetaan valmiiksi etukiiteen tai esimiehen toimis
tossa (esim. jiirje telymestarin) ja maksun kantava virkailija kir
joittaa sitten sen perusteella vain kuitin ylim. liikennetulojen 
kirjasta. ylHimainitulla tavalla ja merkitsee kuitin numeron erit- . 
telyyn, antaen kuitin mukana erittelyn maksajalle. Kun kuitteja 
y lim. liikennetulojen kirjasta ei na.inollen tal'vit e enaa kirjoittaa 
etukateen valmiiksi, vaan maksun kantaja voi ne itse kirjuittaa 
kiidenkiiiinteessa, kay paivatilityskin mu tkattomasti kantaan jiHi
vien B-osien perusteella. 

Erittelylomaketta kaytetaiin siis vain niilla 1iikennepaikoilla, 
joilla perittiiviii vaununvuokria esiintyy huomattavan paljon, ja 
niilliikin kirjoitetaan se vain sellaisille, jotka sitii haluavat. Pie
netnmissii puit~issa kaytetaan vain ylim. liikennetulojen kirjasta 
laa.dittua kuittia, johon erittely vaadittaessa tehdiiii11. (Tfo n: o 
1022, 25. 5. Hl50 ) Kl n:o 2.7/ 50. 8. · 



9 

10 

11 

1Z 

27 - 8 -

Suoran tariffin mukaan rahditettujen 
lahetysten autokuljetuksista suoritettavat 
korvaukset. 

Rautatiehallitus on miiiirannyt, etta valtionrautateiden auto
kirjanpidossa lasketaan 1. 6. 50 lukien autoille korvausta yhdis
tetyn auto- ja kotiinkuljetustariffin (so-pimuslruljetuksista, joista 
autokuljetuksesta kannettava korvaus laskettu hinnoituslukuja 
uurentamalla, kl 3/ 49. 11) mukaan rahditetuista liihetyksi ta 400 

markkaa .tonnilta. Linjaliikenteessa suoritetuista ·kuljetuksista , 
joiden rahdit on laskettu suoran tariffin mukaan, lasketaan kor
vausta 400 markkaa tonnilta ja sen lisaksi 10 markkaa tonnikilo
metrilta. Saman suuruiset korvaukset suoritetaan mainitusta piii
vasta lukien myos Oy Pohjolan Liikenne Ab: n hoitamista vru -
taavista kuljetuksista. Viimeksimainittujen osalta on tehtava kol'
jaus rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liike11ne Ab: 11 tariffi
sopimuksen (Kl 23/ 50. 1.) kiito-, pika- ja rahtitavaraa koskevien 
maaraysten 11 koh.taa11. (Rh 11:0 1291, 25. 5. 1950) Kl n:o 
27/50. 9. 

Rahditus. 
Traktorien peravaunut rahditetaan 1. 6. 1950 lukien kuten 

autojen peravaunut. Merkinta tiistli on tehtliva Aakkoselliseen 
tavaranluokitustaulukkoon. (Tfo n:o 1016, 24. 5. 50) Kl n:o 
27/50. 10. 

Matkalippualennuksia. 
Seuraavat alennuJrset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 

hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Tampere: 3. 6.-10. 6. 50; Suomen Partiotyttojarjeston partio
tyttOpaivat; alle 20-vuotiaat partiolaiset; 25 %, pikaj. 
Simpele: 9. 6.-13. 6. 50; SVUL:n Viipurin piirin SNLL-jaoston 
kansantanhujuhlat; alle 20-vuotiaat ohjelman suorittajat; 25 %, 
myos pikaj. 
Inkoo: 10. 6.-22. 6. 50; Suomen Partiotyttojarjeston johta,ja 
leiri; alle 20-vuotiaat partiolaiset; 25 %, pikaj. 

Kilpailukutsu. 
VR Urh.eilun • suunnistamiskevii.tkilpailut, jotka. samalla ova.t Etelii.

Suomen piirin mestaruuski.lpailut, pidetlili.n Rmhimaen varikon suunnist.'l.jieu 
jarjes~nii. kesii.kuun 18 pii.ivii.nii. 1950. Kilpailijain •kokoontuminen Mom
milan asemalla klo 10.00. 

Kilpaillaan yleisessii., yli 35 v. ja naisten sarjoissa. llmo1ttautumiset 
ja osanottomaksu mk 100:- on liihetettii.vii. 16/ 6 -50 mennessii. osoitteella: 
Vet.llrulj. Leo Hauta.la, Riih.imii.k.i, va.rikko. Sauna on varattuna, mutta 
kilpailijoita kehoii>etaan varustau.tumaan evii.illii.. 

Helsinki 1950. Valtioneuvoaton kirjapalno 



KASKYLEHTI N:o 28 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkitiin: 
Ki n :o 1/50. 2 ( = iehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosil moitukset on tehtavi painatusj aostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-t. 

S is all y s: 1. Asetu.s rii.jihlldysaineiden kuljetuksesta rautatei!Hi. annetun 
asetuksen muuttamisesta. - 2. Liikenne~pari.klkoja koskevia muutoksia. - 3. 
Paperijiitteet. - 4. Rautatierakennusten tyojunaliikentee a olevan veturi- ja 
junahenkilokunnan pa.lvelussuhde rauta.tieraken.nusosastolla. - 5. Tilaston laa· 
timinen suurliikennoitsijiiin vaunukuormalii.hetyksistii. - 6. Tavaran luokitns. 
- 7. Matkalilppualennuksia. - 8. Tyonvii.hyyden takia vapautuva tyovoima. -
9. Aloit~toiminta. - 10. VR palvelukseen sopimattomia. - 11. Kadonneita 
matJk.alippuja, virkamer.kkejii y. m. - 12. Avoimia virkoja ja toimia. - 13. 
Liikenneoppila.ita valtionrautateille. - 14. Lomanviettokurs i Vierumaella. 

Asetus rajahdysaineiden kuljetuksesta rauta
teilla annetun asetuksen muuttamisesta. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerin esittelysta on 1 
toukokuun 26 paivana 1950 annetulla asetuksella muutettu rajah
dysaineiden kuljetuksesta rautateilla 26 paivan~ huhtikuuta 
1939 annetun asetuksen (Liikennesaannon liite II) 21 § nain 
kuuluvaksi: 

,21 §. Rautatielle tuleva maksu rajahdysaineiden kuljetuk
sesta on suoritettava lahetysasemalla." 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana heinakuuta 1950. 
(Lkoj n:o 1073, 1. 6. 50) Kl n:o 28/ 50. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Turengin Sokeritehdas Oy: n kanssa on sovittu siita, etta 2 
syrjaraidemaksu Turengissa olevan Sokeritehtaan raiteen osalta 
kannetaan Turengissa rahtiluottotilin valitykselUi. Taman mukai-
sesti on Liikennepaikkojen Valimatkat-julkaisuun siv. 171 Sokeri
tehtaan raiteen .kohdalla sarakkeessa 8 oleva· merkinta muutet-
tava seuraavaksi : 

Turengin Sokeritehdas Oy: ta varten. 

Vaunukuormaliihetysten rahti lasketaan aina Turenkiin 
tai Turengista kantamatta raiteen osalta syrjaraidemaksua. 

(Lkoj n :o 1275, ·31. 5. 50) Kl n:o 28/50. 2. 

4305 - 9. 6. 1950. 
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Paperijatteet. 

Rautatiehallitus on tehnyt .Jateke kus Oy: n kan sa euraavan 
sopimuksen valtionrautateilHi kertyvien paperijatteiden ja kay-
tettyjen pahvilippujen luovuttam.isesta: · 

1 §. ,Jatekeskus Oy oikeutetaan, toukolruun 1 paivasta 1950 
lukicn toistaiseksi, saamaan kaikki valtiourautateilla kertyneet 
puhtaat, lajittelemattomat paperijatteet, lmten vanhentuneet 
rahtikirjat, muisti- ja paivakirj at, kaytetyt pahviliput y. m. 
toistaiseksi yhden (1) markan 75 pennin hinnasta kilolta •·a
paasti vaunu sa Helsingin Lansisatamassa tai autolmormissa 
vapaasti toimiJ1imen varastossa llelsingissa tai ''aihtoehtoisesti 
kahden (2) markan 50 pennm hinnasta kiJolta vapaa ti vaunussa 
Tampellan tehiaalla Inkeroisi a Uihetysosoitteella: Tampella, 
Inkeroinen, Puuhiomon raide. 

2 §. A emilla keraantyneet paperijatteet luovutetaan yleensa 
kerran vuodes a, mutta seka paperijatteet etta pahviliput rauta
tiehallituksen toimi 'toista Helsingissa luovutetaan noin kerran 
k:uukaudessa. 

3 §. Kaytetyt pahviliput luovutetaan rautatien omissa kangas
tai paperisakeissii, jotka on palautettava takaisin rautatichalli
tnksen tarkastustoimistoon kahden viikon lruluessa siita lukien, 
jolloin lahetys on saapunut vastaauottoa emalle. Palauttamatta 
jatetyista kangassakeistii velotaan mk 300: - kappaleelta. 

4 §. Paperijatteita ja pahvilippuja luon1tettaessa tavaran 
vastaanottajan on lruitattava VR oman tavaran knljetu kirjan, 
lomake N: o 1922 tai 1923-, asianmukainen osa. Lahetyk istii on 
suoritettava maksu kuukausittain kuittia va. taan Lansisataman 
tai Inkeroisten asemakassaan. 

5 §. Tiima sopimus on voimassa toukokuun 1 piiiviista 1950 
alkaen toistaiseksi puoli vuotta kerrallaan, ellei sita jommalta
kummalta puolen irtisanota kuukautta ennen sen nmpeenmene
mista, mutta jos osakeyhtio tavalla tai toisella laiminlyo edella
olcvien inaariiysten noudattamisen, katsotaan sopimus rikotuksi 
ja lakkaa se heti olemasta voimassa, jolloin osakeyhtio on vel
vollinen korvaamaan kaiken valtionrautateille tasta mahdollisesti 
joh tu van vahingon." 

Taman rautatiehallitus taten ilmoittaa asianomaisille tiedoksi 
ja noudatettavaksi seka huomauttaa samalla paperijiitteiden 
keraiijille ja lahettajille siita, ettei paperijiitteisiin saa sekoittaa 
minkai:inlaisia muita jatteita ja roskaa, koska viiJne aikoina on 
Helsinkiin saapuneita paperijateHihetyksia ollnt pakko siirUia 
suoraan kaatopaikoiLi e paperijatteiden kayttokelvottomuuden 
takia. (Rh vo V. 91/ 1144, 22. 5. 1950) Kl 28/ 50. 3. 
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Rautatierakennusten tyojunaliikenteessa olevan 
veturi- ja junahenkilokunnan palvellussuhde 
rautatierakennusosagtolla. 

Senjohdosta, etta on ilmennyt epaselvyytta siina, mika on 4 
rautatierakennusten tyojunaliikenteessa olevan veturi- ja juna
henkilokunnan palvelussuhde asianomaisten ollessa, tavallisimmin 
ylimaaraisen toimenhaltijan nimelUi, sanotun liikenteen aikana 
toimessa rautatierakennusosastolla, on rautatiehallitus tanaan 
paattanyt, etta puheenaolevat henkilot tasta lahtien otetaan 
rautatierakennuksille tilapaisiksi toimihenkiloiksi sen mukaan 
lmin lmluvan vuoden alusta voimaan tullessa, valtion ylimaarai-
sista toimenhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloistii 8. 12. 49 
annetussa asetuksessa (Kl 62/ 49. 1) viimeksi mainittujen osalta 
saadetaan. Asianomaiset otetaan maaraajaksi eli siksi ajaksi 
lmin tyojunaliikenne lmlloinkin on kaynnissa. 

Edellaoleva koskee seka niita, joilla valmiilla radoilla on 
vakinainen tai ylimaarainen virka tai toimi ja jotka, luovutta
malla kaikki palkkaetunsa siellii, hakemuksen perusteella otetaan 
puheenaoleviin tilapaisiin toimiin, etta niihin poikkeuksellisesti 
patevan henkiloston puutteen vuoksi otettavia rautatieraken
nuksen tyontekjoita, joilla sanottujen toimien hoitamiseen on 
tarvittavat edellytykset. Asianomainen tilapainen toimihenkilo 
saa, lmten tahiinkin asti, rautatierakennuksella hoitamaansa, vas
taavaan ylimaaraiseen toimeen rinnastettavaa tointa seuraavan 
palkkion, mihin lisaksi sisiillytetaan mahdollista kalliinpaikan
lisaa vastaava palkkionlisa. Taman lisaksi malrnetaan ikiilisaan 
oikeutetuille viran tai toimen haltijoille ikalisaa heidan varsi
naisen, valmiilla radoilla olevan virkansa tai toimensa mukaan 
seka kantatyontekijoille lmukausipalkkiota, samoinlmin rautatie
rakennuksilla kyseessaolevissa toimissa suoritettavia erityisiii 
lisiii., huomioonottaen, etta rautatierakennulcsella tapahtuva tila
painen palvelus ei missaan suhteessa aiheuta katkeamaa asian
omaisen rautatiepalveluksessa eika vahenna hanen varsinaiseen 
virkaansa tai toimeensa kuuluvia etuja. 

Taman, seldi etta rautatierakennuksilla ja radankorjauksilla 
nyt ylimaaraisen veturinkuljettajan, konduktoorin, veturinlam
mittajan ja junamiehen nimella toimivat henkilot on 1. 6. 50 
alkaen katsottava edellii olevan mukaisesti otetuiksi vastaaviksi 
tilapaisiksi toimihenkiloiksi, rautatiehallitus taten ilmoittaa tie
toonne ja lmomioonne. (Rro n: o 554/ 917, 25. 5. 50) Kl n: o 
28/ 50. 4. 



5 

6 

7 

28 -4-

Tilaston laatiminen suurliikennoitsija.in 
vaunukuormalahetyksista. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta Kl 3/ 50. 10 mainittujen 
suurliikennoitsijain vaunu.h."Uormakuljetuksi ta laadittavien tilas
tolomakkeitten 3809 ,tayttfuninen saapuvan tavaran osalta lopete
taan toukolruusta 1950 lukien. Kortit on siis saapuvan tavaran 
osalta tii.ytettiivii vielii huhtikuun 1950 osalta. 

Lahtevan tavaran osalta korttien tiiyttiimistii sensijaan jatke
taan kuluvan vuoden loppuun saakka. Kortti on kuitenkin laa
dittava vain siina tapauksessa, etta a. o. liikennoitsija kuukauden 
aikana on liiheWinyt vahintl:ilin 5 vaunukuormaa miiarattyii .tava
raa. Jos kortti taman rnukaise ti on jonakin kuukautena tehty 
ja kuljetukset jonakin seuraavana kuukautena jaavat alle 5 vau
nukuorman, on kortin tayttamistii. kuitenkin jatkettava kunnes 
kortti on loppuun kaytetty. 

Korttien tayttamiseksi tarvittavat valmistustyot voidaan par
haiten suorittaa tilastotoimistolle laadittavan vaunukuormatilas
ton yhteydessa. Kun vaunukuormatila toa varten rahtikirjat on 
jarjestettiiva maaraasemittain ja tavaralajeittain, on suurliiken
noitsijain vaunukuormatilastoa varten rah.tikirjat lisaksi jarjes
tetti:i.vii liikennoitsijoittiiin. 

1\Iuuten sovelletaan korttien 3809 tiiyttamiseen ja liihettarni
seen Kl 3/ 50. 10 olleita mlilirayksia. (Tfo n: o 1012, 23. 5. 1950) 
Kl n:o 28/50. 5. 

Tavaran luokitus. 

Rautatiehallitus on miiadinnyt eliiinrasvoista valmistet un 
leivinrasvan luettavaksi 3. 6. 50 lukien rahtiluokkaan 2. Taman 
mukaisesti on Aakkoselliseen tavaranluokitustatllukkoon lisiit
tavii hakusana 

Leivinrasva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
(Tfo n: o 1095, 3. 6. 50) 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraa viin tilaisuuksiin osallistuville : 
Helsinki : 10. 6-19. 6; 7. 7-31. 7; 4. 8-4. 9. 50; Naisten
ja Lasten Virkistyskodin virkistyslomapaivat; varattomat per
heenaidit; 25 %, myos pikaj . 
Vierumaki: 13. 6- 22. 6. 50, pelaaj.akurssi, 

29.6-17. 7. 50 ; pelaaja- ja jatkokurssi; Suomen 
Koripalloliitto ; alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj . 
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Vierumaki: 15-22. 6. 50; Suomen Suunnistamisliiton tyttojen 'J 
suunnistamiskurssi; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 
Va.asa: 15. 6.-20. 6. 50; Kuuromykkain Urheilu:liiton yleis
urheiluottelu; kuurot kilpailijat, 25 %, myos pikaj. 

Lahti: 28. 6.--4. 7. 50; Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinva
liidien Liiton luento- ja retkeilypaivat seka uintikisat; invaliidit, 
25 %, myos pikaj. 
Tampere ja Vilppula: 19. 6-23. 7. 1950; Kristillis-Yhteiskun
nallinen Tyokeskusliiton tyttoleiri; alle 20-vuotiaat; 25 %, 
myo pikaj . 
Mikkeli: 1. 7--9. 7. 50; Suomen Opiskelevan Nuorison Rait
tius'liiton kesapaivat; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 
Vuokatti: 8. 7-22. 7. 50, peruskurssi Sotkamon Rytilahdessa, 

15. 7-25. 7. 50, leiri Rytilahdessa, 
30. 7-12. 8. 50, leiri Rytilahdessa; 

Suomen PartiotyttOjarjeston alle 20-vuotiaat partiolai et; 
25%, pikaj. 
Iisalmi: 13. 7-18. 7. 50 Kuuromykkain Urheiluliiton yleisur
heilukilpailut; kuurot kilpailijat, 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 14. 7-19. 7. 50; Yleisurheilun Yhteistoimintavalio
kunnan viestinjuoksun SM-kilpailujen kilpailijat ja toimit
sijat; 25 %, myos pikaj. 
Utti: 21. 7-25. 7. 50; Y'leisurheilun Yhteistoimintavaliokun
nan maratonjuoksun SM-kilpailujen kilpailijat ja toimitsijat; 
25 %, myos pikaj. 
Rovaniemi: 1. 8- 13. 8. 50, Suomen Partiotyttojarjeston tun
turileiri Luirojarven rannalla; alle 20-vuotiaat partiolaiset ; 
25%, pikaj. 
Hameenlinna: 4. ~. 8. 50 Kuuromykkiiin Urheiluliiton pyo
railykilpailut; kuurot kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Jyviiskyla: 10. 8-15. 8. 50; Yleisurheilun Yhteistoimintavalio
kunnan n. s. suurten SM-kilpailujen (Kalevan Kisat) kilpai
lijat ja toimitsijat; 25 %, myi:is pikaj. 
Valkeakoski: 11. 8-15. 8. 50; Yleisurheilun Yhteistoiminta
valiokunnan naisten SM-kilpailujen kilpailijat ja toimitsijat; 
25 %, myos pikaj. 
Lappeenranta: 31. 8-5. 9. 50; Yleisurheilun Yhteistoiminta
valiokmman 10-ottelun SM-kilpailujen kilpailijat ja toimit
sij at ; 25 %, myi:is pikaj . 
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Tyonvii.hyyden ta.kia vapautuva tyovoima. 

R a.u tatiehallituksen Jcirjelmaii.n n:o 1710/13301, 3. 12. 194c8, viitaten 
hlmoitetaan tyo·hon ijoitusta varten, ettii. .Pa.sila.n rrukennus.mestarin 
a.lueelta v!llpautui tyiinvahyyden takia 31. 5. 1950 sekatyiin.telrijiiita, mies
rpuolisia 10 ja naispuoli ·ia 1. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesH ta.IWitse
vat yllfuma.inittua tyovoimaa, kehoitetaan tied!ustamaan sitii. Pasilan 
rakennusmestarilta tai rautatiehallituksen talloustoimis.ton huoltojao&tolta. 
(Tthj n: o 20/284, 2. 6. \1050) Kl n: o 28/50. 8. 

Aloitetotiminta.. 

Beuraavat aloitteet on pa1kittu: 
Junamies LH. Kunelius, Kouvola: lickinsaatiiruuvin lkiristaja loppu

opa.ste· ja vaihdelyh tyihin; kun!liakirja. 
1 lk pak:kamestari E . Tuovila, Jyvii.skyUi.: ase.ma- ja siirtovaunujen 

vaunusaate, mole.mminpuolinen painamin.en; Jmnniakllja. 
Ra.taesimies A. Nykanen, Kli.lvia: vaunun tilavuuden merkitseminen 

M-vaunuihin; kunniakllja ja 2,000 markan rahapalkinto. 
Yl. p1k. 2 Jik kirjuri H. HirveHi., Toij!rla : F-, Fo-, P-, Po- ja Ge

vaunujen oviau.kkojen valaisem~nen; kunniaJcirja. 
Junamies S. VI!Jlkeapii.ii., Vac1.sa: kasrikaiteen asentaminen tavara

vaunuihin; kunniakirja. 
Konduktiiiiri P. M. Tuominen, Trumpere: ruuvikytkinte.n valmiste

vian poistamine.n; kunniakirja. 
Ase.mamies A. Huttunen, otkamo: raht:iJJdrjojen nitomislaite; Jmn

niaJdrja. 
Veturinkuljettaja K. J. Palla.spuro, KokkoJa: elainkuljetuksiin kay

tettii.vien tavaravaunujen varusteet; kunniwkirja. 
1 lk kirj uri A. Osterlund, Jyviiskyla: pyiirien a.vul1a liikuteltava 

elii.inkuormaussilta; kunniwkirja. 
2 lk pakkame tari T. K. Kotimii.ki, Jyviiskylii.: maka.siinikiirryjen 

a.pUJlaitteet; kunniakirja. 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kouvolan a.seman alokas Ni'ilo Otto Kwlhelm on erotettu sopi
mattomana rautatien palvelukseen 14. 6. 1950 lUJkien. (10. ljp n:o H. 
365/2266, 1. 6. 1950) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

5. ratajakso sa palvele.valle ratavartija S. Puhliaiselle kirjoitettu 
vi11ka-aikava.paalippu n :o 011/670, voimassa 1. 1.-3;1. 12. 50 Myllymiien 
-Tuurin vii.lillii, satnoin tilapii.inen vapaalippu n: o 0389/25U, annettu 
12. 4. 50 viillille Inha-Vaasa ja til!llpainen vapaalippu, annettu !2a. 3. 50 
vii.lille Inha-Han1ko · sekii. asianomaisen virkamerkki n:o 1, annettu v. 
1947 ovat kadonneet ja kuoletetaan. ( 5 rtjp n: o 311, 26. 5. 1950) 

Kokkolan ase.man konduktiiiirille Theodor Alexander .Backmanille 
22. 5. 1945 kirjoitettu virkamerkki on kadonnut ja kuoletetaan. (5. Jjp 
n: o H. 457/1526, 25. 5. 1950) 

Pieksfunii.en varikon veturinlii.mmittaja Tauno A. Tenhnnen on ka
dottanut virlkamer.kkinsii. n:o 981, 22. 9. 47 seka kesiikausivapa~ppu:nsa 
n: o 7/355, 1. 5. 50, jotka kuoletetaan. (Pm vrp n: o 515, 2e. 5. 1950) 
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Helsingin konepajalla ~9JLv~levalle konepajan tyoUiiselle Otto 'I'hure- 11 
nille kirjoitettu kesakausivwpa.ailippu n :o 03930/79 voimassa. 1. 5.-31. 10. 
50 Tiel ingin-Toija.lan vii.1illii. on kadotettu ja kuoletetaan. (Hki knp 
24. 5. 1950) 

Helsingin konepaj9Jlla ipalvelevalle konep. tyol. Pekka Koik:kalaiselle 
kirjoitettu kesakausivapaalippu N:o 03952/80 voimassa. 1. 5.-31. 10. Hel
singin-Toijalan valilUi on kadonnut ja kuoletetaan. (Knp Hki, 27. 5. 50) 

Tyontekijii. Pentti Holopaiselle 1. 5. 50 kirjoitettu kesii.kausivapaa
lippu n:o 31/435, matkalle Lappeenranta-Villahde on tkadonnut ja 
kuoletetaan. (13. rtjp n: o 405, 25. 5. 1950) 

Helsingin konepajalla palvelevalle konep. tyol. Toivo V . 'H:indbergille 
kirjoitettu ke 1i>kausivwpa9.1lilppu N: o 03923/79 voimassa 1. 5.-3t1. 10 Hcl
singin-ToijB~lan valillii. on kadonnut ja. kuoletetaan. (Knp Eki 2. 6. 50) 

Oulun varikon veturinkuljettaja Kalle Elovaaralle Jcirjoitettu virka
merk.ki N: o 13 ja ke ii.kausivapaalippu N: o 23/450 .matkalle Oulu
KiUJkkola ovat tkadonneet ja kuoletetaan. (Vjp 01 n:o 236, 2. 6. 50) 

Ent. vaakamestar:i Abel Simo Vas isen vaimolle Lyylille 26. 5. 50 
kirjoitettu tilapilinen vapaalippu N: o 394 46 matkalle Lahti-Joen uu 
on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 870/2551, 2. 6. 50) 

Avoi.mia virkoja ja. toimia. 

te l. v1Jh·astmnest01rim toim4 Pasilan varS~stosse.. Tii.ytetii.an esityk. en pe- 12 
ru.steella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
1. varastojSJkson paallikolle, os. Pasila, viimei tiian 17. 6. J950. 

euraavat esityksen peru teella taytttii.viit ratavartijan toimet: ] 1. 
ratavartijan toimia: yk i 6. rataja.k ossa, Ykspihlajan satn.marata (Kok
kola), 1."3.k.si . ratajaksossa, joista t.oinen km 1032-1040 (Kuusivaara) ja 
toinen lrm 981,5-99() (Nivareara), yksi 13. ratajaksossa km 345-35,! 
(Untamo) ; 2 1. ratavartijan toimia: kaksi 4. ratajaksossa, joist..c1. toinen 
km 24 -256 (Lii.nkipohja) ja toinen km 218-225 (Suouiemi), yksi 5. rata
jaksossa km 501-507,5 (Yltia), kak..<ci 6. ratajakso . a, joista toinen km 
505,827-513,6 (Karila) ja toinen km 427-434 (Tuomikyla), yhi 7. ra.ta
jakso a km 756-765 (Oulunla.h.ti), yksi 8. ratajak.<;o~ a km 840-847 
(Maksniemi), tkaksi 9. ratajaksossa, jois.ta toinen km 607 ,5-GJ 5 (Murto
mii.k:i) ja toinen km 692-699,5 (Karppila ). Rataosaston johtajalle osoit~tut 
ha.lremukset on jatettava a -ianomak:ille rat.ajak8onpii.illlikoille viimeistaan 
26. 6. 1950. 

Rautati hallituks n talousosa~ton yT. pl. 1 l. tarlclca,ajam vi1·ka, jonk.a 
haltijan virkat!'htaviit ovat ,o~iaulista huoltoa ko kevat asia.t. Rautatie
hallitukselle osoiteh1t hnkemukset on jii.tettava rautatiehallituksen Irirjaa
jalle viimeistiiii.n 29 . 6. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vaikea.n a. untopulan takia kehoiteta:an hakijoi ta enuen hake
musten jatt1i>mista ottamaan selvaii. asunnonsaan timahdolli uuksista. 

Liikenneoppilaita valtionrautateille. 

Lokakuun l piiiviista 1950 lukien otetaan valtionrautateiden Iiikenne-
3 osa.stolle rajoitettu maii.ra uu ia miespuolisia liikenneoppilaita, ei 1.-uirt:en- 1 

kaan toiseen ( ra taosat Hanko-Tal1tcla-Hyvi nkaa-Ku u ril a-Riihimiik.i 
-Heinola-Kaw:ala), seitsemanteen (ratao at Toiva.la-Hyrynsalmi, 
Ra.udaskylii.-Iisalmi ja Jaalanka-Porokyla), kahdeksanteen (rataosat Nur
mea-Kaurila ja Joensuu-Outokumpu-Kangaslampi) eikli. kymmeuenteen 
(rataosrut LaiUJTI.inmaki-Kotka-Hamina ja Koria-Vainikkala-Simpele) 
liiikennejaksoon. IIalukkaita pyrkiji}itii. kehoitetann viimei tiiiin maanantaina 
ensi kesii.kuun 26 paivii.ua jollekin ru!emapiiiillikolle trui liikennejakson paal-
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likolle jii.tt'ii.miiiin rautatiehallituJ...-sen liikenneosaston johtajalle osoitetut ha
kemuksensa, joissa mainitaan pyrkijii.n postiosoite sekli millii. asemalla t.a.i 
muulla liikennepaikalla pyrkijii haluaa mieluimmin harjoittelunsa alottaa. 
Hakemusta tulee seurata selvitys siitii., ettii. pyrkijii. 

1) on puhdasmaineinen ja kii.ytokseltii.ii.n nuhteeton sekii. tii.yttii.nyt 18, 
mutta el 25 vuotta; jos pyrkiji.i. on tii.yttiinyt 25 vuotta, 1·3Jtkaisoo liikenne· 
osaston johtaja, voidaanko hii.net kuitenkin ottaa liikenneoppilaaksi; 

2) on terve, vailla lw.itallisia ruumiinvikoja ja ta.ipumusta keuhko;tau
tiin sek'ii. omaa normaalin vii.ria.istin ja normaalin nii.ko-, kuulo- ja puhe
kyvyn (jonkun rautatieliiiiklirin antama alkuperii.inen todistus) ; 

3) on suorlttanut vii.hintiiiin keskikoulun tai viisi luo-kkaa lyseota tai 
vastaavaa luJ...'llsuunnitelmaa noud3Jttavaa yhtei koulua (jiiljennos viimeisestii. 
koulutodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta) ; ja 

4) taitaa lainmukaisesti myi:is toista kotinlaista kieltii. (jii.ljenni:is tutki
jalautakunnan jiisenen tai asianomaisen apujiisenen antamasta todistuksesta, 
etta ruotsinkielisen koulusivi!Styksen saanut on osoittanut hyviiii suullista 
ja kirjallista taitoa suomenkielessii sekii suomenlrielisen koulusivi.styksen 
saanut tyydytt'aviiii suullista ja kirjallista tai.toa ruotsinkielessii). 

J os pyrkijii. on alaikii.inen, tulee hiinen esittii.ii vanhempiensa tai hol
hoojansa antama kirjallinen suostumu , ja. jos koulunkiiynnin tai opintojen 
piiiittii.misestii. on kulunut enemmii.n kuin vuosi, on hii.nen annettava selvitys 
tiimiin jiillreisestii. toiminnastaan. Myos asevelvollisuussuhde on selvitet.tii.vii. 

Hakemukseen on edelleen liitett'avii pyrkijii.n el1kii saam.a;t muut kieli
ja toimintatodistukset ja suositukset sekii kahden luotettavan henkilon 
antama todistus siitii., etta pyrkijii on eliimii.ntavoiltann siiiinnolli.nen, raitis 
ja luotettava. 

Pyrkijiit tai osa heistii tullaan kutsumaan ennen lopullista. valintaa 
psykoteknillisiin kokeisiin Helsink.lln. Kaikille valituille ma.kseta.an palk.kaa 
heti pal velukseenastumispii.iviisUi. alkaen. 

Tarkempia tietoja ja ohjeita antava.t pyydettii.essli asemapiiiillikot ja 
liikennejaksojen piiilllikot. 

Lontanviettokurssi Vierumliellii.. 

VR Urheilutoimikunta jiirjesUi.ii Vieru.miiellii. Suomen t; rheiluopistossa 
lomanvirkistyskurssin 29. 7.-4. ~- 1950 viilisenii. aikana. Tiilloin tullaan 
pii.aasiassa opettamaan suunnitusta, mutta on siellii. myos tilaisuus uimi
seen ja tenniksen pelaamiseen. Kyseisille kursseille saapuu osanl1ttajia suo
malaisten lisii.k.si Tanskasta sekii Ruotsista ja on kurssimaksu noin 350 mk 
vuorokaudessa. Tilaa kurssia mrten on varattu 40 henlrilolle ja on hake
mukset lrursseille piiiisyii. varten Hi.hetettiivii VR Urhellutoimilrunnalle kesii.
kuun 20 p: iiiin 1050 men.ucss'a osoitteella, urheiluohjaaja V. Riisiinen, Hel
sinki, rautatiehallitus, huollojaosto. 

Kursseille valituille myonnetiiii.n avustusta lomanviettoon va:ratuista 
miiiirii.rahoista kl n: o 16/50 • mukaisesti ja on kursseille valittujen liihetet
tii.vii avustusanomukset huoltojaostollc heiniikuun 10 p:ii.iin 1950 men
nessii.. 

Helsinki 1950. Vsltloneuvoston ldrjapslno 
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Vilttaus Kaskylehdessa IUOkaostuu n maaraykseen merkltiin : 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian nu m.-,.. 
Jakelua koskevat muutosil moi t ukset on teht ava painat usjaono..on 

To i m i t u s: Rautatiehallitus, 2 kerros, hu~ l~ 

S I S .A LLYS : 1. N . 15% :n palkankorotuksen suorittnminen. - 2, Liput · 
taminen. - 3. Asiakirjan sidontala.itaan jatettava marginaali. - 4. Kone
pajojen seisonta-ajat kesalla 1950. - 5. Juhannu liikenne. - 6. Muutoksia 
aikatauluun n:o 116. - 7. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 8. Polku · 
pyorien sailytys liikennepa.ik-eilla. - 9. Kalustontarkastus. - 10. Matkalip
pualennuksia. - 11. 'l'ariffiosaston oppikurssit. - 12. Hallinto- ja talousosas 
tojen oppikur sit. - 13. Kone- ja varasto-o astojen ()ppikurssit . - 14. Vaunu 
miesoppikurssit. - 15. Ylemmat liikenneoppikurssit. - 16. Ale=at liikenne· 
oppikurssit. - 17. Vetudnkuljettajaoppikurssit syyslrukukaudella 1950. -
18. Avoimia virkoja ja toimia. 

Ns. 15 %: n palkankorotukS'en suorittaminen. 

Rautatiehallituksen ja Suomen RautaticHi.isten Liiton r. y. 1 
kesken ke akuun 8 paivana 1950 kaytyjen neuvottelujen perus
tcella rautatiehallitus on paiittlinyt, etta ns. 15 %: n palkankoro-
tus suoritetaan 1. 5. 1950 tai sen ja.J.keen tehdysta tyosta jo mak
settuihin tai maksettaviin palkkoihin rautatiehallitukscn talons- , 
rata-, liikenne-, kone- ja varasto-osastojen tyosuhteessa olevillc 
1 yontekijoille seuraavasti: 

1) Aika- ja urakkapalkkoihin tai ansioihin, joihin sisallyte-
1 aan ohjepalka.n lisaksi tyoehtosopimuksessa mainitut tai muuten 
erikseen sovitetut erilliset palkanlisat tai urakkavoitto seka ny
lcyinen 11 %: n indeksikorotus, lasketaan 15 %: n koroius. 

2) Palkkoihin tai ansioihin, joihin mainittu korotus suorite
taan, ei sisallyteta ylityo- tai vuorotyokorvausta eika korvausta 
omien tyokalujen kaytosta, vaan lasketaan ne erikseen nykyiseen 
tapaan ja lisiitaiin loppupalkkaan. 

3) Mikali e. m. 15% :n korotus ei anna miehille 12 markan ja 
naisille 10 markan korotusta, on 15% :n asemasta suoritettaYa 
rnarkkamiiariiinen korotus kaikissa paikkakuntaluokis a ja palkka
ryhmissii miehille 12 markan ja naisille 10 markan suuruisena . 
15-17 vuotiaille, oppilaille ja nail1in verrattaville suoritetaan 
korotus kultenkin aina 15 %: n suuruisena. 

4) E. m. korotus suoritetaan edella esitetyssii muodossa takau 
Lu vasti toukokuun 1 paivastii 1950 alkaen toistaiseksi, kunnes 

4:>23 - 15. 6. 1950. 
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tyoehtosopimuksen muuttamisen yhteydessa saadaan maiiritel
lyksi uusi, yksityiskohtainen palkkajarjestely. Takautuva korotu 
suoritetaan, mikali mahdollista, kesakuun 23 pa1vaan mennessa. 

5) Uusi palkkataso sidotaan elinkustannusindeksiin ja tulee 
rautatiehallitm erik een ilmoittamaan milloin ja minka uuruisena 
indek.sikorotukset on .suoritettava. 

6) En.si tilassa neuvotellaan rautatiehallituksen ja Suomen 
RautatieUiisten Liiton r. y. ke.sken tyoehtosopimuk.sen palkkoja 
koskevien miiarayksien muuttami.sesta siten, etta palkkajarjes
telma voidaan .saattaa yk.sinkertaisemmaksi ja helppotajuisem
maksi. Samassa yhteydessa sisiillytetaan nyt myonnetty korotus 
sovittaviin uusiin palkkoihin ja lakkaa naiden maaraysten mukai
nen valiaikainen jarjestely ajankohtana, josta tyoehto opimuksen 
muuto~neuvottelull:sa sovitaan. (Rh/ IIlo n: o H 738, 9. 6. 1950) 
Kl n: o 29/50. 1. 

Liputtam.inen. 

Taydennyksena kaskylehdessa n: o 52/49. 1. olleeseen liputta
mic;ta koskevaan kirjoitukseen ilmoitetaan, etta Suomen lipun 
virallisesta kayitamisesta 27. 4. 1934 anne tun asetuksen 2 § : n 
mukaan liputus alkaa maaliskuun 15 paivan ja lokakuun 1 pai
van valisena aikana kello 8 ja muuna vuodenaik:ana kello 9 seka 
paattyy auringon laskiessa, lruitenkin viimeistaan kello 21. Tiista 
ii.annosHi ei juhannusliputuskaan muodosta poikkeusta. 

Lipun tulee olla puhdas ja virheeton. 
Suruliputusta toimitettaessa lippu ensin vedetiUin tangon 

huippuun ja vasta sen jalkeen lasketaan % tangon pituudesta 
alaspain. Lippua laskettaessa toimitaan samoin. 

Lippua alkoon nostettaessa tai kohdattaes a lippukullrue 
kadulla tai tiella paljastavat siviilihenkilot paansa ja sotilas- tai 
>·irkapukuiset tekevat kunniaa. 

Oikea lipun kasittelija ei koskaau laske lippua maahan, viela 
vahemman jalkoihinsa. (Hloj n:o 17, 7. 6. 50) Kl n:o 29/50.2. 

Asiakirjan sidontalaitaan jatettava 
marginaali. 

Koska edelleenkin aivan yleisesti esiintyy asiakirjoja, joissa 
marginaalin kaytosta annettuja ohjeita ei ole noudatettu, ja tasta 
aiheutuu suurta hankaluutta etenkin isompia asiakirjavihkoja ja 
arkistossa sailyt.ettavia asiakirjoja kasiteltiiessa, huomautetaan, 
etta rautatiehallinnon tyojarjestyksen 60 §: n maarayksia on 
tassakin kohdin noudatettava ja asiakirjain liivistys- eli sidonta-
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laitaan lehden ciu- ja takasivulle jatettiivii viihintiiiin kolmen 
senttimetrin levyinen marginaali. Tamii tietaii sita, etta margi
naali jiitetaan lehden etusivulle vasempaan ja takasivune sen 
oikeaan reunaan, mistii johtuen takasivun kirjoitus voidaan 
aloittaa aivan sivun vasemmasta retmasta. (Hloj n: o 20, 8. 6. 50.) 
Kl n: o 29/ 50. 3. 

Konepajojen seisonta-ajat kesalHi 1950. 

Konepajojen seisonta-ajat v. 1950 ovat vuosilomien takia 4 
seuraavat: 

Helsingin konepaja 

Pa ·ilan 
Turun 
Vaasan 
Oulun 
Kuopion 
Piek<:>amaen 
ITyvinkiHi.n 

,, 

" 
" 
" 

Seisonta-aika. 

9. 7.-23. 7. 
9. 7.-23. 7. 
!-)_ 7.-23. 7. 

16. 7.-30. 7. 
16. 7.-30. 7. 
Kay jatkuvasti 
16. 7.- 6. 8. 

Osittain kiiynn issii 

10. 7.-29. 7.: suori1taa 
pikakorjauksia. 

24. 7.- !'i . R 
3. 7.- R. 7. 

24. 7.-29. 7. 
3L. 7.- 5. 8. 
31. 7.- 5. 8. 

vhdessa v'Uoros a. 
• 7. 8.-12. 8. 

Korjattavien vaw1ujen liihettamista konepaja-asemille seisonta
ajalla valtettava. Vaunut korjattava mahdollisuuksien mukaan 
n1rikoilla. (Koj n: o Koh 427/ 1185, 6. 6. 50) Kl n: o 29/ 50. -1. 

Juhannusliikenne. 

Rautatiehallitus on ta11aa11 tapahtunecssa esittelyssii paatta11yt 5 
asettaa h."Ulkuun seuraavat junat juhannusliikenteen helpottami-
seksi. 

Kesiikuun 22 piiiviinii : 
Lisapikajuna 11: o 65 a IIelsinki-Oulu, Hi.ht. klo 19,20 saap. 

11,27. 
Lisapikajuna n: o 71 a Relsinki-Kuopio, laht.. klo 21,1 fi 

. aap. 6,40. 

Kesiikuttn 23 pdiviinii : 
Lisapikajuna n: o 27 IIelsinki--Turku, Lohjan kautta, laht. 

klo 12,45 saap. 18,12. 
!Jisahenkilojtma n: o 213 a Karjaa-Hanko, lii.ht. ldo 16,17 

saap. 17,31. 
Lisapikajuna 11: o 75 a Helsinki-Kuopio (lhj Mi-Kuo), 

lii.ht. klo 11,30 saap. 21,25. 
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l{esiikuun 25 piiiviinii: 
Lisahenkili:ijuna n: o 28 Ttrrku-Helsinki Uiht. klo 18,35 saap. 

0,15. 
Lisapikajuna n: o 66 a Oulu-Helsinki liiht. klo 17,55 saap. 

10,07. 
Lisapikajtma n: o 42 a Tampere-Helsinki laht. ldo 20,42 

saap. 0,01. 
Lisapikajuna n : o 72 a Kuopio-Helsinki laht. klo 23,20 saap. 

9,38. 
Lisahenki.lojuna n: o 108 a Riihimaki-Helsinki Hi.ht. klo 18,45 

saap. 20,27. 
IIelsingista Karjaalle tai sen ohi Kauklahden kautta ostetu1 

matkaliput kelpaavat 23. 6. 50 rnyos lpj n:o 27:ssa matkustet
taessa I"ohjan 'kautta. Sama etu myonnetalin vastaavasti myo 
paluumatkalla 25. 6. 50 junassa n: o 28 matkustaville. 

22. 6. junas ·a n: o 65 ja 25. 6. junassa n: o 66 kuljetetaan 
vain paivlh'atmuja; makuuvaunut lruljetetaan junissa n:ot 65 a 
ja 66 a. Samoina paivina vastaavasti lruljetetaan junissa n:ot 71 
ja 72 Kuo etelapuolella vain piiivavaunuja, kun taas malruu
vaunut kuljetetaan junassa n: o 71 a Kuo saakka ja sielta edel
leen junassa n : o 71, joka odottaa, seka junassa n : o 72 a Kuo
piosta alkaen. 

Savonlinnan makuuvaunu n: o 53 kuljetetaan 22. 6. junissa 
n: ot 71 a/ 913. 

Jtma sa n : o 27 liihetetaan suoranaisia vaunuja myos Hankoon, 
cdelleen Karjaalta junalla n: o 213 a. 

Lisajunien aikataulut jaetaan lruljetustoimistosta asianomai
sille. (Rh n: o 1432, 6. 6. 1950) Kl n: o 29/ 50. 5. 

Muutoksia aikatauluun n : o 116. 

6 Juna 17 pysahtyy kesalla tarvittaessa (S) Tennilan laituri-
vaihteella alk. 12. 6. 1950 . 

. Juna 185 pysahtyy kealia at'ldlauantaisin ja 23. 6. ( 6 ) Pasi
lassa alk. 10. 6. 1950. 

Juna 702 pysahtyy Hietarannan seisakkeella vain tarvit 
taessa (S). 

Junat 831 ja 834 pysahtyvat tarvittaessa (S) Kollinjoen 
laiturivaihteella alk. 12. 6. 1950. 

Junat 956 ja 957 pysahtyvat tarvittaessa (S) Jarvilinnan 
seisakkeella alk. 12. 6. 1950. 

Juna 383 pysahtyy kesallii arkilauantaisin ja pyhap. aattona 
( ,6. ) Ihalan laiturivaihteella alkaen 17. 6. (Kut n: o 1072/ 1019, 
12. 6. 1950) Kl n:o 29/ 50. 6. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Nivalan aseman alaisena on 1. 6. 50 lulden avattu liikenteelle 7 
Pahaoja-niminen seisake seuraavin merkinnoin: 

se 

1

, Pahaoja 1 421 INivala 2 I H I Luk. 1. 6. 50 (Lkojl 
Raudaskyla 10 n:o 1130, 6. 6. 50) 
Yw 25 Ilm 129 K1 n:o 29/50. 7. 

Seisakkeella pysahtyvat toistaiseksi tarpeen vaatiessa ( S) 
junat n:o 741/ 742 ja 747/748. 

SeHinpiian aseman alaisena on 1. 6. 50 lukien avattu liiken
teelle 1. 6. 4 lukien poistettuna ollut Kalson seisake seuraavin 
merkinnoin: 

se I KnJso I 13 I 
I

Seliinpi.ia 4. I H I Luk. 1. 6. 50 (Lko,jl 
Vuohiji.irvi 3. n:o 1263, 8. 6. 50) 
Kw 27. Pm 157. K! n :o 29/50. 7. 

K ouvolan aseman alaisena km: llii 196 + 900 m on 1. 6. 50 
lukien avattu liikenteelle entinen Lammen valvontapaikka saman
nimisenii seisakkeena seuraavin merkinnoin : 

se I Lampi I 1 13 1 IK. ou:vola 5. I H I Luk. l. ~ · 50 (L~o.il HarJU 4. u:o l2r0, 8. 6. GO) 
Kw 5. Pm 179 . K1 n:o 29/ 50. 7. 

Seisakkeella pysahtyvat toistaiseksi kesaaikana junat 077, 
079, 73, 1002 ja 078. 

Raision aseman alaisena avataan 1. 7. 50 lukien uuclelleen 
liikenteelle 1. 6. 48 lukien poistettuna ollut J'Onkkusen seisake 
seuraavin merkinnoin: 

Jonlvkunen I 0 

I
Raisio 6. 
Nousiainen 7. 

I
Rai 6. Ukp 51. 
Tku 14. Kr 127 
Tl 142. 

H I Luk. 1. 7. 50 (Lkojl 
n:o 132'1, 8. 6. 50 ) 

1 

Kl n:o 29/ 50. 7. 

1 

Seisakkeella pysahtyvat toistaiseksi tarpeen vaatiessa (S) 
junat n : ot 389, 389 a ja 390. 

Polkupyorien sailytys liikennepaikoilla . 

Tariffisiiiinnon 58 §: n 5. lisiimiiarayksen 1. kohclan, ellaisena 8 
kuin se on muutettu Kl 5/ 50. , soveltamise ta mi:iiiratiian 1. 7. 50 
alkaen noudatettavaksi senraavaa: 

Sanotussa TS: n maarayksessa mainittuna sopimuksena anne
taan lrnukausi- ja yleislipun haltijalle pollmpyoriin kuttkattsi-
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~ailytyskortti n : o 1819 tai 1819 kk (suomcnkielinen tai kaksi
ldelincn). Korttiin kirjoitetaan asianomaisen nimi ja osoite seka 
liimaiaan kuukausivuokraa vastaava miiiira rahtimerkkejii, jotka 
mitatoidalin paiviileimalla. Kortti kelpaa kalenterilmnkaud en. 
Kelpoisuuskuukausi leimataan korttiin niilUi · numeroleima i
milla, joita on liikennepaikoilla kuukausilippuja varten. Kortt.i 
voidaan luovuttaa asianomaiselle aikaisintaan 5 paivaii ennen 
kelpoisuuskuukauden alkamista, mutta on voimassa vasta kel
poisuuskuukauden 1 piiivastii alkaen. 

Korttia ldiytetaan sHen, etta asianomainen ripustaa sen p;·o
raiinsa osoitelapun tapaan ja luovuttaa sitteu pyorlin sellaiscnaan 
·ailytettavaksi tarvitsematta jaada odottamaan mitiian lruittia. 
Pyodi.a noutae. saan han saa sen korttei.neen takaisin esitti.ima!Ui. 
kuukausi- tai yleislippunsa, jossa olevan nimen perusteella oikean 
pyoran luovutus voidaan tarkistaa. 

Kaskylehden 53/49. 6. mukaan on liikennejaksojen pai.illi
koillii oikeus eri anomuksesta sallia rautatien palveluksessa ole
vien henkiloiden tyomatkoja tehdessaan sailyttali polkupyoriiian 
tai potkukelkkojaan liikennepaikkojen tavarasuojissa 1 markan 
maksusta vuorokaudelta tai sen osalia. Rautatiehallituksen paa
toksen mukaa.o. on tii.llainen sailytys 1. 7. 50 alkaen toistaiseksi 
maksutonta. Sailytettavaksi jii.Wimisen yksinkertaistamiseksi 
kaytetaii.n tallaisessakin siiilytyksessa korttia n: o 1819. Rahti
merkeille varattuun osaan merkitalin se ljp: n kirjelman numero, 
jolla sailytysoikeus on myonnetty. 

Kortin kiiytio on tassa tapan.k essa muuten saman.lainen !min 
edella on selostettu lruukausi- ja yleislipun haltijan osalta, paitsi 
ettii rautatien palveluksessa oleva heukilo, noutaessaan pyoraansa 
tai potkukelkkaansa, todistaa henkilollisyytensa vapaalipnlla, 
virkamerkilla tai henkilollisyystodistuk. ·ella. 

Kortit. joiden kelpoisuu aika on paattynyt, keriitaan pois ja 
havitetaan. (Lkoj n :o 221, 6. 6. 50) Kl n:o 29/ 50.8. 

Kalustontarkastus. 

Kuluvan kesan ailtana tullaan jiilleen suorittamaan liikemw
osaston kaluston tarkastus. Jotta tarkastustyo saataisiin toimi
tetu.k: i mahdolli imman nopeasti ja vahin ku tannuksin, kehoi
tetaan asianomaisia tilittaj ia ryhtymaan kaikkiin niihin valmis
taviin toimenpiteisiin, jotka nyt jo voidaan suorittaa. Nai ta 
mainittakoon keslin aikana tarpeettomien tyokalu jen kokoaminen 
ja jarjestaminen yhteen paikkaan, tarkkojen luetteloiden laati
minen h.<mkin toimiston kalustosta seka hyUittaviksi esitettiivien 
esineiden muista erottaminen ja yhteen kokoamiuen. (Lkoj n: o 
1300, 6. 6. 50) Kl n: o 29/50. 9. 
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Matkalippualennuksia. 

Turku: Kl n:o 25/50 12-kohdassa Suomen NNKY:n Liiton 10 
Ilout karin ruotsink. koulutyttoleirille osallistuville aile 20-vuo
tiaille myonnetty alennus on muutettu olemaan voimassa 7. 7-
17. 7. 1950. 

Seuraavat alennukset on myonnett~' yksinkertaisten lippujen 
hinnoista senraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Kolbo: 18. 6.-21. 6.; 28. 6.-12. 7. 50; Suomen Partiopoika
jarjeston kansainvalinen partioleiri; aile 20-vuotiaat partiolai
set; 25 %, myoc; pikaj. 

Tartffiosa.ston oppikurssit. 

Rautatieopi ton johtokunta on pliiittiinyt toimeenpantaviksi Juku- 11 
vuosina 1950-1951 tariffiosaston oppikurssit, mikiili alkukoulutuksen 
saaneita osanottajia ilmoitetaan tiittiivlisti. 

Kurssien ajasta ilmoitetaan llihe=in myohemmin. 
Kursseille aikovia kehoitetaan opiskelunsa helpottamiseksi kurs. i

aikana oma-aloitteisesti etukiiteen valmentautumaan. (Ropj n: o 138/579, 
/ 6. 50). Kl n:o 29/50. 11. 

Ha.llinto- ja ta.lousosastojen oppikurssit. 

Rautatieopiston johtokunta on piiiittiinyt jiirjestettii.viksi v. 195·1 12 
alussa hallinto- jtt talousosastojen oppikurssit. Tarkka aikamaarii ilmoi
tetaan kuluvan vuoden lopulla. 

Huomioonottaen oppilasaineksen aie=in todetun eplitasai uuden 
kehoitetaan asianomaisia pliiillikoitii. huolehtimaan kursseillc tulevien eri 
osasto,jen konttorioppilaiden ja konttoriapulaisten perehdyttiimisestii kiiy
tiinnollisten tehtiivien yhteydessii. toimialaansa mahdollis.imman laajasti 
ekii valvomaan heidiin oma-aloittei ta valmentautumistaan. (Ropj n:o 

139/5 0, 8/6. 50). Kl n:o 20/50. 12. 

K one- ja varasto-osastojen oppikU:rssit. 

Rautatieopiston johtokunta on pii.littiinyt jlirjestiiii. ensi syksynii. kone-
13 ja varasto-osastojen vir.katutkintoon valm.istavat kursait, jotka tulevat kestd· 

malin kaksi 7c1JIIhka!Utta. Kurasit alkavat todenniikoisesti 23/ 10. Kursseille 
tulevien ilmoittamisesta miili.ratiilin myohemmin. 

Asianomai ia piiii.llikoitii. kehoitetaan huolehtimaan siiadetyn kiiyUi.nnol· 
lisen kokemuksen hankkimisesta h"Ursseille aikoville sekii valvomaan heirdlin 
oma.-aloitteista valmentautumistaan, jotta virkatutkinnon tulostaso sa.<ttai· 
siin tii.hiin a bista korkea=aksi. (Ropj n: o 140/ 5 1, 8/ 6. 50). Kl 
n: o 29/50. 13. 

Vaunumiesoppikurssit. 

Ensi syyslulruk11utena ei .tuJla panemMtn toimeen vaunumiesopp1kurs- 14 
sPja. (Ropj n:o 141/ 5 2, 8/6. 50). Kl n:o 29/50. 14. 

Ylemma.t liikenneoppikurssit. 

Lulruvuoden 1950-1951 ylemmiit liikenneoppilrurssit al.kavat 25. 9. 50. 15 
'I'arkempi aikamaiiri:i. tullaan ilmoittamaan rautatieopi ton koko kur sioh
jelman yhteydessii. myohemmin. 



15 

16 

17 

18 

29 -8-

Rautatieopiston johtokunnan paatOk.sen mukaisesti varataan opiston 3~ 
vuodett.a kasittava oppilasasuntola ensi lukuvuonn.a. vuorollaan liikenneoppi 
laitten kii.yttoon. Asuntolasta kiinnostuneet, viMne vuon'IUII tai ailcaisemmin 
alustavan lit""kennevirkatutki'TI/Il()7i, su01·ittaneet 6., 7. ja 8. Hikennejaksojcn 
liikenneoppilaat sekii. myos muiden jaksojen perheelliset liikenneoppilaat 
voivat ilmoittautua liikennejaksojen toimistojen v'alityk.sellii. mainiten a
malia, montako lasta on huollettavana. Liikennejak.sojen piilillikot liiliettii
nevii.t tiedot hakijoista lausuntoineen rautatieopiston johtajalle kesakuun 
28 pii.iviilin mennessii.. Hakemukset ratkaistaan ja iuloJr.sista tie.doitetaan 
vii.li<ttomasti .taman jii.lkeen. 

Vaunumajoitusta ei voi'da jiirjestiili, joten ikursseille tnlevien, lukuun
ott.amatta asuntola.an paasevili, on hyvissa ajoin huoloehdittava ()matoimi 
sesti asunnon hankkimisesta. (Ropj n:o 137/578, 8/6. 50). Kl n:o 29/50. 15. 

Alemma.t liikenneoppikurssit. 
Rautatieopiston johtokunta on henkilokuntatilanteesta saadun selvityk

sen perusteella piilittanyt, ettei ensi syyslukukau:tena pidetli alempia liiken
neoppikursseja (konduk.toorilkursseja). (Ropj n: o 142/5 3, /6. 50) . Kl 
n :o 29/50. 16. 

Veturinkuljettaja.oppikurssit syyslukukaudella 1950. 
Tulevan syyslukukauden aikana jii.rjestottliville veturinkuljettajaoppi 

kursseillo aikovien on jlitettlivli rautatneopiston johtokunnalle osoitetut hake
muksensa asianomaisille esimiehilleen niin aikaisin, ettii. ne lausuntojen 
euraa.mina. ehtivii.t ra.utatieopiston johtajalle heitniik11JUn 17 paivaiin me?J 

nesaii. Nii.iden anomusten kasittelyyn, niihin liitettaviin asiakirjoihin jn 
muihm kursseille piilisyii. koskevim seikkoihin niihden on noudatettava, mitii 
alokkaiden ottamisesta ja a=attiopetuk.sesta annetnn ohj iilinnon 3, 4, 10. 
ll, 18 ja 59 §: ii. sekii. koneosastoa lkoskevassa MK IV: a kirjoitus 5.2. 
miilirii.iiilin. Koneme tarien patevyyskirjoista 8. 12. 49 annetun asctuks.eJI 
7 ja 8 §§ :ien ja mainitun ohjesiiii.nnon 67 § :n edellyttiimiili veturinlam
lnittajiikokemusta vaaditaan 3 vuotta. Kunlcitn hakijan hakemuskirjoihin 
on variklcojen liitettdva ylcsityiskohtaiset laslcelm.at aai.an01nwise-n W.mmity. -
ja konepajalcoke-rr~~Uksista. Pelkkii. kirjallinen anomus ja nimikortm jaljen· 
nos riittii.ii kuitenkin niiltii, jotka ailm.i. mmin ovat puheenaolevme kur;;
seille hakeneet ja. saaneet oikeuden o allistua piiasytu.tkintoon. Viimeisestii 
pii.ii.sytutkintoon osanotosta on tarkkR. aikamiiii.rii anomuksessa mainitttwn 
ja on asianomaisen esimiehen myos tiissii. tapauk essa hakemukseen merkit
tav'a, minkalainen hakijan kii.ytos ja toi.minta rnyohemmin on ollut. 

Piilisytutkinto nii.ita 16 viikkoa kestiivia oppikursseja varten jarjeste 
tiilin torstaim.a heinakwwn t7 paivdna klo 10 (junan u:o 82 saavuttua). 

Tii.han pii.ii.sytutkintoon ja siJttemmin kursseille hyvii.ksytyistii sekii. kur~ 
ien alkamisajasta ilmoitetaan aikana.an. 

Erityisesti hu01ncw,tetaan kaikil!e hakijoille, ettei rautatie-n taholt 11 
void.a lcwrssien oppilaiUe jiirjestdii miti:ii:in majoitusta, vaan on jolcaisen 
pidetti:ivii itse huoli asunnon halnkkimisPst.a. (Ropj n: o 134/ 567, 7/ 6 50 \ . 
Kl n:o 29/50 . 17. 

A voimia. virkoja. ja. toimia. 
Tilap. kirjurin toimi Hyvinkiilin konepajalla. Kone()saston johtajalle 

osoitetut hrukemukset on lii.hetettii.vii. 27 . 6. mennessa os. Konepaja, Ry 
vinkiili. 

Yleisen vaikean asuntopulan tak:ia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittii.mi ta ottamaan selviiii asunnonsaantimahrlolli~uul•sista. 

Helsinki 1950. Val tioneu ,·oston kiri apaino 



KASKYLEHTI N:o 30 
1 950 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maariykseen merkltiin: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjao.toon. 

T o i m i t u s: Rautatiehallitus, 2 kerros, huo ne 2.f. 

Sis a 11 y s: 1. Muutoksia n.i.katauluun n: o 1116. - 2. Liilkennepaikkoja. 
koskevia muutoksia. - 3. irnilyhennykset. - 4. Rauman rantatien liittii.mi
nen valtionrautateihin. - 5. Liikennesaannon 39 §: n, 43 §: n 4. kohdan, 
4J6 §:n 2. lkohdan, {'17 §:n 1. kohdan, 88 §:n 2. >lwhdan, 94 §:n ja 99 §:n 
7. kohdan muuttaminen sekii uuden 47 a §:n lisiiliminen. - 6. Sunnuntailiput. 
- 7. Vapaalippujen kirjoittaminen elakkeella olevien rautatielaisten ja les
kien lapsille. - 8. Matkali:ppualennuksia. - 9. Avoimia virkoja ja toimia. -
10. Rautatieopiston oppilaiden asunnot. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

Lauantaista 17/ 6 alkaen kesa-elokuun ai!:_:ma arkilauantai- 1 
sin ja pyhapai.vien arkiaattoina lahetetiHi.n hj 313 a Hki-Klh 
seuraavasti: laht. Hki klo 12.15 lask ohi 97 siv. 185, Psl 12.21/ 
12.22, Hpl 6 12.27, Pjm 12.30/12.31 koht. 312 j.od. Mi:ikkyla 
S 12.34, Lpv 6 12.37, Kilo 6 12.40, Kni 12.45/ 12.46, Trl t::, 
12.51, Epo 12.54/ 12.55 saap Klh 13.00 koht. 36 lask. ohi 29 jat-
kaen Klh-Lma aikat 313. 

,J unan 313 a kulussa ollessa ei li:iheteUi junaa n: o 313 Hki
Klh. (Kut n:o 1119/1059, 15. 6. 1950) Kl n:o 30/ 50. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Putikon aseman alainen, Sarkisalmen ja Putikon asemien 2 
valilla sijaitseva Vapasen seisake siirretaiin 1. 7. 50 lukien 
km: lie 526 + 242 m, minka jii.lkeen seisakkeen merkinnat muut
tuvat seuraaviksi: 
se Vapanen 24 Putikko 5. 

Sa.rkisalmi 10. 
Hko 119. Kw 

211. 
Pm 150 . .Tns 

271. 

HM Lu.k. 1. 7. 50. (Lkoj 
n :o 883, 16. 6. 50) 
Kl n: o 30/50. 2. 

Vuoksen sataman pysakki alennetaan 1. 7. 1950 lukien Viras
ojan aseman alaiseksi laiturivaihteeksi liikennoimismerkinnoin: 

4660 - 22. 6. 1950. 
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lv Vuoksen sa- Wus 14 
tama 

Hiomon rari.
teet 

Sahan raide 

Nimilyhennykset. 
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Virasoja 2. Hlm Hpk 3 6. Ilm. 402. 

Vro 2. TR Jns 349. Kon 511. 
Kw 137. Hko Ol 677. Pm 228. 

19i. 
Pm 22 . Jns Ri 258. Sk 504. 

349. 
Wus 1 . 

\'i'us 1. 

Tt Enso Gutzci t Oy:ta 
varten. 

Tt Enso Gutzeit Oy: ta 
varten. (Rh/lko n : o 
11031 15. 6. 50) K l 
n:o 30/ 50. 2. 

3 1. 6. 50 lukien liikenteelle avatuille (Kl n:o 27/ 50) Kollin-
joen ja Rajasuon laiturivaihteille on vahvistettu seuraavat nimi
lyhennykset: Kollinjoki Klj ja Rajasuo Rjs. (Lkoj n: o 1328, 
14. 6. 50) Kl n :o 30/50. 3. 

4 

Rauman rautatien liittaminen valtion
rautateihin. 

Liitettaessii. Rauman rautatie valtionrautateihin heinii.lrum1 
1 paivii.sta 1950 lukien avataan sanotulla rautatiellli y1eiselle 

' li ikenteelle rautatiehallituksen tekemii.lUi paatokselHi seuraavat 
liikennepaikat: 

a Rauma Ra 10 

Alangon 
raide 

Ammuksen 
raide 

L eikarin 
raide 

Puomkallion 
raide 

SOK:n taide 
)Sytyttimen 

raide 
Toraksen 

raide 
Rauman sa· Ras 

tama 
Rall.tmban SUr 

tannassa on 
seura.avat 
syrja'l"ai
teet: 

Kn 34. I K 
Pej 4,7. Tpe 144. 
Pri 85. Hpk 258. 1 
Tl 184. 
Ra 1. Tt 

Ra 2. 

Ra 1. 

Ra l. 

Ra 1. 
Ra 2. 

Ra 2. 

Ra 2. 

( Tt 

Tt 

Tt 
Tt 
Tt 
Tt 

Tt 

TV 

J Ilm 590. Jns 599. 
Ron 699. Kw 381. 
01 710. Pm 416. 

A . Alanko Oy : tii va r
ten. 

Oy Ammusta varten. 

SOK :ta varten. 
Sytytin tii. varten. 

Toras Oy :tii. varten. 

Rauman satamaan ja 
Rauman satamassa 
oleville syrjii.raiteille 
osoitettujen lii.hetys
ten kuljetuspaperit 
kirjoitetaan suoraan 
Rauman aatamaan. 
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Hollming Ras 1. Tt F. W. Hollmi.ng Oy:tii. 4 Oy:n raide varten. 
Martin.karin 

1::: 
1. Tt 

raide 
Nobelin raide 1. Tt Nobel Standard Oy:ta 

vaTten. 
Raumayhtion Ras 1. T Rauma-Raahe Oy :tii. 

raiteet varten. Kln:o 30/50. 

/ a 
4. 

Kauttua Ktu 10 Kn 14. K Tim 570. .Jns 579. 
Pej. 27. Tpe 124. Kon 679. Kw 361. 
Prli 65. Hpk 238. 01 690. Pm 396. 
Tl 164. 

En ran Pape· Ktu 1. ,Tt Euran Paperi Oy:ti:i. 
rin raide 

I Tt 
varten. 

Kauttuan Ktu 1. A. Ahlstrom Oy: ta var· 
tehtaan I ten. K1 n:o 30/ 50. 4. 
raide 

I Pej 13. Tpe 110. I a Kiukainen Kn 10 K Tim 556. .Jns 565. 
Pri 51. Hpk 224. Kon 665. Kw 347. 
Tl 150. 01 676. Pm 382. 

Osuuskaupan Kn 1. Vt Kiukaisten 0 uuskaup· 
raide paa varten. Kl n:o 

30/ 50. 4. 

a Panella Pn 10 Kn 6. Ra 2 . K lim 562 . .Jns 571. Kon 

I I 
Pej 19. T.pe 116. 671. Kw 353. 01 
Pri 57. Hpk 230. 682. Pm 388. Tl 

156. 
Myllyraide Pn 1. Tt Kavantsaaren Velma-

I Sahan raide 
mylly Oy:tii. varten. 

Pn 1. Tt Kahalan Hoyrysahaa 
ja Kiukaisten Osuus-
kauppaa varten. Kl 
n:o 30/50. 4. 

a Vuojoki Wo 10 Ra 14. Kn 20. K Ilm 576 . .Jns 985. Kon 
Pej 33. Tpe 130. 685. Kw 367. 01 

I 0 uu kaupan I 
Pri 71. Hpk 244. 696. Pm 402. Tl 

170. 
Wo 1. Tt Eurajoen Osuuskaup-

raide paa varten. 1n n:o 
30/ 50. 4. 

I 
IEurajoki Ej 10 Ilm 569 . .Jns 578. Kon p Kn 13. Ra 21. K 

I I 
Pej 26. Tpe 123. 67 . Kw 360. 01 

110 

Pri 64. Hpk 237. 689. Pm 395. Tl 
163. Kl n:o 30/50. 

I Kauttua 5. 
4. 

lv Eura. HT Hpk 233. 11m 565 . .Jns 

I 
Kiukainen 9. 574. Kw 356. 01 
Ktu 5. Kn 9. 689. Pm 391. PrO! 60. 
'p. 9'> Ra 43. Tpe 119. Tl 159. 

ahan raide 
I 

I 6J --· 

Tt Eu'!'an IIoyrysab.aa var-
I 

I Eura 1. 
ten. K1 n:o 30/50.4. 
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lv Ka.rra. 10 

lv Voitoinen 10 

vh Kaha.la 10 

se Santa.maa. 10 

vh 
" 

10 

Harakka.la 10 
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Vuojoki 4. 
Rauma. 10. 
Ra 10. Kn 24. 
Pej 37. 

Kiukainen 6. 
Peipohja 7. 
Ku 6. Pej 7. 
Pri 45. Tpe 104. 

Panelia 3. 
Eurajoki 4 
Kn 9. Ra 25. 
Pej 22. 

Klukaineu 9. 
Peipohja 4. 
Pej 4. Kn 9. 
Kinkainen 9. 
Peipohja 4. 
Pej 4. Kn 9. 
Pri 42. 'l'pe 101. 

Rnuma. 4. 
Vuojoki 10. 
Rn 4. Kn 30. 
Pej 43 . 

HT 

HT 

Tt 

H 

Tt 

Hpk 248. Tim 580. 
Jns 589. Kon 689. 
Kw 371. 01 700. Pm 
406. Pri 75. Tpe 134. 
Tl 174. Kl n:o 
30/ 50. 4. 

Hpk 218. Ilm 550. 
Jns 559. Kon 659. 
Kw 341. 01 670. Pm 
376. Ri 220. Sk 336. 
Tl 144. Kl n:o 
30/ 50. 4. 

IIpk 233. Tim 565. 
Jns 574. Kon 674. 
Kw 356. 01 685. 1 
Pm 391. Pri 60. 
Tpe 119. Tl 159. Kl 
u: 0 30/ 50. 4. 

Hpk 215. Ilm 547. Jns 
556. Kon 656. Kw 
338. Ol 667. Pm 373. 1 
Ri 217. Sk 333. Tl 
141. Kl n _: o 30/ 50. 4. 

H Kl n:o 30/ i.>O. 4. I 

I 

r'1la esitetyn mukaiset merkinnat on tehtl:iva Liikennepaikko
jen vii.limatkat ym. julkaisuihin. ~Iuutokset tulevat voimaan 
1. 7. 1950, mista lukien kumotaan eri julkaisuissa olevat ylla esi
tettyjen kanssa ristiriidassa olevat merkinnat. (Rh/ lko u: o 1450, 
15. 6. 50) Kl n:o 30/ 50.4. 

Liikennesaannon 39 § : n, 43 § : n 4. kohdan, 
46 §:n 2. kohdan, 47 §:n 1. kohdan, 88 §:n 
2. kohdan, 94 §: n ja 99 §: n 7. kohdan muut
taminen seltii. uuden 47 a §: n lisaaminen. 

Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerin 12. 5. 50 tapah
tuneesta esittelysta muutetaan valtionrautateiden liikennesaiin
non 39 §, 43 § :n 4. kohta, 46 § :n 2. kohta, 47 § :n 1. kohta, 
88 §: n 2. kohta, 94 § ja 99 §: n 7. kohta sekii lisataiin uusi 
47 a § seuraavasti: 

39 §. Rautatien vastuunalaisutts matkatavaran luovuttamisen 
viiviistyessa. 

1. Matkatavaran luovuttamisen viivastyessii on rautatie, jollei 
matkustaja nayta, etta ta ta viivastyk ·e ta on aiheutunut va-



-5- 30 

hinkoa, velvolllnen suorittamaan korvauata kaksi markkaa kulta- 5 
kin viivastyneen matkatavaran kokonaispainon kilolta ja jokai-
selta alkavalta kahdenh-ymmenenneljan tunnin ajalta, minka 
luovuttaminen on viiviistynyt yli en ajan, jolloin tavaraa ensi 
kerran kaytiin maaraasemalta perimassa, enintaan lmitenkin 
neljaltatoista vuorokaudelta ja vabintaan kaksisataa markkaa. 

Jos naytetaan, etta viivastyksesta on aiheutunut vahinkoa, 
on korvausta suoritettava edellisessa kohdassa mainitun kor
vauksen nelinkertaiseen maiiriHin asti. 

2. Korvauksen maadista ktm vahinko rautatien puolelta on 
aiheutettu tahallisesti tai torkealla huolimattomuudella sekii 
korvausmaaran korosta aadetaan 94 ja 95 §: ~a.. 

3. Tassa pyldilassa mainittua korvausta ei makseta samalla 
kertaa kuin korvausta kokonaan kadonneesta matkatavara ta, 
mutta jos matkatavarasta osa on. kadonnut tai vahingoittunut, 
on anottuja maarayksia sovellettava jaljella olevaan tai vahin
goittumattomaan osaan. 

4. Jos viiviistys on johtunut syysta, jota rautatie ei ole 
aiheuttanut eika voinut estaa, on rautatie vapaa vahingonvas
tuusta. 

43 §. Kantajat. 
4. l\1atkatavarasta, joka on 1 kohdassa mainitussa tarkoi

tuksessa jatetty kantajalle, vastaa rautatie niinknin kirjatusta 
matkatavarasta, kuitenkin enintaan viiteentuhanteen markkaan 
kappaleelta. 

46 §. J{uljetus. 
2. Jollei liihettaja ilmoita milla junalla tavara on kuljetet

tava, toimitetaan kuljetus ensimmaisella sopivalla .junalla. 
Tavaraa va ·taanotettaessa on kiitotavarakorttiin merkitUiva 

sen junan numero, jolla tavara otetaan kuljetettavaksi. 

47 §. Vastaanottajalle antaminen. 
1. Va taanoLtajalla on oikeus aada kiitotavara maaraasemalla 

niin pian lrnin e juna, jolla tavara on otettu kuljetettaYak i, 
tai iihen yhtyva, kiitotayaraa kuljettava juna on saapunut 
maaraasemalle ja junassa saapunut tavara tarpeellisen ldisittelyn 
jalkeen on valmi annettavaksi. 

47 a §. Ra1datien va tnunalaisuus kiitotavaran luovuttamisen, 
ilnl;()ituksen liihettamisen tai kotiinkuljetuksen viiviistyessii. 
Jollei kiitotavaraa ole voitu luovuttaa vastaanottajan tultua 

sita perimiUin taikka jollei ilmoitusta tavaran saapumisesta tai 
itse tavaraa ole Uihetettr Yastaa.nottajalle kahdentoi ta tunnin 
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kuluessa siiHi, h1.m se juna, jolla tavara on otettu kuljetettavaksi, 
tai siihen yhtyva, kiitotavaraa lruljettava juna aikataulun mu
kaan saapuu maaraasemalle yoaikaa seldi sunnuntai- ja juhla
piiivia siihen lukematta, on rautatie velvollinen korvaamaan tasta 
viiviistykse ta aiheutuneen vahingon eninHian kymmenellatuhan
nella markalla. Rautatie ei vapaudu tasta korvausvelvollisuu
desta 88 §: n 1 d Jmhdan nojalla jos osoitetaan, etta paaasiallisena 
syyna vahinkoon on ollut edella tarkoitettu viivastys. 

88 §. Erityisistii syistii johtuvan vahingon vastttu. 
2. Jos vahingon voidaan katsoa aiheutuneen jostakin ta sa 

pykiiliissa mainitusta syysta, otaksutaan, kunnes vastakohta on 
naytetty, etta vahinko on aiheutunut juuri tasta syysta. Tama 
otaksuma ei kuitenkaan tule kysymykseen 1 a kohdassa maini
tussa tapauksessa, jos kokonaiset kuljetusesineet ovat kadonneet. 

94 §. Korvauksen 1niiiirii, kun vahinko 1·autatien puolelta on 
aiheutettu tahallisesti tai torkeiillii huolimattomuudella. 

Jos vahinko rautatien puolelta on .aiheuttmut tahallisesti tai 
torkealla huolimattomuudella, on rautatien tliysin korvattava 
siten syntynyt vahinko, enintaan kuitenkin 39, 47 a, 92 ja 93 §: ssa 
mainitut suurimmat maarat kaksinkertaisina. 

99 §. Rautatietii vastaan tehtiivien korvausvaatimusten esittii
rninen. 

7. Korvaus, joka 3 tai 5 kohdan nojalla on myonnetty, makse
taan korvaukseen oikeutetulle postisiirtotilin viilityksella. (Lkoj 
n:o 1308, 5. 6. 50) Kl n:o 30/50.5. 

Sunnuntailiput. 

1. 7. 1950 alkaen myydaiin sunnuntailippuja seuraaville mat
koille seuraaviin hintoihin: 

2 lk 3 lk 
markkaa 

Helsinki-Hanko Klh: n kautta 790:- 450:-
, , Lo:n , 1.120:- 640:-
, -Heinola .............. . 945:- 540:-
, -Hameenlinna ...... . . . . 665:- 380:-
, -Lahti ................ . 735:- 420:-
, -Porvoo ............... . 290:- 165:-

Joen uu-Vuonislahti ......... . . . 420:- 240:-
Lappeenranta-Imatra .. . ...... : . 240:- 135:-
Tampere-Hiimeenlinna ......... . 475:- 270:-
Oulu-Ahmas .. ............... . . 350:- 200:-
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Sunnuntailiput oikeuttavat yhteen meno- ja paluumatkaan ja 
kelpaavat lauautaista klo 0.01 maanantaihin klo 24.00. Liput 
kelpaavat pikajunissa lisamaksutta. Jos lipunkiiyttiijii haluaa 
varata itselleen pikajunas a istumapaikan, on hiinen lunastettava 
TS:n 8 § :n 1 lm:ssii mainittu paikkalippu. Lapsille, jotka ovat 
tiiyttiineet 4, mutta eiviit vielii 12 vuotta, myydiiiin sunnuntai
lippuja puoleen hintaan. (Tfo n: o 1156, 15. 6. 1950) Kl n: o 
30/50. 6. 

Vapaalippujen kirjoittaminen eHikkeella ole
vien rautatielaisten ja leskien lapsille. 

Uuden 1. 7. 50 voimaantulevan VR:n vapaalippusaannon 
8 § :n mukaan saa vapaalippuoikeuden omaava eUikkeellii oleva 
rautatieliiinen ja leski antaa lippujaan myos lapsilleen. Taman 
johdosta ntiiliriitaan, etta tilattaessa ensimmiiista kertaa vapaa
lippua lapselle, on elakeliiisen tai lesken ennenlmin lippu saadaan 
kirjoittaa, esitettiivii rautatiehallituksen tariffitoimistolle tai, 
mikiili lipunsaantipaikka Kl n: o 25/46 13-kohdan mukaisesti on 
siirretty miiiiriitylle asemalle tai pysiikille, liikennepaikan piiiilli
kolle virkatodistus, josta ilmenee asianomaisen perhesuhteet. 
Virkatodistuksen sisallostii on asemapiiillikon ilmoitettava viipy
miitta tariffitoimistolle, jotta tarpeelliset merkinniit tulevat teh
dyiksi myos tariffitoimiston kortistoon. (Tfo n:o 1179, 17. 6. 50) 
Kl n:o 30/50. 7. 

Matkalippualennuksia. 

6 

7 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen S 
hinnoista seuraaviin tilai uuksiin osallistuville: 
Helsinki: 28. 6 . 7. 19;)0: Finlancls Sven ka Skohmgdoms-
forhtmdin kurssi; alle 20-vnotiaat; 25 %, myos pikaj. 
Fiskari: 28. 6-9. 7. 50; Finlands Svenska Scoutforbund 'in 
partiojohtajaknrssi; aile 20-motiaat; 25 %, myos pikaj. 
Suonenjoki, Kuopio tai Iisalmi: 2 . 6-12. 7. 50; Ortodoksisten 
Nuorten Liiton kerhonjohtajakurssi ja kesaleiri; alle 20-vuotiaat; 
25 %, myos pikaj. 
Helsinki tai Turenki: 28. 6-13. 7. 1950; . Toolon TahysUijat 
nimisen partiotyttolippukunnan leiri; alle 20-vuotiaat partiolai
set; 25 %, myos pikaj. 
Mikkeli: 28. 6-14. 8. 1950; Suomen Adventtikirkon kesaleiri; 
alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 
Vieruma.ki: 28. 6-23. . 1950; Suomen Poikaurheiluliiton kes
kusleiri; alle 20-vuotiaat o anottajat; 25 %, myos pikaj. 
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Mikkeli: 29. 6-5. 7. 1950 ; Poikien Keskuksen kesapaivat ; 
alle 20-vuotiaat : 25 %, myos pikaj. 
Tampere: 29. 6--13. 7. 1950 ; Nuorten Kotkain Keskusjohdon 
ohjaajaleiri; alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 
Urheiluopigto : 29. 6-17. 7. 50 ; Kokoomuksen Nuorten Liiton 
Jiittoleiri ; alle 20-V'uotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj . 
Kausala: 1. 7-18. 7. 50 ; Evankelisen Ylioppil.asliiton tytto
Jeir i ; alle 20-n10tiaat tytot; 25 %, myos pikaj. 

A voimia. virkoja ja. toimia.. 

Polttoaintetyonjohtajan toim·i 3 : nnessa va.rastojaksossa, toiminta-alueena 
(Sei.najoki)-Yilppula-Miinttii-Haa.pamii.ki-(Pori) ja asema.pai.k:kana 
Haa.pamak:L Taytetaan esityksen peru ·teella. Varasto-osaston johtajalle 
osoitetut hakE"mukset on tOOmitettava 3 :nnen varastojakson paallikolle, os. 
Va.asa, viimeistaan 6. 7. 1950. 

Kaksi 1'etu1·ilmestar~n virkaa, joista. toinen (2 lk ma.tkaneuvojan virka) 
1 :sessa varikkojaksossa ja toinen Iisa1men (Tim) varikossa seka kahdeksam
kymmentiikahdeksan ut1trinkul jettajan virkaa, joista. toi taiseksi kuusi Pa. 
silan (5 P I, 1 Prv), kymmenen Rilltim'iien (8 Ri, 2 Lh), seitsemiin TlP·un 
(Tku), yksi Karjaan (Kr), neljatoista Tampereen (8 'l'pe, 2 Pri, 2 Tl, 
1 Siu, 1 Ov), bksitoista , einajoen (8 Sk, 3 Kok, 1 Pts), neljii Ou lun 
(3 01, 1 Kern), kolmo lisalrnen (Kon), kahdeksan Pieksamaen (3 Pm, 2 Jy, 
2 Kuo, 1 War), lta.ksik-ymmenta.Jmksi Kouvolan (16 Kw, 2 Kta, 2 Hma, 
2 Mi) ja yksi Joensuun (Jns) varikos a . Koneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehalli tuksen kirjaa.j alle viimeistaan 
7. i . 1950 ennen klo 12. 

K·irjanpitiijiin eka y. p. E l. kirjurbn vi1·ka rautatiehallituksen tarkas
t ustoimistossa. Rautatieballituksen paajohtajalle o oitetut hakemukset jatet
tava rautatiehallituksen kiTjaajalle viimeistaan 17. 7. 50 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia lrehoitetaan hakij oita ennen hake
musten jii.ttiimista ottam.aan selvaa asunnonsaantimahclollisuuksista. 

Rautatieopiston oppilaiden a.sunnot. 

Niita Helsingi n ja liihiymparoiston 

arv. rautatielliisperheita, 
jotka ovat halukkaita ottamaan syksylla asukeikseen 

rautatieopiston oppilaita, 
pyydetiiiin ystavii.llisest i ilmoittamaan kesiin aikana rautatieopiston kansliaan 
puh. 20371/214 tai 20371/215 otetaaruko nais- vaiko mieshenkiloitii, mi:nka 
kurssin oppi.laita ma.hd. kernaimmin, montako ehka samaa.n huoneeseen 
sekli. milia hinnalla. Tietoja eri kurasien alkamis- ja piiattymisajoist:a ym. 
annetaan mielihyvin mainituilla puhelinnumeroilla. 

Helsinki 1950. V&ltloneuvoston klr.lapalno 
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Vlittaus Kaskylehdessa 1u lkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n :o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m It us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

SIs a 11 ys: 1. VR autoliikenteen aikataulut alkaen 1. 6. 50. - 2. Yhdys-
liikenne Pohjoismaat--Alankomaatj lso-Britannia. 3. Matkailulippujen 
myynti laiva- ja automatkoille. 

VR autoliikenteen alkatau1ut a1kaen 1. 6. 50. 

H e n k I I o 1 i i k e n t e e n 1 i n j a t. 1 
Kaikkien VR:n henkilolinjojen kaytannollinen hoito on siirretty Oy. Pohjo-

lan Liikenne Ab:Ue. (Kts. Kl. 23/50. 1. Tariffisopimus.) 

T a v a r a 1 i i k e n t e e n 1 i n j a t. 
('l'ariffit kts. Kl n:o 39/49. 2.) 

' 

I. Tavarakaukolinfat. 

Tavarakaukolinja n:o 1: Helsinki- Kotka. 

Palkkakunta 

Helsinki 
VaJ.lila 
Porvoo 
nola 
Gammel by 
Forsby 
Pernaja 
Sarvilahti 
Loviisa 
Tessjoki 
A.hvenkoski 
P htaa 
sfitakyla. 
Heinlahti 
Sutela 
Kotka 

,708-28. 6. 1950 

Liikennoidaan joka arkipiiiva. 

J.-ahto Hki ll.oo Tulo Kta 16.oo 
Kta 17.oo Hki 22.oo 

Autoliikennepalkka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 
Rau tatieasema 
Kaupp. T. Lindholm 
tlstra-Nylands Handelslag 
Toiminimi Joh. Askolin 
Pernajan Osuusliike 
Kaupp. Laurit Thessman 
Loviisan Osuuskauppa 

Teutjli.rven Osuuska.uppa 
Pyhtali.n Talouskauppa 
Kaupp. Yrjo Taussi 
Osuusliike Liitto 

• t 
Pikatavaratoimisto 

Vii.limatka 
Helsinglstli. Kotkasta 

147 
147 

50 97 
60 87 
76 71 
80 67 
88 59 
94 53 

100 47 
106 41 
114 33 
120 27 
130 17 
140 7 
143 4 
147 
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Tavarakaukolln)a n;o 2: Helslnld-Turku. 
Liikennoidiian joka arkipaivii.. 

Lahto Hki 10.oo 17.so Tulo Tku 16.oo 23.so 
~ Tku 17.so l.oo • Hki 23.so 7.oo 

Paikkakunta 

Helsinki 
Vallila 
Veikkola 
Nummenkyla 
Paksalo (Hiidenvesi) 
Hyrsyla 
Saukkola (Nummi) 
Nummi kk 
Suomusjii.rvi, (Kitula) 

~ (Laperla) 
Salo 
Halikko 
Rajala 
Paimio 
Piikkio 
Turku 

Autollikennepe.ikka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 

Nummen Osuuskauppa 
• 

Kaupp. J. Leino 
Rau tatieasema 

t 

V. r. autotoimisto 

VlUlmatko. 
Helsinglst!i Turusta 

179 
179 

35 144 
47 132 
54 125 
63 116 
67 112 
71 108 
96 83 
98 81 

123 56 
127 52 
134 45 
149 30 
160 19 
179 

Tavarakaukollnja n:o 3 a: Helsinki-Pori. (Loimaan kautta) 

Liikennoidiian m. k. p. 

Auton tai kuorman vaihto Loimaalla niin, etta lii.hto sieltii tapahtuu 
sekii. Hki ettii Pri klo 16.oo 

Liihto Hki 11.oo Tulo Pri 22.oo 

Paikkakunta 

Helsinki 
Vallila 
Veikkola 
Paksalo (Hiidenvesi) 
Hyrsylii. 
Saukkola (Nummi) 
Nummi kk 
Hyonola 
Somerniemi 
Hirsj ii.rvi 
Somero 
S Ivana 
~ii.jii. kk 
Loimaa 
Alas taro 
Vampula 
Lauttakvlii. 
Kokcmii.1d 
Peipohja 
Harjavalta 

Pri 10.oo Hki 2l.oo 

A utollikennepalkka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 

Nummen Osuuskauppa 

• • 
Osuusliike Tuki 

Someron Osuuskauppa 

• • 
Loimaan Osuusliike 

• t 
V ampulan Osuusliike 
Kahvila Keskus 
Rautatieasema 

V!ilimatka 
Helsinglst!i Porista 

291 
291 

35 256 
54 237 
63 228 
67 224 
71 220 
78 213 

110 181 
113 178 
118 173 
129 . 162 
165 136 
172 119 
187 104 
209 82 
222 69 
247 44 
250 41 
260 31 



Palkkakunta 

Nakkila 
Ha.istila 
Ulvila 
Pori 
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Autolilkennepa.lkka 

Rauta.tioasema 
• • Pikatavaratoimisto 

31 

VAilmatka 
Helstngtsta Porlsta 

270 21 
275 16 
280 11 
291 

TavarakaukolinJa n:o 3 b: Helsinki-Pori. (Urjalan kautta) 

Liikennoidiiiin ti. to. l. 
Auton ta.i kuorman vaihto Urjalassa niin, ettii lahto sielta tapahtuu 

seka Hki etta Pri klo 16.oo 

Lii.hto Hki ll.oo Tulo Pri 22. oo 

Palkkakunta 

Helsinki 
Vallila 
Pita· anmaki 
Vantaa 
Klaukkala 
Perttula 
Roykka 
Vihtijarvi 
Liiyliainen 
Lop pi 
Topeno 
Vojakkala 
Tammela (Porras) 
Tammela kk 
Forssa 
Koijarvi 
Urjala 
Urjala kk 
Punkalaidun 
Lauttakylii 
Kokemiiki 
Peipohja 
Harjavalta 
Nakkila 
Haistila 
Ulvila 
Pori 

Pri 10.oo Hki 22.oo 
Autolllk:ennepalkka · 

V.r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 
Rau tatieasema 

Rau ta.tieasema 

Orell'in maalaamo 

Rau tatieasema 

Kahvila Keskus 
Rautatieasema 

» 
Pikata.varatoimisto 

Vallmatka 
Helslngistii. Porlsta 

293 
293 

8 285 
17 276 
30 263 
38 255 
44 249 
53 240 
66 228 
77 216 
89 204 
98 195 

114 179 
125 168 
134 159 
162 141 
169 124 
174 119 
199 94 
224 69 
249 44 
262 41 
262 31 
272 21 
277 16 
282 11 
293 

Tavarakaukolinja n :o 4 a: Helsinki-Lahti. 

Liikennoidiiiin Hki:stii m. k. p. ja. Lh:sta ti. to. I. 

Palkkakunta 

Helsinki 
Vallila. 
Porvoo 

Liihto Hki 1l.oo Tulo Lh 17.oo 
Lh 1l.oo Hki 17.oo 

Autoliikennepaikka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 
Rau tatieasema 

Villlroatka 
HelslngistiL Lahdesta 

164 
164 

50 114 

1 
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Vallmalka 

Kaarenkyla 
Monninkyla 
Vakkola 
Askola kk 
Tiilaa 
Juornaankyla 
Pakila 
Myrskyla 
Porlammi 
Artjarvi 
Ratula 
Kuivanto 
Uusikyla 
Lahti 

-4-

Autoliikennepaikka 

Kaupp. Paulakoski 
* • 

Kaupp. Nirvi 
>> Antman 

Kemppila 
Alanna 

Harjanne 
Kivrranta. 

Rau ta.tieasema 
V. r. autotoimisto 

Viillmatka 
Helsingistii. Lahdesta 

60 104 
65 99 
69 95 
71 93 
77 87 
82 82 
88 76 
96 68 

109 55 
120 44 
125 39 
136 28 
114 20 
164 

Tavarakaukollnja n:o 4 b: Lahti- Mikkell. 

Liikennoidaan Lh:sta k. Mi:sta to. Mr:n kautta. 
Lh:sta p. Mi:sta l. Ot:n 
Lh-Pertunmaa m. 

Lahto Lh 10.oo Tulo Mi 17.so 

Palkkakunta 

Lahti 
Ahtiala 
Hiekkanummi 
Seesta 
Makela 
Viemmaki 
Myllykyla 
Jyranko 

Mi 10.oo • Lh 17.so 
Autolllkennepaikka 

V. r. autotoimisto 
Rau tatieasem a 

Rauta.tieasema 

Heinola Pikatavaratoimisto 
Heinola kk Kaupp. T. Virtanen 
Lusi Heinolan Osuuskauppa 
Koskenmylly Kaupp. Saima Vekkeli 
Paaso » Niilo Tuusjarvi 
Kuortti » A. Vesalainen 
Pertunmaa » E. Puisto Oy. 
Hartosenpaa 
Toivola (eroaa Miintyharjun ja Ristiinan mutka) 

Man tyharju Rau ta.tieasema 
Ollikkala 
Sydanmaa (Ristiina) 
Juvela 
Ristiina 
Mikkeli 

Toivola 
Tiilikkala (Mynttili) 
Hie tan en 
Otava 
Mikkeli 

Pikatavaratoimisto 

Rau ta.tieasema 
~ 

Pikatavaratoimisto 

Vlillmatka 
Lahdesta Mlkkelista 

148 
10 138 
12 136 
15 133 
19 129 
28 120 
35 113 
39 109 
40 108 
46 102 
52 96 
59 89 
65 83 
78 70 
87 61 
95 53 

105 43 
119 47 
129 37 
133 33 
137 29 
142 24 

105 43 
111 37 
124 24 
133 15 
148 
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Tavarakaukolinja n:o 5: Pori- Turku. 

Liikennoidiiiin Pri:sta ti. to. I. ja. Tku:sta m. k. p. 

Paikkakunta 

Turku 
Raisio 
Masku 
Nousiainen 
Myniimiiki 
Laitila (Kovero) 
Varhokyla 
Unaja 
Rauma 
Eurajoki 
Irjanne 
Luvia 
Vaharauma 
Pori 

Lahti> Tku 10.oo Tulo l'ri 18.oo 
Pri lO.oo Tku 18.oo 

Autollikennepaikka 

V. I. au totoimisto 

Rau tatieasema 

Laitilan Osuuskauppa 

Pikatavara.toimisto 

Tavarakaukolinja n:o 6: Pori-Vaasa. 

Valimatka 
Turusta Porl.sta 

162 
8 154 

18 144 
23 139 
34 128 
64 98 
77 85 
92 70 
99 63 

114 48 
120 42 
140 22 
158 4 
162 

Liikennoidaiin toistaiseksi vain Vs-Kst viililla siten, etta lahto Vs:sta 
m. k. p. klo 10.oo ja Kst:sta samoina paivina klo 14.ao. 

Paikkakunta 

Pori 
Ruosniemi 
Noormarkku 
Ylikyla 
Tuorila 
Kuvaskangas 
Metsiila 
Lapviiartti 
Kristiinankaupunki 
Tiukka 
Narpio 
Yttermark 
Ylimarkku 
Pirttikvla 
Dalback 
Langiiminne 
Sand 
Vanha Vaasa 
Vaa.~a 

Autollikennepalkka 

Pikatavaratoimisto 

Rau tatieasema 

Rau tatieasema 
& 

0 

Yttermark Andelshandel mbt 
Eskil Berglund 

Pikatavaratoimisto 

Viillmatka 
Porl.sta Vaasasta 

211 
5 206 

16 195 
26 185 
52 159 
60 151 
76 135 
97 114 

100, 107 
109 102 
129 82 
141 70 
149 62 
163 48 
178 33 
181 30 
197 14 
204 7 
211 

1 
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Tavarakaukolinja n:o 7: Kokkola-Jyvaskyla. 

Liikenniiidiiiin ti. to. I. 
Liikenniiidiiiin Kyyjarvelle Jy:stii ja Kok:sta to. (kohtaus Vs autojen kanssa) 

muulloin tarpeen vaatiessa. 

Lahtii Kok 9.oo Tulo Jy 19.oo 
• Jy 8.so • Kok 19.oo 

Vlillmatka 
Faikkakunta Autolilkennepalkka 

Pikatavaratoimisto 

Jyvlis
Kokkolasta kyllistli 

Kokkola 
Alaveteli kk 
Vii peri 
Kaustinen kk 
Tunkkari 
Veteli kk 
Kainu 
~~fi:'~1~d (V eteh) 

en • 
Kivikangas (Perho) 
Oksakoski » 
Perho kk 
Miittiinen (Perho) 
Kyyjarvi (Karstula) 

Oikari 
Kiminki 

Karstula kk 
Kannonkosken thra 
Kalmari 
Kolkontaipale 
Saarijarvi kk 
Tarvaala 
Lannevesi 
Uurainen kk 
Jokihaara 
Kuikka 
Puuppola 
Reiju 
Jyviiskylii. 

Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa 
• 
t 

• » >) 

Karstulan Osuuskaupp~~o 
Kaupp. Juho Tuokko 
Erkki Jokinen 
Karstulan Osuuskauppa 
E. Pynniinen 
Karstulan Osuuskauppa 

Saarijarven Osuuskauppa 

Kaupp. E. Honkanen 
Uuraisten o.suuskauppa 

Kaupp. M. Pohjolainen 

Pikatavaratoimisto 

Tavarakaukollnja n:o 8: Lahtl-Tampere. 
Liikenniiidii.an m. k. p. 

19 
37 
49 
55 
59 
60 
70 
80 
86 

100 
107 
114 

130 
140 

143 
158 
168 
176 
188 
194 
201 
209 
222 
232 
238 
246 
252 
258 

258 
239 
221 
209 
203 
199 
198 
188 
178 
172 
158 
151 
144 

128 
118 

115 
100 
90 
82 
70 
64 
57 
49 
36. 
26 
20 
12 
6 

Auton tai kuorman vaihto Hi.iJ:neenlinuassa niin, etta lii.htii sielta tapahtuu 
sekii. Lh etta Tpe 14.so. 

Lii.hto Lh 9.oo Tulo Tpe 19.oo 
• Tpe: 9.oo • Lh l8.so 



-~7- 31 

1) Zinfalle Lh - 'l'rpe osoitetut tavctrat. 1 
Vli.llmatka 

Palkkalrunta Autollikennepalkka Lahdesta Tampe-
reelta 

Lahti V. r. antotoimisto 136 
Pirttim alri 6 130 
Vesala 12 124 
Hii.lvii.lii. 13 123 
Kukonkoivu (eroaa Kii.rkiiliin mutka) 14 122 
Sairakkala 19 117 
Huljala 27 109 

Kukonkoivu 14 
Tennilii. 22 129 
Voistio 23 128 
Maavehmaa 25 126 
Kii.rkiilii. kk 30 121 
Myllykylli 32 123 
Karkolii. kk 30 121 
Vii.hii.-Sattila. 32 119 
Huljala 109 

Huljala (eroaa Kii.rkiilii.n mutka) 27 109 
Koski kk 31 105 
Jahkola. 41 95 
Lammi kk 42 94 
Tanttila. 46 90 
Pohjoinen 51 85 
Uussilta 51 85 
Syrjiintaka 54 82 
Tuulos kk 59 77 
Sotjala 67 69 
Porras 70 66 
Hauho kk Etelli-Hii.meen Osuusliike Eho 

Kaupp. V. Niemi 73 63 
Alvettula 79 57 
Kuisema (eroa.a Aitoon mutka.) 90 46 
Kyllo 91 45 
Laitikka.la. Osuusliike Tuotanto 92 44 
Ruokola 95 41 
Kollola. 97 39 
Kostia. 100 36 

Kuisema. 90 
Aitoo 105 52 
Kukkola 108 49 
Kostia 36 

Kostia (eroaa Aitoon mutka) 100 36 
Palkii.ne kk Osuusliike Tuotanto r. I. 100 36 
Tylkkii. 110 26 
Huu tijii.rvi 116 20 
Kangasala. kk 118 18 
Vehmainen Rau tatieasema 127 9 
Messukyla t 130 6 
Tampere V. r. autotoimisto 136 
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2) Unjalle Lh - Hl oaoitetut tavarat. 

Palkkakunta A utolllkennepalkka 

Lahti V. r. autotoimisto 
Pirttimaki 
Vesala 
Halvala 
Kukonkoivu (eroaa. Karkolan mutka) 
Sairakkala 
Ruljala 

Kukonkoivu 
TenniHi. 
Voistio 
Maavehmaa 
Karkola kk 
Myllykylli 
KarkOla kk 
Viiha-Sattiala 
Huljala 

lluljala (eroaa Karkolan mutka) 
Koski kk 
Jahkola 
Lammi kk 
Tanttila 
Pohjoinen 
Uussilta 
Syrjii.ntaka 
'l'uulos kk 
Syrjantaka 
Heinakangas 
Etelainen 
Hameenlinna Pikatavaratoimisto 

3) linjalle Tpe - Hl osoitetut tGJVarat. 

Paikkakunta Autoliikennepaikka 

'!'ampere V. r. autotoimisto 
Messukyla Rau tatieasema 
Vehmainen 
Kangasala kk 
Huu tijarvi 
Tyllli 
Pii.lkane kk Osuusliike Tuotanto r. I. 
Kostia (eroaa Aitoon mutka) 
Kollola 
Ruokola 
Laitikkala Osuusliike Tuota.nto 
Kyllo 
Kuisema 

Kostia 
Kukkola 
Aitoo 

' Kuisema 
Kuisema (eroaa Aitoon mutka) 
Alvettula 

VIJJ.lmatka 
Lahdesta Hameen· 

llnnasta 
81 

6 75 
12 69 
13 68 
14 67 
19 62 
27 54 

14 
22 74 
23 73 
25 71 
30 66 
32 68 
30 66 
32 64 

54 
27 54 
31 50 
41 40 
42 39 
46 35 
51 30 
51 30 
54 27 
58 23 
54 27 
65 16 
68 13 
81 

Vallmatka 
Tampe- Hlimeen-
reelta linnasta 

96 
6 90 
9 87 

18 78 
20 76 
26 70 
36 60 
36 60 
39 57 
41 55 
44 52 
45 51 
46 50 

36 
49 56 
52 53 

50 
46 50 
57 39 
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Paikkalrunta 

Hauho kk 

Autolllkennepaikka 
Vltllma.tka 

Tampe- Hameen
reelta Unnasta 

Porras 
Sotjala 
Kokkila 
Metsakulma thra 
Heinii.kangas 
Etelii.inen 
Hameimlinna 

Etela-Hameen Osuusliike Eho 
Kaupp. V. Niemi 

Pikatavaratoim.isto 

Tavarakaukolinja n :o 9: Labti-Jyviiskyla. 
Liikennoidaan Lh-J -Lh: 

m. k. p. Lahto 9.oo Tufa Jy 18.so 

63 
66 
69 
72 
78 
80 
83 
96 

33 
30 
27 
24 
18 
16 
13 

Auton ta.i kuorman va.ihto Jamsassa niin, eWi Iahto sielta tapahtuu 
Jy klo 16.oo 

m. k. p. Lahto Jy 11.3o Tulo Jamsa 14,so 
ti. to. I. » Jamsa 8.oo • Lh 13.oo 

Lh-Kuh.nloinen-Lh ti. to: 
Lahto Lh 9.oo Tulo Kuhmoinen 13.so 

Kuhmoinen 14.so Lh 18.oo 
Jy-Korpilahti-Jy tarpeen vaatiessa: 

Lahto Jy 10.oo Tulo Korpilahti 11.20 
Korpilahti 12.so Jy 13.(5 

Vii.limatka. 
Paikkakunta 

Lahti 
Kalliola 
Paimela 
Vesivehmaa 
Anianpelto 
Vaaksy 
Asikkala kk 
Hillila 
Kurhila 
Iso-Ain.io 
Maakeski 
N stolii. 
Pll'asjoki kk 
Taulu 
Arrakoski 
Torittu 
Harmoinen 
Kuhmoinen kk 
Puukkoinen 
Alho 
Arvaja 
Jam sa 
Jamsiinkoski 

Autollikennepaikka. 

V. r. au totoimisto 

Kaupp. Aleks. Helotie 

Kaupp. Lyyli Palkela 

Padasjoen Osuuskauppa 

Kaupp. Edv. Hakala 
Kuhmoisten Uusi Osuuskauppa 

Arvio & Lindgren 

Jamsa Arvio & Lindgren 
Juokslahti (Jamsii.) Kaupp. Tauno Koskinen 
Korpilahti kk 

Jyviis-
Lahdesta. kyliistii. 

12 
16 
21 
27 
29 
36 
36 
39 
44 
51 
58 
61 
63 
65 
79 
84 
94 

117 
129 
130 
136 
143 
136 
148 
164 

193 
181 
177 
172 
166 
164 
160 
157 
154 
149 
142 
135 
132 
130 
128 
114 
109 
99 
76 
64 
63 
57 
64 
57 
45 
29 

1 
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Vil.llmatka 
l'alkkakunta Autolilkennepalkka 

Lakdesta 
Jyvas-
ky!Astli 

Muurame kk Muuramen Osuuskauppa 180 13 
Keljonkangas 187 6 
Jyvii.skylii. Pikatavaratoimisto 193 

TavarakaukollnJa n :o 10: Kuopio-Outokumpu-J oensuu. 
Liikenteen kii.ytiinnollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 

Lahto Kuo ti. 8.oo Tulo Oku 12.oo 
Oku ti. 13.oo Kuo 17.oo 
Kuo f.· 10.oo • Jns 16.oo 
Jns . 10.oo Kuo 15.oo 

Palkkakunt a Autollikennepalkka 
V!i.limatka 

Kuopiosta Joensuusta 
Kuopio Pikatavaratoimisto 148 
Toivala Rautatieasema 13 135 
Jii.nnevir ta 20 128 
Riistavesi 40 108 
Melalahti Osuuskauppa Harju 40 108 
Tuusjii.rvi 50 98 
Tuusniemi kk Osuuskauppa Harju 64 84 
Ohtaansalmi • 77 71 
Varislahti 82 66 
Paloranta 88 60 
Kuusjii.rvi 92 56 
Outokumpu Rau tatieasema 100 48 
Viinijii.rvi & 115 33 
Taipale • 117 31 
Liperi 121 27 
Ylii.m lly 131 17 
Ontto1a » 142 6 
J oensuu Pikata.vara toimisto 148 

Tavarakaukolinja n :o 11: Mikkeli-Savonllnna. 
a) Mi-Sulkava-Sl liikennoidaiin: Mi:sta m. P- Sl:sta ti. l. 

l'alkkakunta 

Mikkeli 
Visulahti 
Louhio 
Kilpola 
Hatsola 
Juva kk 
Taipale 
Jii.rvenpaii. (Juva) 
Kiiskilanniemi 
Lautele 
Kaskii 
Sulkava kk 
Pihlajalahti 
Kallis Iahti 
Aholahti 
Savonlinna 

Lii.hto Mi 10.oo Tulo Sl 16.oo 
Sl lO.oo Mi 15.oo 

Autolilkennepaikka 

Pikatavaratoimisto 

Toiminimi K. V. Kaipa.inen 

Sulkavan Osuuskauppa 

Rau tatieasema 
& 

Pikatavaratoimisto 

Vallmatka 

Mlkkelista J:;~s~~ 
142 

7 135 
23 119 
35 107 
42 100 
50 92 
55 87 
59 83 
66 76 
69 73 
72 70 
92 50 

116 26 
126 16 
135 7 
142 
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b) Mi-Hii.rkiila--81 liikennoidaan: 
Mi:stii. k. Sl:sta to. 1 

Lii.hto Mi 10.oo Tulo Sl 16.oo 
Sl 10.oo Mi 15.oo 

Vilimatka 
Palkkakunta Autollikenuepalkka Mlkkellati Sa von-

J.inn&sta 
Mikkeli Pikatavaratobillsto 117 
Visulahti 7 110 
Louhio 23 94 
Kilpola 35 82 
Hatsola Toiminimi K. V. Kaipainen 42 75 
Juva kk 50 67 
Paatela 58 59 
Hii.rkii.la 70 47 
Lei amaki 75 42 
KofkonEl'ii. 78 39 
Hiismii. · thra 84 33 
Hiltula tbra 86 31 
Parkumii.ki Rau tatieasema 92 25 
Massilanmaki 94 23 
Kallislahti 101 16 
Aholahti • 110 7 
Savonlinna Pikatavaratobillsto 117 

Tavarakaukolinja n :o 12 : Kotka- Lappeenranta. 
Liikennoidaan toistaiseksi vain Kta-Miehikkii.lii. vii.liii. ti. p. ja Kta-Virojoki k. 

siten, etta lii.hto Kta klo 9. so. 
Viillmatka 

Palkkakunta Autollikennepaikka Kotkasta 
Lap peen-
raunasta 

Kotka Pikatavaratpimisto 151 
He lila 8 143 
Oravala 11 140 
Marinkyla 14 137 
Neuvoton 17 134 
Summa 20 131 
Poitsilta 23 128 
Salmenkylii. 26 125 
Hamina Rau tatieasema 28 123 
Ma.ntlahti 40 111 
Klamila 47 104 
Ravijoki 62 99 
Pihlaja 66 95 
Virojoki 66 85 
Miehikkiila 76 75 
Savajii.rvi 87 64 
Muurola 93 58 
Luotonen 103 48 
Heimala 109 42 
Taavetti Rau tatieasema 112 39 
Rantsilanmii.ki 117 34 
Luumaki thra Rau tatieasema 123 28 
Selkaharju 143 8 
Lappeenranta Pikatavaratoimisto 151 
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Tavarakaukollnja n:o 13: Lappeenranta-Mikkell. 
Lr-Mi viiliii.llikenniiidiiiin ainoastaan m. Lr:sta. ja tL Mi:sta. Lr:sta p. liikennoity 

vuoro ajetaan ainoastaan Savita.ipaleelle asti ja takaisin. 
Lahto Lr 10.oo Tulo Mi 16.oo 

Palkkakunta 

Lappeenranta 
Kuusjmii.ki 
Uusi Lavola 
Selkii.harju 
Rutola 
Iitiii. (eroaa Lemin mutka) 
Kuukanmakt 
Telamii.ki 
Kotimii.ki 
Savitaipale 

Iitia 
Lemi kk 
Toukkala 
Laksiainen 
Kontunen 
Kaihtula 
Savitaipale 

Mi 10.oo Lr 16.oo 

A utollikennepa!kka 

Pikatavaratoim isto 

Vilho Kontion perilliset 

Savitaipale (eroaa Lemin mutka) 
Vilho Kontion perilliset 

0 • • 

Kiirnakoski 
Parta.koski 
Luotolahti 
Suomenniemi 
Jii.rvenpaii. (Ristiina) 
Ostola.hti 
Ristiina 
Vitsiala. 
Sokkalanmaki 
Porrassalmi 
Mikkeli 

Osuusllike Onni 
Suomenniemen Osuuskauppa 
Suomenniemen Osuuskauppa 

Pikatavaratoimisto 

Tavarakaukolinja n:o 14: Tamper&-Turku. 

V!Uimatka 

~E~r~ Mtkkellsta 

120 
2 118 
5 115 
8 112 

10 110 
12 108 
17 103 
23 97 
28 92 
40 80 

12 
25 105 
27 103 
34 96 
37 93 
40 90 

80 
40 80 
48 72 
50 70 
64 56 
68 52 
82 38 
89 31 
96 24 

102 18 
105 15 
112 8 
120 

Llikenniiidliii.n Tpe:lta m. k. p. ja Tku:sta ti. to. I. 

Palkkakunta 

Tampere 
Nokia 
Siuro 
Kulovesi kk 
Haijaii 

Lii.hto Tpe 10.oo Tulo Tb.'U 18.oo 
» Tku 14.oo • Tpe 22.so 

Autolilkennepalkka 

V. r. autotoimisto 
Rau tatieasema 

Viillmatka 

~~r,:- Turusta 

16 
26 
31 
41 

203 
187 
177 
172 
162 
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Viillmatka 
Palkkakunta Autoliikennepaikka 'l'ampe-

'l'urusta reelta 
Karkku Rau tatieasemo. 50 153 
Vammala 6~ 141 
Keikyii. 87 Uti 
Lauttakylii. ~8 105 
Vampula 117 86 
Virtaa. 133 70 
Oripiiii. 144 59 
Poytya 156 47 
Riihikoski 163 40 
Aura Rau tatieasema 171 32 
Turku V. r. autotoimisto 203 

Tavarakaukollnja n :o 15: Jyvaskylii-Mikkeli. 

Liikeimiiidaan m. k. p. 

Auton tai lruorman vaihto Joutsassa niin, etta liihtii sieltii. tapahtuu Jy, Mi (ja 
Ha; kts. tavaralinjaa n:o 12) klo 14.so. 

Liihtii Jy 9.30 Tulo Mi 18.oo 
Mi 8. so Jy 17.so 

1) Ha-Joatsa linjalta tai Joutsasta Hi.hetettiivien tavaroitten km:t. 
ViUlmatka 

Paikkakunta Autollkennepalkka Jyvas-
Mlkkellsta ') kylasta 

J iiskylii. Tavaratoimisto 147 76 
V:jakoski Rau tatieasema 9 138 67 
v ihij ii.rvi 36 111 40 
Toivakka 36 111 40 
Rutalahti 41 106 35 
Leivonmiiki (eroaa Joutsan mutka) 55 92 21 
Mieskonmiiki 66 81 

Leivonmiiki 55 21 
Savenaho 61 111 15 
Tammilehto 70 102 6 
Joutsa 76 0 
Joutsa 96 0 
Mieskonmiiki 81 15 

Mieskonmiiki (eroa.a Joutsan mutka) 66 81 15 
Parniimaki 80 67 29 
Kuitula 86 61 35 
Tuukkala 91 56 40 
Poyry 105 42 54 
Hirvensalmi kk Kauko Kalasmaa 109 38 58 
Otava 132 15 81 
Mikkeli Tavaratoimisto 147 96 

1 
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Tavarakaukolinja n:o 16: Joensuu-Nurmes. 
Liikenteen kaytannollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 

Liikennoidaan Jns-Juuka viiJia m. ti. to. ja Jns-Nrm k. 

Palkkalrunta 

Joensuu 
Lehmo 
Kylmajoki 
Kontiola.hti 
Kontiolahti kk 
Romppala 
Kopravaara 
Ahmovaara 
Nunnanlahti 
Juuka kk 
Etela-Vuokko thra 
Pohjois-Vuokko thra 
Sarkivaara 
Salmi 
Savikyla thra 
l'orokylii. 
Nurmes 

Lahto Jns 10.ao Tulo Nrm 1o.so 
Nrm 16.oo Jns 20.so 

Autollikennepaikka 

Tavaratoimisto 

Rautatieasema 

Rautatieasema 
Tavaratoimisto 

Vlillmatka 
Joen Nurmek· 

suusta sesta 
140 

7 133 
9 131 

18 122 
21 119 
46 94 
66 84 
64 76 
78 62 
90 60 
99 41 

116 26 
117 23 
120 20 
128 12 
138 2 
140 

Tavarakaukolinja n:o 1~ : nsalmi-Nurmes. 
Liikenteen kiiytannollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 

Paikkalrunta 

IiSlllmi 
Hankajarvi 
Hernejarvi 
Rautavaara 
Hankamaki 
Savikyla 
Porokyla 
Nurmes 

Liikennoidaan Ilm:sta k. ja Nrm:sta to: 
Lahto lim 10.oo Tulo Nrm 16.ao 

Nrm 7.oo Ilm 13.so 

Autolilkennepaikka 

Tavaratoimisto 

Rautatieasema 
Tavaratoimisto 

Vlillmatka 
Nurmek-

lisalmesta sesta 

29 
44 
96 

117 
151 
166 
168 

168 
13:1 
124 
72 
61 
17 
2 



Palkkakunta 

Tampere 
Yliijii.rvi 
Mihari 
Hameenkyro 
Ikaalinen 
Kilvakkala 1 
Metsoniemi 
Meittola 
Alaskyla 
Parkano 
Linnankyla 
Koskue 
Hulkko 
J alasj ii.rvi 
Jokipii 
Kurikka 
Koskenkorva 
Ilmajoki kk 
Kylanpaa 
Laihia 
Tuovila 
Vaasa 
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TavarakaukoiinJa n:o 18: Tampere-Vaasa. 

Liikenniiidaii.n Tpe:lta ti. to. ja Vs:sta k. p. 
Lii.htii Tpe 10.oo Tulo Vs 20.oo 

• Vs 10.oo • Tpe 20.oo 

Autolilkennepalkka 

V. r. autotoimisto 

Rau tatieasema 

Rau tatieasema 

Rau tatieasema 
• 

Pikatavaratoimisto 

Tavarakaukolln)a n :o 19: Oulu-DsalmJ. 

31 

Vllllmatka 
T;,:e;- Vaasasta 

266 
7 259 

24 242 
36 230 
56 210 
61 205 
72 194 
79 187 
92 174 
95 171 

102 164 
136 130 
142 124 
153 113 
169 107 
178 88 
188 78 
198 68 
232 34 
243 23 
252 14 
266 

Liikenteen kaytii.nniillinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 
Liikenniiidii.ii.n ti. p. 

Lii.htii 01 11.oo Tulo Ilm 19.so 

Palkkakunta 

Oulu 
Kempele 
Kedonperii. 
Alatemmes 
Temmes kk 
Rantsila 
Sipola 
Varna (eroaa Kestilan-

Tavastkengii.n mutka) 
Pulkkila 
Piippola 
Pyhii.ntii. 

lim 11.so 01 20.oo 

Autolilkennepalkka 

Vr. autotoimisto 

Viillmatka. 
Oulusta llsalmesta. 

222 
13 209 
26 196 
33 189 
44 178 
65 157 
79 143 
89 133 

98 124 
110 ,112 
134 88 

1 
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Paikk&kunta Autoltikennepalkka Vali.roatka 
Oulusta Iisalmesta 

Vorna 89 
Kestila 108 123 
Tavastkenka 131 100 

88 Pyhanta 
Pyhiinta (eroaa Kestilan- 134 88 

Tavastkengan mu tka) 
Ahokyla 
Nissila 
Marttisenj iirvi 
Salahmi 
Vieremii 
V alkeiskylii 
Iisalmi 

Palkk&l..'llDta 

Turku 
Lie to 
Tarvasjoki 

152 70 
169 53 
176 46 
186 36 
194 28 
206 16 

Tavaratoimisto 222 

Tavarakaukolinja n :o 21 : Turku- Hiimeenlinna. 

J.iikenniiidaiin Tku:sta m. k. p. ja ID:sta ti. to. I. 

Liihtii Tku 10.oo Tulo HI 17.oo 
HI lO.oo Tku 17.oo 

Autolilkennepaikka 

V. r. au totoimisto 

Tarvasjoen Osuuskauppa 

VlUimatka 
Hameen· 

Turusta linnasta 

Juva (Tarvasjoki) 
Vattila. 

12 
33 
35 
41 
44 
61 
80 
91 

168 
156 
135 
133 
127 
124 
107 

Marttila. 
Koski Tl. 
Ypii.ja kk 
Jokioincn 
Forssa 
Tammela kk 
Porras 
Tervalampi 
Lietsa 
Renko 
Hii.meenlinna 

Osuusliike Maapohja 
Kauppakunta Vako 

Orell'in maalausliike 

Pikata.varatoimisto 

100 
109 
120 
130 
133 
152 
168 

Tavarakaukolinja n:o 22: Savonllnna-VIrasoja. 

88 
77 
68 
59 
48 
38 
35 
16 

Liikenniiidiiii.n toistaiseksi linjan osalla Virasoja-Puumala ti. p. 

Paikkakunta 

Savonlinn11, 
Siiii.minki. 
S\ll~av~ 

Lii.htii Vro 9.oo Tulo Puumala 12.oo 
Puumala 13.oo Vro 15.so 

Autoliikennepalkka 

Pikatavaratoimisto 

Viilimatka 

~~va~~~ Vlrasojalta 

6 
40 

146 
140 
106 
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Valimatka 
Palkkakunt.a Autolllkennepalkka u~':.:f~ VirasoJalta. 

Puumala kk Kaupp. Hiimiiliiinen 82 64 
Kitula 90 56 
Hauklappi Ruokolahden Osuuskauppa 106 40 
Syyspoh]a 114 32 
Kotaniemi 119 27 
Inkiliinmiiki 122 24 
Virmu tjoki Ruokolahden Osuuskauppa 125 21 
Haloniemi 129 17 
Rasila Ruokolahden Osuuskauppa 131 15 
Ruokolahti kk • 134 12 
Virasoja V. r. autotoimisto 146 

Tavarakaukolinja n :o 23 a: Tampere- Kuru- Ruovesi- Vlrrat. 

Liikenntiidiiiin toistaiseksi Tpe-Kuru viililla joka arkipaiva siten, etta lahtti 
Tpe klo 9.oo. 

Paikka.kunta 

Tampere 
Ylojarvi kk 
Veittijiirvi 
Kyrtinlabti 
Rengonpohja kk 
Piuhari 
Poikelus 
Parkkuu 
Kuru kk 
Karjula 
Ruovesi kk 
Mustajarvi 
Virrat 

Viillmatka. AutoWkennepalkka Tampereelta Vlrrollta 
V. r. autotoimisto 

Rau tatieasema 

Tavarakaukolinja n:o 25: Vaasa- Kyyjiirvl. 

12 
14 
34 
36 
43 
47 
54 
62 
68 
91 
98 

125 

125 
113 
111 
91 
89 
82 
78 
71 
63 
57 
34 
27 

Liikenntiidiiiin Vs:sta m. k. p. ja Kyyjiirvelta ti. to. I. 

Liihtti Vs 10.oo Tulo Kyyjiirvi 16.oo 
Kyyjiirvi 9.oo • Vs 16.oo 

Auto ytipyy Kyyjarvella. 
Kyyjarvella kohtaavat Kokkolan, Jyviiskylan ja Vaasan autot. 

(Kts. Tk-linjaa n:o 7.) 

Pa.ikkakunta 

Vaasa 
Viihakyro 
Isokyrti 
Ylistaro 
Lapua 
Alajarvi 
Kyyjarvi 

2 4708 - 28. 6, lMO 

Autollikennepaikka 

V. r. autotoimisto 

Rau tatieasema 
Laajan Osuusliike 
Karstulan Osuusliike 

Vlillmatka 
Vaasasta Kyyjarve!ta 

175 
- 29 146 

45 130 
60 115 
89 86 

134 41 
176 

1 
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Palkkakunta. 

Heinola 
Heinola kk 
Lusi 
Vahteristo 
Onkiniemi 
Nuoramoinen 
Sysma kk 
Valittula 
Hartola kk 
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II. T a v ar a 1 i n j a. t. 
Ta.varallnja n:o 1: Helnoia-Sysm&--Hartola. 

Liikennoidii.ii.n Ha-Sysma-Ha. ti. 1.: 
Lii.hto Ha 7.oo Tulo Sysma 10.oo 

Sysma 1l.oo • • 13.oo 
Ha-Hartola-Ha to: 

Lahto Ha 7.oo Tulo Hartola ll.oo 
Hartola. 12.oo Ha 15.oo 

Autolllkennepa.lkka. VJU!ma.tka 
Helnolasta. Hartolssta 

Pikatavaratoimisto 
Kaupp. Virtanen 

Kaupp. T. Aro 

Tavaralinja n :o 2: Hyrynsalml-Suomussalml. 

52 
6 70 

12 64 
20 56 
27 49 
41 35 
54 22 
66 10 
52 

Liikenteen kaytannollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 
Liikennoidaan m. k. p. 

Lii.htii Hys lO.oo Tulo Suomussalmi 12.oo 

Pa.lkkakunta 

Hyrynsalmi 
Hoikankyla 
~erii.lankylii. 
Ammansaari 
Suomussalmi 

Suomussalmi 14.oo Hys 16.oo 

Autollikennepalkka 

Tavaratoimisto 

Vlillmatka. 
Hyryn· Suomus· 
sa !mel ta salmesta. 

44 
10 34 
26 18 
44 
44 

Tavarallnja n:o 8: Hyrynsalmi-Suomussalml-Lelnonkyla. 

Liikenteen kaytii.nnollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 

Linjaa liikenniiidaan joka arkipaivii. Suomussalmelle. Leinonkylii.an asti liiken· 
noidii.ii.n vain k. I. paluu sielta m. to. 

Lahto Hys 12.oo Tulo Leinonkylii. 15.35 
• Leinonkylii. 5.oo o Hys 8.so 

Vi!llma.tka 
Palkk&kunta. Autoliikennepa.lkka Hyryn- Lelnon· 

Hyrynsalmi 
Kerii.lii. 
.Ammansaari 
Haukiperiin lossi 

Tavaratoimisto 
salmelta kyliLeta 

105 
26 79 
44 61 
49 56 



l'aik.kD.kunta 

Suomussalmi 
Haapa-aho 
Kannas 
Loytola 
Vaii.kio 
Levakoski 
Vaaraniva 
Levii.koski 
Leinonkylii. 
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Autollikennepalkka 

Tavaralinja n:o 4: Joensuu-Domantsi. 

31 

V&Umatka 
Hyryn- Lelnon· 
salmesta ky!Ast!i. 

64 51 
64 41 
68 37 
76 29 
81 24 

100 5 
103 8 
100 5 
105 

Liikenteen kii.ytii.n.nollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 

l'a!kkakunta 

Joensuu 
Heinavaara 
Keskij ii.rvi 
Metonlouhi 
Marjovaara 
Maukkula 
Ilomantsi 

Liikennoidiian joka arkipii.ivii.. 

Lii.hto Jns 10.so Tulo Ilomantsi 13.so 
Ilomantsi 15.oo Jns 17.oo 

V!i.limatka 
Autolllkennepalkka Joen- no-

suusta mantsista 
Tavaratoimisto 
Pohjois-Karjalan Osuusliike 
Pohjois-Karjalan Osuusliike 

Kaupp. S. Mikkila 

Tavaralinja n:o 5: Aavasaksa-Pello-Muonio. 

77 
25 52 
31 46 
47 30 
57 20 
66 11 
77 

Liikenteen kii.ytii.n.nollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 
Kts. Rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kesken tehtyii tariffi

sopimusta (Kl n:o 23/50.1). 

Tavarallnja n :o 6: Oulu-Kuusamo. 

Liikenteen kii.ytii.n.nollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 
Kts. Rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kesken tehtyii. tariffi-

- sopimnsta (Kl n:o 23/50.1). 

1 
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Liikenteen 

Paikkakunta 

Siilin i arv i 
Kaarmelahti 
Kaarmelahti 
Kinnunlahti 
Maa.ninka 
Maa.ninka 
Ahkionla.hti 
Tuovilanlahti 
Tuovilanlahti 
Pielavcsi 

Liiken teen 

Paikkal.'llllta 

Siilin j ii.rv i 
Kuuslahti 
Haapamaki 
Hal una 
Suholanmiiki 
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Tavaralinja n:o 7: Slillnjarvi- Plelavesl. 
kiiytiinnollinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Lii)ienne Ab:lle. 

Liikenniiidii.iin ti. to. 
Liihtii Sij 8. so Tulo Piela.vesi 12. so 

Pielavesi 13. so· Sij 17.30 
Vli.limatka 

AutoUlkennepalkka 

Tavara.toimisto 
Kaupp. Ma.rtta. Miettinen 
Kaupp. Kaa.rin Rissa.nen 
Osuusliike Kalla sivumyymala 
Kuopion Osuusliike 
Maaningan Talouskauppa. 
Kaupp. E. Hiltunen 
Kuopion Osuusllike 
Savon Mylly 
Otto Silvasvuoren korjaamo 

Tavaralinja n :o 8: SIUinjarvi- Juankoski. 

Siilin· Piela· 
jarveltii. vedeltii. 

12 
14 
15 
20 
22 
28 
38 
38 
63 

63 
51 
49 
48 
43 
41 
35 
25 
25 

kaytiinniillinen hoito on siirretty Oy Pohjola.n Liikenne Ab:lle. 
Liikennoidaiin k. l. 

Liihtii Sij 8. 30 Tulo Juankoski 12.oo 
Juankoski 12.so Sij 16.oo 

Viillmatka 
Autolilkennepaikka 

Tavaratoimisto 
Kuuslahden Talouskauppa 
Kaupp. V. Ollikainen 

~ T. J. Pentikiiinen 
Seth Pitkiinen 

Slilin· Juan· 
jarvelta koskelta 

~J!tfmaa thra (Nilsiii) 
Nilsiiin Osuusliike 

9 
15 
23 
26 
30 
34 
30 
46 
53 
46 
52 

52 
43 
37 
29 
26 
22 
26 
22 Sydiinmaa thra (Nilsia) 

Pelonniemi 
Muumvesi 
Pelonniemi 
Juankoski 

Mmuuveden Osuusliike 

Muumveden Osuusllike 
Juankosken Osuusllike 

Tavaralinja n:o 9: KaJaanl- Kuhmo. 

6 
13 
6 

Liikenteen kiiytiinniillinen hoito on siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle. 
Liikenniiidiiiin ti. to. I. 

Paikkakunta 

Kajaa.ni 
Pirttimiiki 
Parkua 
Vuokatti 
Sotkamo 
Sotkamo kk 
Ontojoki 
Tikkanen 
Kuhmo 

Liihtii Kaj 9.oo Tulo Kuhmo kk 14.30 
» Kuhmo kk 15. so Kaj 21. oo 

Antolllkennepalkka 

Tavaratoimisto 
Kaupp. 0. F. Makinen 

» 0. Haataja 
Rau tatieasema 

)) 

Osuusliike Maakunta 
» 

Kaupp. Jussi Tervo 
Kaupp. Hannes Heikkinen 

Vll.llmatka 
Kajaanlsta Kubmosta 

14 
19 
40 
45 
47 
74 
94 

112 

112 
98 
93 
72 
67 
65 
38 
18 



Paikkalrun ta 

Aii.n.ekoski 
Honkola 
Hie tam a 
Paranta.la 
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Tavaralinja n :o 10: Aanekoski- Saarijarvi. 

Liikennoidaii.n joka arkipaivii. 

Lahto Aki 8.so Tulo ~aarijarvi 10.so 
Saarijlirvi 12. so • Aki 14. so 

Autoliikennepaikka 

Tavara.toimisto 

Linnankyla (Saarijlirvi) 
Saarijlirvi kk 

Tavarallnja n:o 11: Aanekoski-Viitasaari. 

Liikennoidii.lin joka arkipii.iva. 

Liihto Aki 8.so Tulo Viitasaari 12.oo 

Palkkakunta 

Alinekoski 
Mammenkyla 
Laajaranta. 
Liimatta.la 
Konginkangas 
Masenmaki 
Ka.laniemi 
Niinilahti 
llmola.hti 
Viitasaari 

Viitasaari 13.oo • Aki 16.oo 

Autoliikenuepaikka 

Tavaratoimisto 

Tavaralinja n:o 12: Heinola- Joutsa. 

Liikenniiidii.iin k. 

Liihtii Ha. 10.3o Tulo Joutsa 13.ao 
Joutsa 14.30 Ha 17.oo 

Yhtyy Joutsassa. tava.ra.kaukolinjaan n:o 15. 

31 

Vlilimatka 
Aline· Saari· 

koskelta jiirveltli 
36 

9 27 
10 26 
18 18 
26 10 
36 

Vi!llmatka 
Ailne- Viita· 

koskelta saarelta 

6 
9 

19 
27 
30 
35 
44 
51 
61 

Viillmatka 

61 
56 
62 
42 
34 
31 
26 
17 
10 

Palkkakunta 

He inola 
Heinola kk 
Lusi 
Onkiniemi 
Ka.lho 
Pohjola 
Hartola kk 
Kirkkola 
Joutsa 

Autoliikennepaik.ka 

Tavaratoin1isto 
Heinolasta Joutsasta 

Kaupp. Virtanen 

Kaupp. T. A:ro 
Kaupp. Skog 
Hartolan Osuuska.uppa 
Matkahuolto 
Kaupp. Kaipa.inen 
Kaupp. M. Ikonen ja Matkabuolto 

6 
12 
27 
38 
41 
62 
64 
72 

72 
66 
60 
46 
34 
31 
20 
8 

1. 
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KotUnkuljetuspalkat. 

Ha Kok Pri Tku 
Hki Kta Prv Vs 
Hys Kw Ri Val 

~r Kuo Roi Vro (koko Imr kauppalan alueella) 
Lh Slo A:ld 

lim Lr Sl 
Jns Lis Sk 
Jy Lo Sij 

i&i Mi Sko 
01 , Tpe 

Klr Pm Tor 
Kern Pts 

VR autoliikenteen tavaralinjojen aakkosellinen paikkakuntaluettelo. 

Ellei luettelossa mainituilla paikkak:unnilla ole autoliikennepai.kkaa, on lahet
tajaltii. tiedusteltava, mihinkii. linjan varrella olevaan liikkeeseen tai muuhun 
sopivaan paikkaan tavara voidaan jattii.ii. lii.hettii.jii.n vastuulla. 

Liikennepaikkojen nimien jaljessii. olevissa merkinnoissii. tarkoittaa Tk tavarar 
kaukolinjaa ja T tavaralinjaa. Esim. Tk 5 tarkoittaa linjaluettelossa olevaa 
tavarakaukolinjaa n:o 5. 

Aavasaksa T 5 Etela-Vuokko Tk16 
Ahkionlahti T 7 thra 
Ahmovaara Tk16 Eurajoki Tk 5 
Ahokyla Tk19 
Aholahti Tkll a, 11 b Forsby Tk1 
Ahtiala Tk4b Forssa Tk 3b, 21 
Ahvenkoski Tk1 
Aitoo 'l'k 8/1, 8/3 Gammel by Tk1 
Alajii.rvi Tk25 
Alaskylii. Tk18 Haapa-aho T3 
Alas taro Tk3a Haapamii.ki T8 
Alatemmes Tk19 Haistila Tk3a, 3b 
Alaveteli kk Tk7 H:i:~~ Tk2 
Alho Tk9 H . o Tk2 
Alvettula Tk 8/1,8/3 Haloniemi Tk22 
Anianpelto Tk9 Hal una T8 
Arrakoski Tk9 Hamina Tk12 
Artjii.rvi Tk4a Hankaj ii.rvi Tk17 
Arvaja Tk9 Hankamaki Tk17 
Asikkala Tk9 Harjavalta Tk 3a, 3b 
Askola kk Tk4a Harmoinen Tk9 
Aura Tk14 Hartola kk T 1, 12 

Hartosenpaa Tk4b 
Dalback Tk6 Hatsola Tklla, llb 

Hauho kk Tk 8/1, 8/3 
Eskelinen T5 Haukiperan lossi T3 
Etelainen Tk 8/2, 8/3 Hauklappi Tk22 
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Heinola Tk4b, T 1, 12 Jurmu T6 1 Heinola kk Tk4b, T 1, 12 Juuka kk Tk16 
Heimala Tk12 Juva kk Tk lla, 11b 
Heinlahti Tk1 Juva (Tarvasjoki) Tk 21 
Heinakangas Tk8f2, 8/3 Juvela Tk 4b 
Heinavaara T4 Jyrii.nko Tk4b 
He lila Tk12 Jyvii.skylii. Tk 7, 9, 16 
Helsinki Tk 1, 2, 3a, 3b, 4a Jii.msii. Tk9 
Hernejii.rvi Tk17 Jii.msankoski Tk 9 
Hiekkanummi Tk4b Jannevirta Tk10 
Hietama T 10 Jii.rvenpii.ii. (Juva) Tk lla 
Hietanen Tk4b Jii.rvenJii.ii. (Ris- Tk 13 
Hiismii.ki thra Tkllb tiina 
Hillilii. Tk9 
Hiltula thra Tkllb 
Hirsij ii.rvi Tk3a Kaarela T 6 Hirvensalmi kk Tk15 Kaarenkylii. Tk 4a 
Hoikank-ylii. ·r 2 Kaihtula Tk 13 
Honkola T 10 Kainu Tk 7 
Huljala Tk 8/1, 8/2 Ka~ani T 9 
Hulkko Tk18 Ka 0 T 12 
Huutijii.rvi Tk 8/1, 8/3 Kallislahti Tk lla, llb 
Hyrsyla Tk2, 3a Kalaniemi Tll 
Hyrynsalmi T 2, 3 Kallio Ia Tk 9 
Hyonola Tk3a Kalmari Tk 7 
Hii.ijii.ii. Tkl4 Kangasala kk Tk 8/1, 8/3 Hii.lvii.lii. Tk 8/1, 8/2 Kangosj ii.rvi T 6 
Hii.meenlinna Tk 8/2, 8/3, 21 Karmas T 3 
Hii.meenkyro Tk18 Kannonkosken Tk 7 
Hii.rkii.lii. Tkllb thra 

Ikaalinen Tk18 
Kar~ula Tk 23a 
Kar ku Tk 14 

Iisalmi Tk17, 19 Karstula kk Tk 7 
Iitia Tk13 Ka ustinen kk Tk 7 
Ilmolahti Tll Kaskii Tk lla 
Ilmajoki kk Tk18 Kauliranta T 5 
llola Tk1 Kedonperii. T~ 19 
llomantsi T4 Keikyii. Tk 14 
Inkilii.nmii.ki Tk22 Keljonkangas Tk 9 
Irjanne Tk 6 Kemtele Tk 19 
Isokyro Tk26 Kerii.ii. T 3 
Iso- A_inio Tk9 Kerii.lankylii. T2 

Keskij ii.rvi T4 
Jahkola Tk 8/1, 8/2 Kestilii. Tk 19 
J alasj ii.rvi Tk18 Kihlanki T 5 
Jokihaara Tk 7 Kiiminki T 6 
Jokikylii. T6 Kiminki (Kars- Tk 7 
Jokioinen Tk21 tula) 
Jokipii Tk18 Kiis kilii.nniemi Tk lla 
Joensuu Tk 10, 16, T 4 Kilvakkala Tk 18 
Joutsa Tk 15, T 12 Kilpola Tk lla, llb 
Juankoski T8 Kirinulanlah ti T 7 
Juoksenki T5 Kipinii. T 6 
Juokslahti Tk9 Kirkkola ·r 12 
Juornaankylii. Tk4a Kitula. Tk 22 
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1 Kivikangas Tk 7 Kyronlahti Tk 23a 
(Perho) K:rutii.rvi (Kars- Tk 7, 25 

Klaukkala Tk 3b t a) 
T 7 Klarnila Tk 12 Kii.armelahti 

Kii.rnii.koski Tk 13 Koijii.rvi Tk 3b 
Kii.rkola kk Tk 8/1, 8/2 Kokomii.ki Tk 3a, 3b 

Kokkila Tk 8/3 
Kokkola Tk 7 

Laajaranta 1'11 Kolari T 5 
Laihia Tk 18 Kollola Tk 8/1, 8/3 Lahti Tk 4a, 4b, 8/1, 8/2, 9 Kolkontaipale Tk 7 
Laitikkala Tk 8/1, 8/3 Kolkonpii.ii. Tk llb 
Laitila (Kovero) 'rk 5 Konginkangas T11 
Laksiainen Tk 13 Kontiolahti Tk 12, 16 
Lammi kk Tk 8/1, 8/2 Kontiolahti kk Tk 16 
Lannevesi Tk 7 Kontunen Tk 13 
Lappeenranta Tk 12, 13 Kopravaara Tk 16 
Lapua Tk 25 Koren to kanga s T 6 
Lapvii.ii.rti Tk 6 Korpilahti Tk 9 
Lauttakylii. Tk 3a, 3b, 14 Kostia Tk 8/1, 8/3 Lautele Tk 11a Koskenmylly Tk 4b 
Lehmo Tk 16 Koskenkorva Tk 18 
Leinonkylii. T 3 Koski kk HI Tk 8/1, 8/2 Leipii.mii.ki Tk 11b Koski Tl Tk 21 
Leivonmii.ki Tk 15 Koskue Tk 18 
Lemi kk Tk 13 Kotaniemi Tk 22 
Levii.koski T 3 Kotka Tk 1, 12 
Lietsa Tk 21 Kotimiiki Tk 13 
Lie to Tk 21 Kristiinankau- Tk 6 
Liimattala 1'11 punki 
Linnankylii. (Saa- T 10 Kuhmoinen Tk 9 rijarvi) Kuhmo T 9 Linnankylii. Tk 18 Kuikka Tk 7 Liperi Tk 10 Kuisema Tk 8/1, 8/3 Loimaa Tk 3a Kuitula Tk 15 
Lo~ Tk 3b Kuivanto Tk 4a Lo ·o Tk 11a, llb Kukonkoivu Tk 8/1, 8/2 Loviisa Tk 1 Kukkola Tk 8/1, 8/3 Luotolahti Tk 13 Kuolio T 6 Lusi Tk 4b, T 1, 12 Kulovesi kk Tk 14 Luotonen Tk 12 Kuopio Tk 10 Lunmii.ki thra Tk 12 Kuortti Tk 4b Luvia Tk 5 Kurhila Tk 9 
t~nfi~!Dinne Tk 6 Kurikka Tk 18 ay amen Tk 3b Kurenalus T 6 Loytola T 3 Kuru Tk 23a 

Kuusamo T 6 
T 7 Kuuslarvi Tk 10 Maaninka 

Kuus ahti T 8 Maakeski Tk 9 
Kuusimii.ki Tk 13 . Maavehmaa Tk 8/1, 8/2 Kuukarunii.ki Tk 13 Marjovaara T 4 
Kuvaskangas Tk 6 Marinkylii. Tk 12 
Kyllo Tk 8/1, 8/3 Marttila Tk 21 
Kylmii.joki Tk 16 Marttisenj ii.rvi Tk 19 
Kylii.npii.ii. Tk 18 Masenmii.ki Tll 
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Massilanmaki Tk llb Ontojoki T 9 
Masku Tk 5 Onttola. Tk 10 1 
Ma.ukkula. T4 
Meittola. Tk 18 

Orajii.rvi T 5 
Ora.vala. Tk 12 

Melalahti Tk 10 Oripaa Tk 14 
Messukyla Tk 8/1, 8/3 Ostolahti Tk 13 
Metonlouhi T 4 Otava Tk 4b, 15 
Metsoniemi Tk 18 Oulu T 6, Tk 19 
Metsakulman Tk 8/3 Outokumpu Tk 10 

thra 
Metsii.Jii. Tk 6 
Mihari Tk 18 Paaso Tk 4b 

Miehikkiilii. Tk 12 Paatela Tk llb 

Mieskonmaki Tk 15 Padasjoki Tk 9 

Mikkeli Tk4b,lla, llb,13,15 Paimela Tk 9 

Monninkyla Tk 4a Paimio Tk 2 

Muonio T 5 Pakila Tk 4a 

Mustajii.rvi Tk 23a Paksalo (Hiiden- Tk 2, 3a 

Muurame kk Tk 9 vesi) 

Muurola Tk 12 Paloranta Tk 10 

Muuruvesi '1'8 Par an tala T 10 

Mynamii.ki Tk 5 Parkano Tk 18 

Myrskylii. Tk 4a Parkkuu Tk 23a 

Mii.kelii. Tk 4b Parkua T 9 

Mammenkylii. '1'11 Partakoski Tk 13 

Miintlahti Tk 12 Parkumaki Tk llb 

Myllykylii. Tk 4b 8/1 8/2 Pe~ohja Tk 3a, 3b 
Mantyharju Tk 4b' ' Pe o T 5 

Mottonen (Perho) Tk 7 Pelonniemi T 8 
Perho kk Tk 7 
Pertunmaa Tk 4b 

Nakkila Tk 3a, 3b Perttula Tk 3b 

Neuvoton 'l'k 12 Pernaja 'fk 1 

Niinilahti '1'11 Pielavesi T 7 
Nilsia T8 Pihlaja Tk 12 

Nissilii. Tk 19 Pihlajalahti Tk 11 a 

Nokia Tk 14 Piikkio Tk 2 

Noormarkku Tk 6 Piippola Tk 19 

Nousiainen 'fk 5 Pintamo T 6 

Nurnmenkylii. Tk 2 Pirttikylii Tk 6 

Nummi kk Tk 2, 3a Pirttimiiki Tk 8/1, 8/2, T 9 

N unnanlah ti Tk 16 Pitii.janmiiki Tk 3b 

Nuoramoinen T 1 Piuhari Tk 23 a 

Nurmes Tk 16, 17 Pohjola T 12 

NyystOla Tk 9 Pohjoinen Tk 8/1, 8/2 
Nii.rpio Tk 6 Pohjois-V uokko Tk 16 

/ thra 
Poikelus Tk 23 a 
Poitsilta Tk 12 

Oksakoski Tk 7 Pori Tk 3a, 3b, 5, 6 
(Perho) Porlammi 

Ohtaansalmi Tk 10 
Tk 4a 

Porras Tk 8/1, 8/3, 21 
Oikari \Karstula) Tk 7 Porrassalmi 
Ollikka a Tk 4b 

Tk 13 

Oiosjoki T 5 
Porokylii. Tk 16, 17 

Onkiniemi T 1, 12 
Porvoo Tk 1, 4a 
Pudasjarvi kk T 6 
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1 Pulkkinen (Ve- Tk 7 Savonlinna Tk lla, 11b, 22 
teli) Seesta Tk 4b 

Pu.ukalaidun Tk 3b Selkii.ha.rju Tk 12, 13 
Pulkkila Tk 19 Sie8J>ijii.rvi T 5 
Puukkoinen Tk 9 Sii jii.rvi T 7, 8 
Puumala kk Tk 22 Siltakylii. Tk 1 
Puuppola Tk 7 Sipola Tk 19 
Pyhtaa Tk 1 Siuro Tk 14 
Pyhii.ntii. Tk 19 Sokkalanmaki Tk 13 
Palkane Tk 8/1, 8/3 Somerniemi Tk 3a 
Pii.rnamaki Tk 15 Somero Tk 3a 
Poyry Tk 15 so tria Tk 8/1, 8/3 
Poytya Tk 14 Sot alampi Tk 13 

Sotkamo T 9 
Sotkamo kk T 9 

Rantsilanmii.ki Tk 12 Suholanmii.ki T8 
Rantsila Tk 5 Sulkava kk Tk 11 a, 22 
Raisio Tk 19 Summa Tk 12 
Rasila Tk 22 Suomusjii.rvi Tk 2 
Ratula Tk 4a (Kitula) 
Rauma Tk 5 Suomusjii.rvi Tk 2 
Ravijoki Tk 12 (Laperla) 
Rautavaara Tk 17 Suomussalmi T2 
Reiju Tk 7 S uomenniemi Tk 13 
Rengonpohja kk Tk 23a Sutela Tk 1 
Renko Tk 21 Sydii.nmaa (Ris- Tk 4b 
Riihikoski Tk 14 tiina) 
Riistavesi Tk 10 Sydanmaa thra T 8 
Ristiina. Tk 4b, 13 )Nilsiii.) 
Romp~ala Tk 16 Sy vii.uii. Tk 3a. 
Ruoko a Tk 8/1, 8/3 S yrj ii.utaka Tk 8/1, 8/2 
Ruokolahti kk Tk 22 Sysma T 1 
Ruosniemi Tk 6 Syyspohja Tk 22 
Ruovesi Tk 23a Sii.rkivaara Tk 16 
Rutalahti Tk 15 Sii.ii.minki Tk 22 
Rutola Tk 13 
Rayrinki (Veteli) Tk 7 
Roykka. Tk 3b Taavetti Tk 12 

Taipale 
Taivalkoski thra 

Tk 10, 11 a 
T 6 

Saarijii.rvi kk Tk 7, T 10 (Siekkinenh 
Sairakkala Tk 8/1, 8/2 Taivalkoski T 6 
Salahmi Tk 19 Tammela (Porras) Tk 3b 
Salmenkyla Tk 12 Tammela kk Tk 3b, 21 
Salo Tk 2 Tammilehto Tk 15 
Salmi Tk 16 Tampere Tk 8~1, 8/3,14,18,23a 
Sand Tk 6 Tanttila Tk /1, 8/2 
Sarvilahti Tk 1 Tapojiirvi T 5 
Saukkola Tk 2, 3a Tarvaala Tk 7 

(Nummi) Tarvasjoki Tk 21 
Savajarvi Tk 12 Taulu Tk 9 
Savenaho Tk 15 Tavastkenka Tk 19 
Savikylii. Tk 17 Telamaki Tk 13 
Savikylii. thra Tk 16 Temmes Tk 19 
Savitaipale Tk 13 Tennilii Tk 8/1, 8/2 
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Tervalampi · Tk 21 Vaaraniva. T 3 1 Tess~ki Tk 1 Vahteristo T1 
Tiili ala (Mynt- Tk 4b Vakkola Tk 4a 

til a) V alkeiskyla Tk 19 
Tiiliiii. Tk 4a. Vallila Tk 1, 2, 3a, 3b, 4a 
Tikkanen T 9 Valittula T 1 
Tiukka Tk 6 Vammala Tk 14 
Toivakka Tk 15 Vampula Tk 3a, 14 
Toivala Tk 10 Vanha Vaasa Tk 6 
Toivola Tk 4b Vantaa Tk 3b 
Topeno Tk 3b Varhokylii. Tk 5 
Torittu Tk 9 Varislahti Tk 10 
Toukkala Tk 13 Vehmainen Tk 8/1, 8/3 
Tuovila Tk 18 Veikkola Tk 2, 3a 
Tuovilanlahti T 7 Veittij arvi Tk 23a 
Turtola T 5 Vesala Tk 8/1, 8/2 
Tuorila Tk 6 Vesivehmaa Tk 9 
Turku Tk 2, 5, 14, 21 Veteli kk Tk 7 
Tunkkari Tk 7 Vieremii. Tk 19 
Tuukkala Tk 15 Vierumaki Tk 4 b 
Tuulos kk Tk 8/1, 8/2 Vihij ii.rvi Tk 15 
'l'uusjii.rvi Tk 10 Vih ti j ii.rvi Tk 3b 
Tuusniemi kk Tk 10 Viinijarvi Tk 10 
Tylkka Tk 8/1, 8/3 Vtitasaari TU 

Vii peri Tk 7 
Virasoja Tk 22 

mvila Tk 3a, 3b Virmutjoki Tk 22 
Unaja Tk 5 Virojoki Tk 12 
Uwainen kk Tk 7 Virtaa Tk 14 
Urjala Tk 3b Virrat Tk 23a 
Urjala kk Tk 3b Visulahti Tk 11 a, 11 b 
Uusikyla Tk 4a Vitsiala Tk 13 
Uusi Lavola Tk 13 Voistio Tk 8~, 8/2 
Uussilta Tk 8/1, 8f2 Vojakkala Tk 3 

Vorna Tk 19 
Vuokatti T 9 

Ylikylii. Tk 6 Vahii.kyro Tk 25 
Ylimarkku Tk 6 Vii.hii-Sattiala Tk 8/1, 8/2 
Ylistaro Tk 25 Vii.hii.rauma Tk 5 
Yiamylly Tk 10 va.ttila. Tk 21 
Ylojarvi Tk 18, 23a Viiaksy Tk 9 
Ypajii. kk Tk 3a, 21 Vaakio T 3 
Yttermark Tk 6 

Akii.sjoensuu T 5 
Vaasa. Tk 6, 18, 25 Ammii.nsaari T2 
Vaajakoski Tk 15 Aii.nekoski T 10, 11 

(Hki, kut auto 768/43 16. 6. 50). Kl n:o 31/50.1, 
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Yhdysllikenne Pohj oismaat
Alankomaat/Iso-Britannia. 

2 Yllfunainittu yhdysliikenne on ulotettu Suomeen kesakuun 1 piiivasta 1950. 
Suomen tariffiasemat ovat Helsinki ja Turku. 

Yhdysliikenteen kuljetusehdot ja hinnat sisaltyvat scuraaviin julkaisuihin: 
l:o - Kansainvalinen Sopirnus matkustajain ja matkatavaran kuljetuksesta 

rautateitse (K. S. M.) seka yhteiset lisamaaraykset. Liikenteessa Iso-Britannian 
kanssa noudatetaan K. S. M:ta tariffissa mainituin taydennyksin tai muutoksin. 

2:o - International Tariff for the conveyance of Passengers and Baggage 
between Great Britain and the Netherlands on the one hand, and Denmark, 
Norway, Sweden and Finland on the other hand, via Germany. 1st February 
1948. 

Volume 1: Conditions of Transport. 
Volttme 2: Fares and rates. 
Volume 3: Issuing instructions. 
Volume 4: Accounting regulations. 

I. Matkaliput. 

(Suomesta lahtevaa liikennettii. varten matkalippuja 
ei ole vielii. painatettu) 

t. Liikenteessa Hollannin kanssa liput kelpaavat Pohjoismaissa ja Sak
sassa vaiu seuraavaa kuljetustietii.: Turun satama-Stockholm-Malmii-Kiiben
havn- Padborg-Hamburg-Bremen-BentheimjOldenzaal. Liikenne En~lannin 
k t btu · · k hti k tt Bentheim (t . Kaldenkircnen) anssa apa u seuraav1en raJa o en au a: O!denzaal a1 Venlo -

Hoek van Holland-Harwich. Maaraasemina voivat tulla kysymykseen vain 
Lontoo (Liverpool, Street Station) tai Harwich (Parkeston Quay). 

2. Tarvittaessa tnllaan kumpaakin maarii.maata varten painattamaan eri 
yhdysliikennelippujen sarjat. Liikenteessa 'Hollannin kanssa liput tnlevat olemaan 
tavallista yhdistettyii. kolmiluokkamallia. Liikenteessa Iso-Britannian kanssa 
kaytetaan erityisia yhdysliikennelippuja, joissa on sivuilla kontrollikupongit 
laivamatkaa (Hoek van Holland-Harwich) varten. Seuruematkoja varten Hol
lantiin voidaan kayttii.ii. kansainvalisiii. kuljetustodistuksia. (Kii.skylehti 25/50. 9). 

3. Yksinkertaiset liput kelpaavat 1 kuukauden, meno- ja paluuliput 2 kuu
kautta. Lipun kelpoisuusaika alkaa matkustajan toivomuksen muka.~sesti lipun 
alaosaan merkitystii. piiivii.stii.. Lippu voidaan myydii. aikaisintaan kuukautta 
ennen taten ilmoitettua piiivfunii.ariiii.. 

4. Aile nelivuotiaat lapset knljetetaan maksutta, ellei heille vaadita eri paik
kaa. Yli neljii. mutta aile 10 vuoden ikiiiset lapset kuljetetaan puoleen hintaan. 
Ratkaiseva on lapsen ikii. lii.htiipiiivii.na. 

5. Matka voidaan keskeyttii.ii. 
a) leimauttamalla lippu: Suomen ja Tanskan rautateillii. yhden kerran (sitii.

paitsi Koiipenhaminassa muodollisuuksitta), Ruotsin rautateillii. kaksi kertaa, 
Alankomaiden rautateillii. rajoituksetta; 

b) muodollisuuksitta Saksan ja Iso-Britannian rautateillit. 
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Laivamatlcat. 

6. Turun sataman- Tukholman laivalinjan suhteen noudatetaan samoja 
sii.ii.ntojii. kuin muissa yhdysliikenteissa. Kts. esim. Kaskylehti 63/49. 1. 

Laivalinjalla Hanvich- Hoek van Holland hoitaa liikennettii. Stoomvaart 
Maatschappij >>Zeeland>>, Koninklijke Noderlandsche Postvaart N. V., Rotterdanl. 
Laivamatkalla voidaan kii.yttaa vain 1. tai 2. luokkaa. 

Seuruematlcat. 

7. Vii.bintaii.n 15 henk:iliia kasittaville seurueille myiinnetaii.n seuruematka-
alennus, tariffin miiaraamissa rajoissa. .Matkan jarjestajien tulee vii.hintii.iin 45 
pii.iviia aikaisemmin ilmoittaa liihtiimaan rautatiehallitukselle: matkustajien luku
miiiira, matkareitti, asemat, joilla matka keskeytetiiiin, matkustuspii.iviit sekii 
junat ja laivat, joilla seurue haluaa matkustaa. 

Paikkojen varaus on viilttiimiitiintii. Pohjoismaista lii.hdettiiessa, seka Iso
Britanniasta ja Alankomaista lii.hdettaessii Alankomaiden osuudelle. 

II . Matka~avara. 

1. .Matkatavarana otetaan kuljetettavaksi K. S . .M:n 17 art. §§ 1 ja 2 seka 4 § 
toisessa kappaleessa maiuittuja tavaroita. 

2. Koiria ja muita pieniii elii.imiii. ei voi kirjata suoraan, vaan noudatetaan 
niiden suhteen kotimaisia tariffi- ja kuljetusmiiiirayksia. 

3. Matkatavaraa kirjataan joko yhden tai useamman toisiinsa llittyvii.n, 
mii.ii.raasemalle saakka kelpaavan matkalipun nojalla, mikiili tarillissa on tarvit
tavat maksuosuudet ilmoitettu. 

Lipun kaantiipuolelle on merk:ittava tai leimattava ~Baggage~ (matkatavaraa). 
Valiasemalle k:irjattaessa on merk:ittiivii. >>Baggage to ... >> (matkatavaraa ase
malle . .. ). 

4. Matkatavaran kirjaarniseen kaytetiiii.n K. S. M:n mukaista matkatavara
todistusta. Lahtii- ja miiiiriiasema seka kuljetustie merkitaiin myiis kolleihin 
kiinnitettii.viin numerolappuihin. Tieohje merkitaii.n kii.yttiimallii. tariffissa mai
nittuja asen1animiii.. 

5. Iso-Britannian, Tanskan ja Ruotsin rautateilla, Dlerimatkoilla, sekii. Alanko
maiden rautateilla kauttakulkullikenteessii. Iso-Britanniaan myiinnetiiiin vapaa
painoa 30 kg kokolip_pua ja 20 kg puolilippua kohti . Vapaapainoa ei kuitenkaan 
myiinneta polkupyiinsta, lastenvaunuista yms. tariffissa erikseen mainituista 
esineistii. Polkupyorien k:uljetusmaksut lasketaan seuraavien yhtenii.ispainojen 
mukaan: 

1-~st~~en polkupyiirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kg 
2-Istllllillllen >> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kg 
1-istuiminen DlOOttorilla varustettu polkupyiirii. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kg 

Jos punnitusta erityisesti pyydetiian, lasketaan maksu todellisen painon 
n1ukaan. 

Matkalla Lontoo- tai Har\vich- Iloek van Holland lasketaan polkupyiirien, 
moottoripyiirien, lastenvammjen yms. k:uljetusmaksu kappaleelta, kuten tariffin 
osassa ~Volume 2, Section B>> ilDloitetaan. 

6. Hankintaetu voidaan ilmoittaa liikenteessa Alankomaiden kanssa, Dlutta 
ei Iso-Britannian kanssa. Se on ilmoitettava lii.htiimaan rahalajissa, ja Dlaksu 
kannetaan K. S . .M:n 35 artiklan mnkaisesti (1 /10 promillea alkavalta 10 lon:lta, 
vahin maksu 50 n1k). 

2 
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III. Maksujen lasku ja tilitys. 

1. Kunkin maan kuljetusmaksut on ilmoitettu erikseen k.o. maan raha
lajissa, paitsi Saksan kuljetusmaksut USA:n dollareina. Kunkin maan osuus 
lasketaan erikseen, muunnetaan Suomen markoiksi (valuuttakurssit ovat tois
taiseksi seuraavat Rkr = 44: 50, Tkr = 33: 30, $ = 231: -, H. fl. = 60: 90, 
£ = 646: -) ja tasoitetaan y!Ospiiin liihimpaan markkalukuun. Eri maiden 
osuudet lasketaan senjiilkeen yhteen ja summa tasoitetaan TS 5 §:n mukaisesti. 
Matkatavaran osalta voidaan myiis yksikkohinnat muuntaa Suomen markoiksi 
seka laskea yhteen kokopaino-sarekkeista ja erikseen ylipaino-sarekkeista, jot
loin saadaan yksikkohinnat koko matkaa varten. 

2. Ylimaaraiset maksut: matkatavaraa Iso-Britanniaan liihetettaessii.: 1 sh. 
matkatavarakollilta. 

3. Esimerkkejii. maksunlaskusta: 
a) 2 lk yksinkertainen Jippu Helsinki-Amsterdam C. S. (via Turku- Stock

holm- Kobenhavn-Padborg- Bremen- Bentheim) mk 700: - + Rkr 116: 90 + 
Tkr 39: 60 + S 11: 10 + Hfl 8: 60 = mk 10 315: -

b) matkatavaraa 100 kg, sama kuljetusmatka, 1 lippu (ylipainokerroin 7, koko
painokerroin 10) mk 195: - + Rkr 36: 2 5 + Tkr 28: - + $ 4: 50 + Hfl 5: 20 = 
mk 4100:-

4. Tilitlaaditaan Kl n:o 16/46.11 mukaisesti, s.o. matkaliput lomakkeelle 4003 
(matkatoimistot kayttavii.t lomaketta 4038) ja matkatavara Jomakkeelle 4644. 
Lippu- ja matkatavaratilien Joppusummat siirretaii.n matkustajaliikennetulojen 
yhdistelmiiii.n 4020. 

IV. Eriniiisia miiitrayksia ja tietoja. 

1. Matkatavaran tullaus on, mikali mahdollista, toimitettava liihtliasemalla 
ennen kirjausta. 

2. Lulruunottamatta tavallisia passi- ja viisumimuodollisuuksia (Ruotsin 
ja Tanskan viisumia ei enaii. tarvita) tarvitaan Saksan kautta matkustamiseen 
valvontaviranomaisten lupa, joka on hankittava Helsingissa olevan Englannin 
liihetyston kautta. 

3. Pikajunassa Skandinavia-Hollanti on m. m. suora istumavaunu Stock
holm-Amsterdam, jossa matkustamista varten on lunastettava paikkalippu 
(Rkr 4: 50 1 luokassa ja Rkr 3: 00 2 Juokassa). Kansainvii.lisen Makuuvaunu
yhtion makuuvaunu on kulussa valilla Koopenhamina-Hoek van Holland. 
(Tfo n:o 1118, 14. 6. 50.) Kl n:o 31 /50. 2. 

Matkailulippujen myynti laiva
ja automatkoille. 

Uusien henkilotariffien voimaan tultua 1. 7. 1950 voidaan rnatkailulippuja 
rautatiematkojen obelia laatia paitsi kaikille Oy Pohjolan Liikenne Ab:n liikennoi
milla autolinjoilla tehtaville matkoille (ks. Kl n:o 23/50. 1) ja niille Turun-Maa
rianhaminan laivalinjalla suoritettaviUe matkoille, jotka on mainittu rautatie
hallituksen ja Hoyrylaiva Oy Alandin kesken tehdyssii. yhdysliikennesopimuksessa 
(ks. Kl n:o 26{49. 1), myos molempiin suuntiin seuraaville laiva- ja sutomatkoille, 
joista useat iittyvat myos rengasmatkoihin: 
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Luokka 
Lalva· tal automatka Lllkenteen barjolttaja l. b.- Matkan \\man blnta byttl· 

palkkaa 
Savonlinna--Lappeenranta Saimaan Hiiyrylaiva Oy 2 i. h. 500: --
Savonlinna--Vuoksen satama I) » 450:-
Vuoksen satama--Lappeenranta » >) 110:--
Sa vonlinna-J oensuu ~ » 500: -
Savonlinna-Mikkeli )) » 500: --
Savonlinna--Punkaharju » )) 140: -
Mikkeli--Lappeenranta Hoyrylaiva Oy Tahti » 400: --
Sa vonlinna--K uopio Hemaveden Hiiyry- 450: -

(Heinaveden reittia) laiva Oy 
Sa vonlinna---Kerma » » 240:-
Kerma--Kuofo » » 240:-
Sa vonlinna- uopio Lepfaavirran Hoyry- » 450: -

(Leppavirran reittia) aiva Oy 
Savonlinna-Varkaus » )) 220:-
Varkaus-Ku}lio » l) 200:-
Vuonislahti-- oli Konemestari Jussi Tolkki 50: -
Vesijarvi--Jyvaskyla Jyvaskyliir-Paijanteen 2 i. h. 600:-

Laiva Oy 
Tampere--Virrat Hiiyrylaiva--Osuuskunta >) 300:-

Tarlfnne r.l. 
Hi.i.meenlinna-Tampere Laiva y Matkailu 450:-
Hameenlinna---Valkeakoski » 250:-
Valkeakoski--Tampere » 230: -
Joensuu-Koli Postilaitos 163:-

Joensuun Auto Oy 
Kuopio-Koli Savo-Karjalan Linja Oy 330:-
Kuopio-N urmes >) 315:-
Vaasa-Kokkola Ab Haldin & Rose Oy 335:-
Vaasa--Virrat Oy Tieliikenne 415:-
Uusikaupunki-Rauma Pyhii.rannan Linja-auto Oy 108:-
Vaasa--Pori Postilaitos 430: --

(Pirttikylan kautta) 
J yvaskyliir-Kokkola » 555:-
Rovaniemi--Aa vasaksa » 275:-
Rovaniemi-Kittiliit-M uonio )) 515:--
Muonio-Pallastunturi 75:-
Muonio-Kilpisjarvi 430: -
M uonio--Kolari-Aa vasaksa » 440: -
Kemijii.rvi-Kuusarno » 320: -
Kuusamo-Hyrynsalmi >) 415: -
Kuusamo-Kajaani I) 560: -

Matkailuliput (sekii 2 etta 3 lk) oikeuttavat sisavesilaivoissa 2 luokkaan ilman 
hyttipaikkaa. Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, on hiinen tilattava se erikseen 
ja suoritettava siita maksu laivan piiallystiille, kuten rengaslipuilla matkustet
taessa. Asemat vii.littavi.i.t hyttipaikkojen varauksia laivoihin maksutta. Hytti
paikat laivalinjoille, joiden toisena paii.tepisteena on Savonlinna, on tilattava 
Savonlinnan aseman vii.lityksella Saimaan Matkatoimistosta, Mikkelin-Lappeen
rannan laivalinjalle Mikkelin asenwn vii.lityksellii. Mikkelin Matkatoimistosta 
sekii. Paijanteen laivalinjalle Lahden aseman valityksella suuntaan Vesijarvi-
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Jyvii.skylii. ja JyvaskyUln aseman viilityksellii. suuntaan Jyvii.skylii.-Vesijii.rvi 
Jyvii.skylii-Pii.ijii.nteen Laiva Oy:lta. Paikkavarauksia Laiva Oy Matkailtm 
vesibusseihin valittii.ii. Helsingin aseman Matkapalvelu. Edellii. mainittujen vesi· 
bussimqtkojen Hii.meenlinna-Tampere ja Valkenkoski-Tampere hintoihinsisii.l
tyy maksu automatkasta Kangasala-Tampere. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autojen ohella asemat voivat viilittiia paikka
varauksia maksutta myiis postiautoihin. Pail{at Lapin postiautolinjoille on 
tilattava Rovaniernen aseman valityksellii. Rovaniemen postiautoasemalta, Kemi
jii.rven-Kuusamon autolinjalle Kemijarven aseman viilityksellii. Kemijii.rven 
postiautoasemalta, Kuusamon-Kajaanin autolinjalle Kajaanin aseman vii.li
tyksella Kajaanin postiautoasemalta, Vaasan- Porin autolinjalle (vain suuntaan 
Vaasa-Pori) Vaasan aseman valityksella Vaasan postiautoasemalta, Kokkolan 
- Jyvii.sk')'lii.n autolinjalle Kokkolan tai Jyviiskylan asemien vii.lityksella asian
omaisilta postiautoasemilta sekii. Joensuun-Kolin linjalle Joensuun aseman vii.li
ty ksella J oensuun postiautoasemalta. 

Matkailulippua faadittaessa on kutakin laiva- tai automatkaa varten kirjoi
tettava erillinen lehti, johon on merkittavii. myiis matkasta kannettava maksu 
ja liikenteen harjoittaja, jonka laivassa tai autossa lippu kelpaa. Jos matkustaja 
on tilannut aseman vii.lityksellii. paikan laivaan tai autoon, on lehteen merkit
tii.vii. lisii.ksi paikan numero ja sen kii.yttiipii.ivii.. Jollei matkailulipuss!t ole riittii.
vii.sti lehtiii., on kii.ytettii.vii. useampaa li:ppuvihkoa. Matkailulipun sisii.ltii.mii. 
kulh.-ureitti ja lipun kokouaishinta on merkittavii. ainoastaan ensimmii.isen, varsi
naisen lipun kansilehteen. Pii.iilipun kansilehden kii.antopuolelle on laadittava 
erittely rautatiematkan seka h.-unkin auto- ja laivamatkan osuuksista. Muiden 
lippnvihkojen kansilehtiin ei nii.ita merkintojii. tehdii.. Muiden lippuvihkojen tar
kastuslehdet on irroitettava ja liitettii.vii. tiliin ybdessii mahdollisesti ylijiiiivien 
lehtien kanssa. Jokaisen lippuvihkon kansilehden ylii.reunaan on merkittiivii 
sanat >>Lippuvihkot n:o - - - - ------ -- --- -- - -- (Uppuvihkojen numerot). (Tfoj 
n:o 1214, 21. 6. 1950) Kl n:o 31 /50. 3 

Helsinki 1950. Yaltioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 32 
1 9 50 

Viittaus· Kaskylehdessa Julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1,150. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

SIS .ALLYS: 1. Rauman rautatien liittaminen valtionrautateihin. - 2. 
Tyoaika valtion virastoissa seka valtion viran ja toimen haltijain vuosiloma. 
- 3. Muutoksia aikatauluun n: o 116. - 4. Liikennepaiklkoja koskevia muu
toksia. - 5. Uusien henkilotariffien tunnetuksi tekeminen. - 6. Tariffisii.ii.n
non muutos. - 7. Vapaaliput. - 8. Henkilollisyystodistus vapaalipulla mat
kustettaessa. - 9. Kaikilla radoilla kelpaavat kuukausiliput. - 10. Pika· 
junan lisaliJput. - 11. Matkalippualennwksia. 

Rauman rautatien llittii.minen 
valtionrautateihin. 

Rautatiehallituksen tekema ·ta esityksesta kulkulaitosten ja 1 
yleisten toiden ministerio on suo tunut siihen, etta Rauman rauta-
tien kasitti:imat rataosat Peipohja-Rauma ja Kiukainen-Kaut-
tua heinakuun 1 paivasta 1950 lukien liitetaan hallinnollisesti ja 
tilastollisesti Tampereen-Porin rataan ja Porin liikennealuee-
seen ja muuten maarataan kuulumaan toiseen (2) talousjaksoon, 
neljanteen (4) ratajaksoon, toiseen (2) varikkojaksoon, toiseen 
(2) varastojaksoon seka neljanteen ( 4) liikennejaksoon. 

Samalla lmlkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on suos
tunut siihen, ettii naiden rataosien hoitoon saadaan kayttaa val
tionrautateiden a ianomaisia maararahoja, ei kuitenkaan henkilo
lrunnan palkkaami een. 

Rautatiehallit us on maarannyt, etta rataosat (Peipohja)
Rauma ja Kiukainen-Kauttua muodostavat ylimaiiraisen rauta
tieHiakaripiirin n: o 22 a seka et.Ui mainitut rataosat luetaan kuu
luviksi neljanteen ( 4) lennatinteknikkopiiriin. 

Rauman satama on maaditty tilinpidollisesti taysin itsenai
sek i liikennepaikaksi. 

Rauman rautatien liikennepaikkojen on 1. 7. 1950 lukien 
tilinpidossaan noudatettava valtionrautateiden yleisia tilinpitoa 
koskevia miHirayksia, joista tiirkeiropina mainittakoon asema
kassojen hoitajille 4. 1. 49 annettu kiertokirje n: o To 2/ 1, joka 
koskee liikennepaikkojen uutta kassalrirjaa, seka postisiirtoliik
keen kaytiintoonottamista valtionrautateilla koskeva rautatie
hallituksen kiertokirje n: o 8/ 1192, 15. 4. 43. Rauman radan ase
milla kannetut jalkivaatimukset suoritetaan tilillepanona posti
. iirtotilille n: o 3545, Valtionrautatiet, Jalkivaatimukset, Helsinki. 
Siirto- ja tililtaottokortit luetteloineen (lomake n: o 4223 ja 

4 21 - 29. 6. 1950. 
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4223/2) liihetetfHin paivittl:iin rautatiehallituksen tilioimi ton 
j alkivaatim usj aostoon. 

Rauman rautatien asemista laadi.taan tilit 1. 7. 1950 lukien 
samoin kuin valtionrautateiden muistakin liikennepaikoista. Eri
koisluettelois a viedaan Rauman rautatien asemat toistaiseksi vii
meisiksi. Laheietyn tavaran otteisiin n:o 410 ja saapuneen 
tavaran otteisiin n: o 4110 painetaan uusi sivu , , johon Rauman 
rautatien asemien pika- ja rahtitavaran viennit tehdaan. Tulo
iussupistelmissa n: o 4109 ja kantosupistelrnissa n: o 4111 tehdaan 
sivua S koskevat viennit R- inm ja ,Yhteensa" rivin valille, joka 
jaetaan viivoittamalla kahteen osaan siten, etta S-sin1a varten 
muodostuu oma rivikkonsa. 

Aluevuokrien osalta katsotaan Rauma h"Lluluvaksi kolmanteen, 
Kiukainen ja Kauttua neljanteen ja muut Rauman rautatien 
liikennepaikat viidenteen aluevuokraryhmaan. Taman mukaisesti 
on TS:n 58 § :n 15lm:n 11 kohdassa olevaan luetteloonlisattava : 

Kauttua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kiukainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Ratmla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

Luettelo Rauman rautatien liikennepaikoi ta Yalimatkoineen 
on julkaistu lCl n:o 30/ 50.4. (Kulk n:o 2568·, 2. 6. 50; Rh/ hlo 
n:o 132, 9. 6. 50; Rh/ lko n:o 1497, 22. 6. 50 ; Yltr n :o Y. 74/ 1:1:0, 
23. 6. 50; Tfo n: o 1168, 15. 6. 50 ) Kl n: o 32/ 50. 1. 

TyOa.ika valtion virastoissa seka valtion 
viran ja t oimen haltijain vuosiloma . 

.Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraaTa 
As e t 1~ s 

tyoajasta valtion vitastoissa sekii valt·ion vimn ja toimen haltijain 
vuosilomista annet·un asetuksen muuttamisesta. 

Annettu IIelsingi sa 2 paiva.na kesakuuta 1950. 

Paiimini terin esittelysta muutetaan tyoajasta valtion vira -
toissa sekii valtion viran ja toimen haltijain vuosilomista 9 pai
viinii toulwkuuta 1947 annetun asetuksen (350/47) 7, 7 a ja 8 §, 
sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 22 paivalta kesalruuta 1949 
( 432 I 49) nain lruul u vik i : 

V uosilornat. 
7 §. 

Viran tai toimen haltija , aa kalenterivuo ittain vuosilomaa: 
1) yhden viilmn, jos han ennen loman alkamista on ke key

tyksetta ollut valtion palveluksessa kuusi kuukautta; 
2) 30 paivaa, jos keskeyt;r~maton palvelus ennen loman allca

mista on jatkunut yhden vuodcn; seka 
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3) kuusi viikkoa, jo hiin ennen loman alkami ta on ollut 2 
valtion palveluk es a yhteen a viisitoi ta vuotta. 

Vuosiloma on sovitettava mahdollisuuksien mukaan kesiikunn 
J paivan ja syyskuun 30 paiviin vruiseksi ajaksi. Mildili kuiten
kin tyon laatu tai muut syyt niin vaativat, voidaan vuosiloma 
joko kokonaan tai osittain sijoittaa muuksikin kuin edella sano
Luksi ajaksi. Vastoin asianomaisen tahtoa alkoon vuosilomaa 
yleensa annettako useammassa lrnin kahdessa osassa, joista toinen 
<>Sa on mikali mahdollista sijoitettava kesii.lmukausien ajalle. 

Palvelusvuo iksi luetaan myos se aika, minka asianomainen 
ennen palvelukseen tuloa on sotatilan aikana ollut sotapalveluk:
sessa, lulrnun ottamatta kuitenkaan saiinnonmukaisen a evelvolli
Ruuden suorittamisaikaa. 

Vuosilomaan oikeuttavak i valtion pah·elukseksi luetaan val
lion virkaan tai toimeen siirryttaes a myos valtion tyossa tyosuh
teen perusteella palveltu aika. 

Kunnan, kuntien keslrnsjarjeston, kuntien yhtymien tai uskon
nolli ·en yhdyskunnan toimesta talu valtion avustusta nauttivan 
jarjeston taikkn. yksityi en laitoksen palveluksesta valtion virkaan 
tai toimeen siirtynyt on oikeutettu vuosiloman saamista varten 
lukemaan hyvak een aikaisemmin palvelemansa ajan samoilla 
ehdoilla, h--uin mita ikalisan saamista varten on saadetty. 

7 a §. 
Valtion tilaplii een tehtavaan otettu henkilo saa kalenteri

vuo ittain vuosilomaa: 
a ) yhden viikon, jos han ennen loman alkanlista on keskey

tykseWi ollut valtion palveluksessa vahintaan kuusi lrnukautta; 
b) kaksi viikkoa, jos keske;vtymaton palvelus on ennen loman 

alkamista jatkunut vuoden · ja 
c) 30 paiviia, jos keskeytymaton palvelus ennen loman alka

mista on k~>stiinyt viisi vuotta, tai jos han sita e1men on ollut 
valtion palveluk essa yhteensa kymmenen vuotta. 

Milloin viran tai toimen haltija on maaratty hoitamaan val
tion tilapaista tehtavaa, on han oikeutettu saamaan vuosilomansa 
varsinaisen virkansa tai toimensa mukaan. 

Oman kehityksen ·a vuoksi valtion palveluksessa oleva harjoit
telija, joka ei ole ylimaaraiseen toimeen maaratty eika ole tyo
tai sopimussuhtees a valtioon, saa vuosilomaa taman pykaliin 
saannosten mukaisesti. 

Mita tiissa a etukses. a on saadetty ajasta, jona vuosiloma an
netaan ja oikeudesta erai sa tapauk<>issa palvelusvuosien laskemi
seen vuo iloman saamista varten seka korvauksen suorittamisesta 
saamatta jaaneesHi lomasta, on so;-eltm·issa kohdin voimassa 
myo tilapaiseen tehtavaan otetun henkilon osalta. 
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Vuosilomasijaisen tai muuh1m sellaiseen tilapaiseen tehtavaiin 
otetun henkilon, jota tarkoitetaan valtion ylimaaraisista toimen 
haltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista 8 paivana joulukuuta 
1949 anne tun asetuksen 23 § : ssa, vuosilomaan nahden on, mikali 
lomaa ei voida hanelle taman pykalan mukaisesti antaa, sovel
lettava yleisen vuosilomalain saannoksia. 

8 
Milloin vuosilomaa ei ole yo.itu viran tai toimen haltijalle 

kalenterivuoden aikana jarjestaa, on siita suoritettava hanelle 
loma-ajan palkkausta vastaava korvaus. Asianomaisen suostu
muksella voidaan taten saamatta jaanyt lorna siirtaa pidettavaksi 
ennen seuraavan kalenterivuoden toukolmun 1 paivaa. 

Jos viran tai toimen haltija kuolee ennenkuin korvaus 1 mom. 
mukaan saamatta jaaneesta lomasta on hanclle suoritettu, on se 
kuolinpesalle maksettava. 

Milloin virkasuhde valtioon kalenterivuoden aikana katkeaa 
ennen vuosiloman saamista, on viran tai toimen haltija oikeu
tettu sellaiseen kor,·aukseen, joka kutakin sellaista taytta kuu
kautta kohti, rrUnka han on ollut virassa tai toimessa saman vuo
den tammikuun 1 paivan jalkeen, vastaa yhta kahdestoistaosaa 
taytta vuosilomaa vastaavasta korvauksesta. Korvausta ei kuiten
kaan suoriteta sille, joka tuomioistuimen paatoksella tai kurin
pitotoirrUn pannaan viralta tahi joka vapautetaan siitii sopimat
toman ldiyttaytymisen pernsteella. 

·Jos viran tai toimen haltija virkasuhteen katketessa on saanut 
nauttia pitemman loman !min miHi hanelle suoritetun palvelus
ajan mukaan olisi eroamis\'Uoden aikana kuukautta kohti lasket
tuna tuleva, ei korvausta, milloin virkasuhde valtioon on sini:i 
vuonna jatkunut vahintaan kuusi kuukautta tai. virkasuhde on 
ilman hanen omaa syytaan tahi elakkcelle siirtymisen vuoksi kat
kennut, ole hiinelta ylimenevalta osalta perittava. l\iuu sa ta
pauksessa riippuu asian01paisen vi:raston tai laitokscn harkin
nasta, onko korvausta siita suoritettava. (Rl1/ to n: o H. 902, 
23. 6. 1950. - Asetus n :o 270/ ,·. 1950.- Vert. Kl n:o 37/ 49. 2. ) 
Kl n:o 32/ 50. 2. 

Muutoksia aikatauluun n : o 116. 
1. 7. -50 alkaen pysahtyy juna n:o 58 (S ) tarpeen ,·aatiessa 

Isonkyron laiturivaihteella. 
1. 7. -50 alkaen pysahtyy juna n:o 3Jl (S ) tarpeen vaatiessa 

Koivuhovin seisakkeella, 
1. 7. -50 alkaen pysahtyvat juna n:ot 563 ja 564 (S ) tarpeen 

vaatiessa Sikanevan seisakkeella. 
junat 2G0/ 259 Kw-Ka-Kw ovat kulussa arkipaiv. myos 

heina-elolnnm aikana. (Kut n :o 1167, 22. 6. 50. ) Kl. n:o 
32/50. 3. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Oikais1wa Kl n: o 30/ 50. 4 kohdassa olevaan Rauman rauta- 4 

ticn liikennepaikkojen luetteloon ilmoitetaan, etta Vuojoen ase-
man Osuuskaupan raiteen liikennomistapa on Tt. 

Julkaisuun Liikennepaikkojen Viilimatkat on lisattava seu
raavat siita puuttuvat Lovii ' an ja J okioisten rautateillii. liiken
teelle avatut liikennepaikat: 

Anders by, 
ks. Anterus 

se Anterus
Andcrsby 

se Sudenkivi 

se P alomaki 

se Raemaki 

3 

12 1 

12 

I 11 

11 

Skinnarby 4. H 
Lapinjarvi 4. 
Wl19. Lh59. 

Artjarvi 4. H 
Palma 3. 
Lh32. Wl46. 

Pa kaala 5. H 
Lahti 5. 
Lh5. Wl73. 

Jokioinen 12. H 
Humppila 3. 
Hp 3. Fr 20. 

Jokioinen 4. H 
Humppila 11. 
Hpll. Fr 12. 

Loviisan Rautatie. 
Lahden valimatkat: 

Ri 59. Kw 62. Kl 
n:o 32/ 50. 4. 

Loviisan Rautatie. 
Lahden valimatkat: 

Ri 59. Kw 62. Kl 
n:o 32/ 50. 4. 

Loviisan Rautatie. 
Lahden valimatkat: 

Ri 59. Kw 62. Kl 
n:o 32/ 50. 4. 

Jokioisten rautatie: 
Humppila.n v"!i.limatkat: 

'rl 42. Tku 6. Kr 
199. Kl n :o 32/ 50. 
4. 

Jokioi&ten rautatie. 
Ilumppilan valimatkat: 

Tl 42. Tku 86. Kr 
199. Kl n:o 32/ 50. . 
"'· 

Julkaisussa Liikennepaikkojen Vlilimatkat sarekkeessa 8 
.Ahonpaan seisakkeen kohdalla oleva merkintli ,Liikennoidaan 
vain aikana 1. 9.-31 5." seka Valtasaaren seisakkeen kohdalla 
oleva merkinta ,Kesa-elokmm aikana" poistetaan tarpeetto
mina. (Lkoj n:o 1457, 22. 6. 50) Kl n:o 32/ 50. 4. 

Ratao alia Toijala-Valkeakoski, lrm: lla 151 + 640 m, on 
1. 6. 50 lukien Toijalan aseman alaisena avattu liikenteelle Ratto 
niminen seisake seuraa·dn merkinnoin: 

I 
se·l Rii.tto I 111 1 I Toijala 4. I H I Luk. 1. 6. 50. (Lkoj I 

Valkerukoski13. n:o 197, 21.6.50) 
Tl4 .. Wi 13. Kl n: o 32/ 50. -±. 

Seisakk:eella py ahtyvat toistai eksi kesa-syyskuulla tarpeen 
vaatiessa (S) kaikki rataosalla kulussa olevat henkilojunat. 

Kl n: o 30/ 50 kohdassa 2 julkaistusta, Vuoksen sataman pysa
kin alentamista laiturivaihteeksi koskevasta Liikennepaikkojen 
Valimatkat kirjaan tehtiivasta muutoksesta on poi tettava Sahan 
raidetta koskevat merkinnat. (Lkoj n: o 833, 26. 6. 50) Kl n: o 
32/ 50. 4. 
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5 Uusien henkilotariffien tunnetuksi tekeminen. 

6 

7 

Kuun vaihteessa jaetaan asemille mainosj·aoston toimesta laa
dittu rautateiden matkalippuja selostava vihkone'n. Heinakuun 
alkupaivina julkaistaan sanomalehdissa eri puolilla maata ilmoi
tus, jossa yleisoa kehoitetaan tutustumaan mainittuun vihkoseen. 
&emapaiillikot huolehtinevat, etta vihkosia on lippukassoissa 
yleison saatavana. iita voidaan tarpeen mukaan tilata lisaa 
mainosjaostosta. Kun vihkosen painosmaara ei edellyta massa
jakelua, on sitii jaettava harkitusti, paaasiassa vain niille, jotka 
lehti-ilmoitusten perusteella sita pyyHivat tai jotka muuten ha
luavat tietoja uusista henkilotariffeista. (l\Ij, 21. 6. 1950) 

Tariffisaannon muutos. 
Rautatiehallitus on maiirannyt, etta tyolaislippujen myynti 

rataosalla Toijala-Valkeakoski Jopetetaan heinakuun 1 paivasta 
1950 lukien. Sanotusta paivasta voimaantulevan TariffisiUinnon 
16 § :n 1. lisiimaarays, jossa samalla korjataan rataosa Tampere 
-Orive i rataosaksi Tampere-Haviseva, tulee nain ollen kuu
lumaan seuraavasti: 

,1. Tyolaislippuja myydiUin rataosilla Ilelsinki-Kerava, 
Helsinki-Luoma, Tampere-Toijala, Tampere- Siuro ja Tam
pere-Haviseva." (Rh/ lko n:o 1504, 22. 6. 50) Kl n :o 32/ 50. 6. 

Vapaaliput. 
1. 7. 50 voimaantulevan vapaalippusaannon johdosta huo-

mautetaan, etta kuluvan vuoden toisella puoliskolla annetaan 
tilapaisia vapaalippuja puolet uusien maaraysten mukaan laske
tusta koko vuoden lippumaarasta. Esim. J 0 vuotta ylimaarai
sena tai tyolaisena palvellut perheellinen lipun saaja, jolla on 
yksi 4--18 vuotias lapsi ja joka nyt on saanut 8 lippua vuo
dessa, saa taman jalkeen 12 + 1 eli 13 lippua vuodessa ja 6,5 
eli 7 lippua sanotusta paivasta lukien puolessa vuodessa. Kuta
kin lasta kohden annetaan siis vuodessa 1 kokolippu, ja kun 
maaraysten mukaan Vz lippua lasketaan kokonaiseksi lipuksi, 

, annetaan lruluvan vuoden jalkimaisella puoliskolla 1 lippu. (Tfo 
n:o 1197, J9. 6. 1950) Kl n :o 32/ 50. 7. 

Henkilollisyystodistus vapaalipulla 
matkustettaessa. 

8 1. 7. 1950 voimaantulevan vapaalippusaannon 16 § :ssa saa-
detaan: 

Vapaalippu kelpaa ainoastaau henkilolli yystodistuksen ohella, 
jollei se ole valolruvalla varustettn tai rautatiehallitus siita toisin 
maarannyt. 

Tahan pykiiliian on rautatiehallitus vahvistanut seuraavat 
lisamaaraykset: 
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1. Henkilollisyy todistus on kirjoitettava lomakkeelle n: o 8 
1127, joka on sininen, ja jonka koko on 105 X 148 rnm. Todis
tuksen antamisesta mlUi.ratiian: 

a. tama todistus annetaan virkamerkiksi vain valtionrauta
teiden viran ja toimen haltijalle seka ylimii.iiraisen toimen hal-
tijalle, . 

b. toclistuksen antaa osaston johtaja, toimiston, jakson tai 
konepajan paallikko, lennatininsinoori, rakennuspaallikko, a ema
paallikko, pysakinhoitaja, varikonesimies, rakennus- tai rata
mestari, 

c. todistus, joka on kirjoitettava selvasti (koneella tai tekstaa
malla), on numeroitava ja annetuista toclistuksista on pidettava 
luetteloa, 

d. asianomaisen valolruva, minka tulee olla vahintaan 5 X 7 
sm kokoinen rintakuva, kiinnitetaan todistuslomakkeessa maini
tulle paikalle. Lomakkeessa oleva liuska liimataan valokuvaan 
ja varustetaan virkaleimalla siten, etta osa leima ta tulee valo
kuvaan, ja 

e. todistuksen haltijan erotessa valtionrautateiden palveluk
sesta tai virkasuhteen muuten paattyessa on todistus ehdottomasti 
palautettava asianomaiselle esimiehelle. 

2. Niillii. vapaalippuja kii.yttavilUi, joille ei edellii. selostettua 
virkamerkkiii. anneta, tulee olla voimassaolevan asetuksen mukai
nen poliisiviranomaisen antama henkilollisyystodistus tai siihen 
verrattava muu selvitys henkilollisyydestaan. Hyvaksyttavia 
henkilollisyystodistuksia ovat: 1) poliisiviranomaisen antama 
henkilollisyystodistus, 2) poliisi viranomaisen an tama valolru valla 
varustettu matkalupatodistu , 3) voimassaoleva ulkomaanpassi, 
4) voimassaoleva matkakortti, 5) voimassaoleva ajokortti, 6) voi
massaoleva metsiistyskortti, 7) voimassaoleva esteettomyystodistus. 

Koska alle 16-vuotiaat eivii.t henkilotodistusta muuten tar
Yitse, on henkilotodistusta hanluttaessa nimenomaan mainittava, 
etta ita tarvitaan vapaalippua kaytettaessa, jolloin poliisiviran
omaiset kirjoittavat henkilollisyystodistuksen tallaisillekin hen
kilorlle. .Alle 1~-vuotiailta (puolen lipun haltijoilta) ei henkilO
todistusta vaadita. 

3. Ellei vapaaliptm haltijalla ole henkilollisyystodistusta eika 
han voi muutenkaan selvittiHi. henkilollisyyttaiin, on konduktoorin 
epailyttavissa tapauksissa pidettiiva hanta liputtomaila matkus
tajana ja· meneteltava, kuten LS tastii asiasta maii.riia, jonka 
lisiiksi vapaalippu on otettava pois matku. tajalta ja tapaukse ta 
tehtiiva saiidetty virkailmoitus. Joka tapauksessa on tallaisen 
matkustajan lippuun tehtava merkintii henkilotodistuksen puut
tumisesta ja lipun numero ja sen haltijan nimi merkittavii muis
tiin. (Tfo n: o 1227, 22. G. 50 ) Kl n: o 32/ 50. 8. 
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Ka.ikilla radoilla kelpaavat kuukausiliput. 
Kaikilla radoilla kelpaavia kuukausilippuja (TS 15 §) laa

ditaari 1. 7. 50 lukien toistaiseksi vain samoilla liikennepaikoilla 
kuin entisia yleislippuja. Nama asemat ovat: 

Haapajan-i, Haapamaki, Hanko, Heinola, Helsinki, H:rvin
kiia, Hameenlinna, Joensuu, Jyviiskyla, Iisalmi, Ilmajoki, Imatra, 
Kajaani, Karjaa, Kauhava, Kemi, Kiuruvesi, Kokkola, Kontio
miiki, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kttrikka, 
Kuusankoski, Lahti, Laihia, Lappeenranta, Lapua, Lieksa, Loi
maa, Mikkeli, Nurmes, Orivesi, Oulainen, Oulu, Pieksamiiki, Pie
tarsaari, Pori, Porvoo, Riihimiiki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, 
Seinajoki, Tampere, Toijala,. Tornio, Turku, Uusikauptmld, 
Vaasa, Varkaus, Virasoja ja Ylivieska. 

l\fuille asemille ja pysi:ikeille on kaikilla radoilla kelpaavat 
kuukausiliput tilattava mainituilta asemilta. Saatteilla saadut 
liput on tilaaja.-asemien aina merkittava kantopuolelle sen kuu
kauden tiliin (lomake 4020), jona saate on paiviitty. (Tfo n: o 
1194, 19. 6. 50) Kl n:o 32/50. 9. 

Pikajuna.n. lisaliput. 
Toisen luokan pikajunan lisi:iliput palautetaan Trt II ja toi

sen luokan pikajunan lishlippuina kiiytetaan heiniikuun 1 p: sta 
lukien nykyisia kolmannen luokan pikajll.nan lisiilippuja, joista 
luokkamerkinta poistetaan. (Yltr n:o Y. 75/ 141, 23. 6. 1950) 
Kl n: o 32/ 50. 10. 

Matkalippualennuksia. 
Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 

hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Kauhajoki: 3-11. 7. 50; Suomen Laestadiolaisen lahetysyhdis
tyksen tyttoleiri Nummijlirvella; alle 20-vuotiaat; 25 %, myos 
pikaj. 
Riihimaki: 4. 7-18. 7. 1950; Vallilan-Virkut nimisen partio
tyttolippulrunnan kesaleiri; aile 20-vuotiaat partiolaiset; 25 %, 
myos pikaj. 
Helsinki: 5. 7-12. 7. 50; XV Pohjoismaisten Kansantanhu
paivien keskustoimikunnan jii.rjestamat kansantanhupaivat; aile 
20-vuotiaat ohjelmansuorittajat; 25 %, myos pikaj. 
Parkano: 5-13. 7. 50; Suomen Laestadiolaisen Lahetysyhdis
tyksen poikaleiri; alle 20-vuotiaat; 25 %, myoo pikaj. 
Valkeakoski: 6. 7-11. 7. 50; Sotainvaliidien Veljes'liiton kesii
ja urheilujuhla; sotainvaliidit; 25 %, myos pikaj. 
Mikkeli: 8. 7--18. 7. 1950; Suomen Kuurojen Liiton loma
kurssit; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki 1950. Valtloneuvooton k:irjapalno 
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KASKYLEHTI N:o 33 
1 9 50 

Viittaus Kaskylehdessa 1 ulkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o lfSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Veturimieslakon jahdosta tyostii.iin myohastynciden tai 
pois jii.aneiden tyontekijii.in palkka. - 2. VR Kii.skylehden hakemisto. - 3. 
Enna'kkopidaty.s takautuvasti suoritettavasta palkasta. - 4. Liill:ennepaikkoja 
koskevia muutoksia. - 5. Valtionrautateiden autojen kaytto oman henkilokun
nan tarpeisiin. - 6. Vaunujen lii.hettaminen konepajaan. - 7. fKonepaja.aln 
maarii.ttyjen vaunujen kii.yttiiminen liikenteessii. - 8. Valtiontautateiden-Oy 
Pohjolan Liikenne Ab:n yhdysliikenne. - 9. Vaunujen osoitelaput. - 10. Kor
jauksia tariffisiiantOon. - 11. Vuokratut vaunut. - 12. Talousvapaaliput. - 13. 
Ylim. vapaaliput. - 14. Matkalippualennnuksia. - 15. Vaununpeitteen etsintii. 
- 16. VR palvelukseen sopimattomia. - 17. 'Kadonneita matka.Iippuja, virka
merkkejii. ym. - 18. Avoimia virkoja ja toimia. - 19. Lomanvietto Tanskassa. 
- 20. VR:n uintimestaruuskilpailut. - 21. VR:n ylei.surheilu- ja pyoraily· 
mestaru uskil pailu t . 

VeturimieS'lakon johdosta tyostaan 
myohastyneiden tai pois jaaneiden 
tyontekijain palkka. 

RautaHehallitus on paattiinyt, etta veturimieslakon johdosta 
tyostaan myohastyneiden tai poisjaiineiden tyontekijain palk
kauksessa lakkoajalta on noudatettava seuraavia ohjeita: 

1) Lakon aikana tyostaiin poisjaiineelle tyontekijalle ei suo
riteta palkkaa poissaolon ajalta, mutta tyontekijiin omalla suos
tumuksella voidaan pois aolopaivat merkita vuosilomaksi. 

Edella olevasta poiketen suoritetaan lrnitenkin niille kone
pajojen 1., 2. ja 3. oppivuoden oppilaille, jotka asuvat vahin
tain 50 km: n paassa tyopaikaltaan, puoli palkkaa niilta lakko
paivilta, joiden aikana mainitut oppilaat eivat ole voineet saapua 
tyohOnsa. 

2) Lakon johdosta tyostiUin myohastyneelle tyontekijalle suo
ritetaan palkka sen tayden tunnin alusta lukien, jonka aikana 
tyontekija on saapunut tyohonsa. 

Jos tyontekija on myohiistynyt enemmiin kuin tunnin tyo
ajan alkamisesta, maksetaan kuitenkin palkka edella mainitun 

4930. - 6. 7. 1950. 
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ajan lisaksi myos yhdeltii edelliselta taydelta tunnilta. (Esim. 
tyoaika alkaa klo 7.00, tyontekija saapui klo 10.35, palkka mak
setaan klo 9 : sta alkaen.) 

3) Lakon johdosta joko poisjalimisen tai myohastymisen 
vuoksi palkkansa tai o~an siita menettaueelle tyontekijalle vara
taan etuoikeus ylityon tekemiseen silloin, kun ylityon teettfuninen 
hlinen tyopaikallaan on vlilttamatonta. Etuoikeus ylityohon paa
semiseen kestaa kuitenkin vain niin kauan lrnnnes tyontekija on 
saanut menetUimiilinsa ja korvaamatta jaauytta tyoaikaa vastaa
vat tyotunnit takaisin. Tiilloin on huomattava ylityotunnin vas
taavan joko puoltatoista tai kahta tavallista, lakon johdosta 
menetettya tyotuntia. 

4) Niille tyontekijoille, jotka ovat saapuneet tyopaikalleen, 
mutta lakon vuoksi eivat ole saaneet tyota suorittaakseen, makse
taan palkka tyosopimuslain 20 § :n mukaisesti silta ajalta, minka 
tyontekijii on tyoaikana tyopaikalla ollut. (Hlo n: o H. 738, 
28. 6. 50) Kl n:o 33/ 50. 1. 

VR Kaskylehden hakemisto. 

2 VR Kiiskylehden hakemistoa ei julkaista kuluvan vuoden 

3 

tammi-kesiikuun kasittiivlilta puolivuotiskaude1ta. 

Ennakkopidatys takautuvasti suori
tettavasta palkasta. 

Valtiovarainministerio on kiertokirjeellaiin n: o 5 kesiilruun 
26 paivaltii 1950 ilmoittanut seuraavaa: 

Koska viran ja toimen haltijain palkkauksen jarjestelyssii 
aiheutuu korotettujen palkkojen suorittamisia myos takautuvalta 
ajalta, valtiovarainministerio ilmoittaa, etta mahdollisimman 
oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttanuseksi takautuvalta 
ajalta suoritettavista palkoista toimitettavassa ennakkoperinniissa 
on pidatys sanotuista palkoista laskettava siten, etiii kultakin 
l~ysymykseen tulevalta kuukaudelta pidiitetaan korotettua palkkaa 
vastaavan pidatyksen ja aikanaan toimitetun pidatyksen erotus. 
rK:sinkertaisimmin tapahtuu pidatyksen suuruuden laskeminen 
siten, etta korotettua koko pall~kaa vastaavasta pidatyksesta vii-
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hennetaan viimeisessa varsinaisessa palkanmaksussa tehty pidii- 3 
tys ja erotus kerrotaan niiden kuukausien lnvulla, joilta palkan 
lisaa takautuvasti maksetaan. Tarkoitusta vastaamattoman lisa-
tyon valttamiseksi voidaan edellii esitettya menettelya soveltaa 
iinakin tapauksessa, ettii palkansaajan palkka ja toimitetut pida

tykset kysymyksessaolevien kuukausien aikana ovat vaihdelleet, 
vaikka pidatys siina tapauksessa ei tulisikaan tasmalleen vastaa
maan kultakin kuukaudelta toin1itettavaa pidatysta. 

Samalla kun edellaoleva ilmoitetaan tiedoksi huomautetaan, 
ettei korotettuja palkkoja saa maksaa ennenkuin valtiovarain
ministeriosta on saatu tarkemmat ohjeet niiden maksamisesta. 
(To n:o 1111, 3. 7. 1950) Kl n:o 33/ 50. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Oikaisuna Kl n: o 32/ 50 kohtaan 4 ilmoitetaan, etta Ammlilan 4 
seisakkeen paallystoasema on oleva Pennala 5. eikii Pakaala. 
(Lkoj n:o 1247. 1. 7. 50) Kl n:o 33/50.4. 

Kuten sahkeessa Lkoj n: o 12, 28. 6. 50 on ilmoitettu, on 
Kl n: o 30/ 50. 4. H.auman sataman alaiseksi mer kitty ,Rauma
yhtion raiteet" oleva Rauman aseman alainen, joten sen mer
kinnat muuttuvat seuraavilrni : 

a Rauma 

Raumayhtion 
raiteet 

Ra 2. I T /IRauma-Raahe Oy :tii 
varten. (Lkoj n :o 

I 
1337, 29:.6· 50). Kl 
n:o 33/oO. 4. 

Valtionrautateiden autojen ka.yttO oman 
henkilokunnan tarpeisiin. 

Yhdenmukaiscn menettel?n aikaansaamiseksi valtionrautatei
den kuorma-autojcn kayttiimisessii oman henkilokunnan muutto
tavarain, polttoaineiden, omal<atirakcnnustarvikkeiden sekii marja
matka- ja virkistystarkoitukses~:~a suoritettavien ja muiden naihin 

5 

• 
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verrattavien kuljetusten suorittamiseen, on rautatiehallitus maa
rannyt sanottujen kuljetusten suhteen toistaiseksi noudatetta
vaksi seuraavaa: 

A. Muuttotavamn ja rautateiltii ostettujen polttoaineiden 
kuljetukset. 

1. Tallaiset kuljetukset verrataan rautatien suorittamiin ko
tiinkuljetuksiin, t. s. kuljetukset suoritetaa,n yleensa varsinaisena 
tyoaikana ja samassa jarjestyksessa seka muutenkin sovcltuvin 
kohdin noudattaen kotiinkuljetusten suhteen kaytannossa olevia 
menettelytapoja. Sanottu koskee myoskin saman asutuskeskuksen 
alueella tai lahiymparistossa suoraan asunnosta toiseen tapah
tuvia muuttoja. 

2. Kuljetuksesta on kussakin tapauksessa hyvissa ajoin sovit
tava asianomaisen liikennepaikan autotoimiston hoitajan kanssa. 

3. Kuljetuksista veloitetaan kotiinkuljetuksista voimassa ole
van tariffin mukainen korvaus 25 % alennuksin. 

B. Omakotirakennustarvikkeiden sekii mar.famatka- ja virkis
tystarkoituksessa suoritetut ynnii mttut niiihin vet-rattavat k?dje
tukset. 

1. Kuljetukset suoritetaan yleensa varsinaisen tyoajan ulko
puolella. Vain poikkeustapauksessa ja ehdolla, etta kuljetus ei 
aiheuta viivlistyksia eika muutakaan hairiota varsinaisten kulje
tustehtavien suorittamisessa, voi asianomainen autopiirin hoitaja 
myontaa luvan kuljetuksen suorittamiseen myoskin tyoaikana. 

2. Kuljetukset suoritetaan liikennepaikalla kaytettavissa ole
van autokaluston sallimissa rajoissa, t. s. sellaista tavaraa ja sel
laisia maaria, mitka voidaan kuljettaa aiheuttamatta vahinkoja 
kuljetuskalustolle. Luvan myontajalla on oikeus evata lupa 
myoskin silla perusteella, etta tie, jota kuljetuksessa tultaisiin 
kayttamaan, on rakenteeltaan sellainen tai tilapaisesti niin huo
nossa kunnossa, ettei anottua kuljetusta kalustolle vahinkoa 
tuottamatta voida suorittaa. 

Lupien myontaminen ei myoskaan saa aiheuttaa kalustolle 
va.lttamattomien korjausten ja muun huollon laiminlyomista. 

3. Auto luovutetaan vain, jos sen kuljettajana toimii rauta
teiden autohenkilostoon kuuluva ja anotunlaatuisia kuljetuksia 
suorittamaan oikeutettu henkilo. 

'"41• Lupaa kuljetuksen suorittamiseen on hyvissa ajoin, mie
lui:rrunin kirjallisesti, anottava liikennepaikan autotoimistolta tai 
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ellei sellaista ole, asemapi:Uillikolta. Anomuksessa on tarkoin se1- 5 
vitettava kaikki l.ruljetuksessa kysymykseen tulevat seikat. K:irjal
lisesti annetussa luvassa on mainittava myo kin perusteet, joiden 
mukaan korvaus kuljetuksesta suoritetaan. 

5. Paikallisluontoisista kuljetuksista velotetaan mk 150: -
kultakin alkavalta tunnilta, minka auto kuljetusta varten on 
liikenteessa. Pitkamatkaisten l.ruljetusten korvaus on mk 13: -
matkakilometrilta. Maksu suoritetaan liikennepaikan autotoimis
toon. Maksujen kannossa kaytcWivaan shekkikirjaan on tehtava 
merkinta kuljetuksen luonteesta viitaten maksun perusteena ole
viin kaskylehden maarayksiin. 

6. Jos k:uljetukset tapahtuvat tyoajan ulkopuolella eika rauta
teiden taholta voida velvoittaa autonkuljettajia tallaiseen ylityo
hOn, on l.ruljetusluvan anojan - B. 3. kohdan maaraykset huo
mioon ottaen ·- sovittava tehtaviiiin halukkaan autonkuljettajan 
kanssa taman palkkiosta ja se maksettava. 

7. Kuljetukseen ehka tarvittavien poliisivil:anoma:isten lupien 
sekii vakuutusten hankk:imisesta huolehtii autotoimiston antamien 
ohjeiden mukaan anoja suorittaen myoskin niistii menevat kulut. 

8. Milloin anottua k:uljetusta ei syysta tai toisesta tarvita
kaan, on siita viipy:matta ilmoitettava autotoimiston hoitajalle. 
Vastaavasti on autotoimiston, milloin kuljetusta ei anton rikkou
tumisen tai muun voittamattoman esteen takia voida sovittuna 
aikana suoritiaa, siita mahdollisuuksien mukaan heti esteen 
ilmaannuttua anojalle ilmoitettava. 

9. .Autotoimistonhoitajan on pidettava luetteloa myontamis
t iian kuljetusluvista ja niiden maksuperusteista ja kuukausittain 
ilmoitettava suoritetuista kuljetuksista autopiirin hoitajalle, joka 
liihettaa ilmoit-uksen kuljetu toimiston autojao toon. 

r'. Erinaisili miiii1·ayksiii. 

1. Liihempia maarii.yksia kuljetuksista antaa tarpeen muk:aan 
kuljetustollniston autojaosto. 

2. l\'Iliiiraykset tulevat voimaan heti ja niilHi kumotaan eri 
rautatieviranomaisten antamat aikaisemmat niiiden kanssa risti
riitaiset maariiykset. 

Vliiirinkasitysten valttii.miseksi huomautetaan, eWi yllii olevat 
maara,ykset koskevat vain valtionrautateiden kuorma-autoja ja 
niilla suoritettavia lruljetuksia, eika siis Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:tii. (Rh/lko n:o 1541, 29. 6. 50) Kl n:o 33/ 50.5. 
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Vaunujen liihettaminen konepajaan. 

Koska kaikille asianomaisille eiviit niiyta olevan selvilla ne 
menettelytavat, joita rikkoutuneiden tai maiiraaikaiskorjauksiin 
tarkoitettujen vaunujen konepajaan lahettamisessa on noudatet
tava, huomautetaan, etta 

1) kaikille konepajoihin tai varikkoihin korjattaviksi liihetet
tiiville vaunuillc laatii korjausmiiarii.yksen antanut asianomainen 
vaunumies korjaussaatteen (n :o 4490), joka samalla toimii sekii 
vaunun kuljetuskirjana etta vastaanottajalle tarkoitettuna kor
jausluettelona. Tamii korjaussaate on vaunumiehen toimitettava 
asianomaiselle jarjestelymestarille (junatoimistoon) tai muulle 
hanta vastaavalle virkailijalle. Milloin kuormassa oleva vaunu 
suoritetun viiliaikaisen korjaamisen jiillceen saadaan laheWiii 
maiiriiasemalle, liitetaiin korjaussaate muiden kuljetuskirjojen 
mukaan ja toimii se sitten vaunua maiiraasemalta konepajaan 
Iahetettaessii ylliiolevan mukaisesti kuljetuskirjana. Vaunun saa
vuttua korjausta varten miiiiratylle asemalle on saate viipymiittii 
toimitettava konepajalle tai varikolle; 

2) paitsi edelliimainittua korjaussaatetta laatii vaunumies 
samalla ilmoituksen siitii, saadaanko vaunu matkalla konepajaan 
lruormata vai eiko. Klm vaunua ei saada kuormata, kiiytetaan 
,Alkoon kuonnattako"-kaavaketta (n :o 2822), joka on variltaan 
punainen. Vaunu on talloin lruljetettava tyhjii.nii miiiiriiasemal
leeri. Milloin taas vaunussa havaittu vika tai sen yleiskunto 
miiiiriiaikaiskorjaukseen liihetettiiessii on senlaatuinen, etta vaunu 
voidaan sallia kuormattavan, kii.ytetaiin ,Saadaan l.:uonnata"
kaavaketta (n:o 2821), joka on viiriltiiiin valkoinen. Tii.llaisen 
kaavakkeen kayttaminen tarkoittaa, etta vaunuun saadaan kuor
mata tavaraa sen menomatkalla konepajaan, mutta vain kulku
tien varrella oleville liikennepaikoille seka maariiasemalle. Nama 
kaavakkeet toimivat samalla osoitelappuina ja ne kiinnitetiian 
vaunun osoitekehykseen tyhjiin vaunun ollessa kyseessa, mutta 
liitetaiin, korjaussaatteen ohella, lruljetuskirjoihin, milloin on 
kyseessa 1) kohdassa tarkoitettu kuormassa oleva vaunu, jolloin 
se asema, missi:i. kuorma on purettu, kiinnittiia kaavakkeen osoite
kehykseen. 

Kaikkia asianomaisia kehoitetaan tarkoin noudattamaan yllii 
olevia miiariiyksia. Korjattavaksi lahetettaviii:i valmua ei saa liit
tiiii junaan ilman yllamainittua korjaussaatetta ja osoitelappua. 
Niitii ei myoskii.iin saa liihettaii suoraan postitse, vaan on niiden 
seurattava valmua sen matkalla. Vrt. Kl n: o 35/ 47. 4. (Lkoj 
n:o 991, 27. 6. 50) Kln:o 33/ 50.6. 
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Konepajaan maarattyjen vaunujen kayttii,.. 
minen liikenteessa. 

Esiintulleesta syysta huomautetaan, eWi kun konepaja- tai 7 
varikkoasemillc• on keraantynyt konepajaan maaraaikaista tai 
muuta korjausta varten lahetett~7ja vaunu,ja niin paljon, etta 
vaunut joutuvat odottamaan korjaukseen piiasya pitemmiin aikaa, 
saadaan tarpeen vaatiessa sellaisia vaunuja, jotka kuntonsa puo-
lesta siihen sove]tuvat, kayttaa k. o. asemalla ja sen lahimmassa 
ympiiristossa paikallisluontoisessa liikenteessa. Liikenteeseen otta
misesta on liikennejakson vaununjakajan tai asemapaallikon 
sovittava asianomaisen vaunumestarin kanssa kussakin tapauk-
sessa erikseen. Kysymykseen tulevat talloin vain osoitelapulla 
,Saadaan kuormata" varustetut vaunut ja on tarkoin huoleh
dittava siita, etta vaunut eiviit piiase kaukoliikenteeseen sekii ettii 
mainittu osoitelappu pidetaan edelleenkin va1.muun kiinnitettyna. 
Vaunut on luovutettava kor jattavik i heti, kun siita konepajan 
tai varikon taholta ilmoitetaan. (Lkoj n:o 991, 27. 6. 50) Kl 
n:o 33 / 50.7. 
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Valtionrautateiden- Oy Pohjolan 
Liikenne Ab :n yhdysliikenne. 

8 Oy Pohjolan Liikenne Ab :n henkilokuljetustatiffi A. 

(1-20 km 2/ 50 21-50 km 2/ 25 yli 50 km 2/-. ) 

Voimassa 1. 7. 50 alkaen. 

km mk km mk km mk km mk km mk 
6 15 72 160 144 305 217 450 2 9 595 
8 20 74 165 147 310 219 455 292 600 

10 25 77 170 149 315 222 460 294 605 
12 30 79 175 152 320 224 465 297 610 
14 35 82 180 154 325 227 0 470 299 615 
16 40 84 185 157 330 229 475 302 620 
18 45 87 190 159 335 232 480 304 625 
20 50 89 195 162 340 234 485 307 630 
23 55 9'> 200 164 345 237 490 309 635 '-' 

25 60 94 205 167 350 239 495 312 640 
27 65 97 210 169 355 242 500 314 645 
29 70 99 215 172 360 244 505 317 650 
32 75 102 220 174 365 247 510 319 655 
34 80 104 225 177 370 249 515 322 660 
36 85 107 230 179 375 252 520 324 665 
38 90 109 235 182 380 254 525 327 670 
40 95 112 240 184 385 257 530 329 675 
43 100 114 245 187 390 259 535 332 680 
45 105 117 250 189 395 262 540 334 685 
47 110 119 255 192 400 264 545 337 690 
49 115 122 260 194 405 267 550 339 695 
52 120 124 265 197 410 269 555 3-12 700 
54 125 127 270 199 415 272 560 344 705 
57 130 129 275 202 420 274 565 347 710 
59 135 132 280 204 425 277 570 349 715 
62 140 134 285 207 430 279 575 352 720 
64 145 137 290 209 435 282 580 
67 150 139 295 212 440 284 585 
69 155 142 300 214 445 287 590 

Kuukausilipun hinta on 1: 75 kilometrilta, vahin maksu 
500 markkaa. 
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Oy Pohjolan Liikenne Ab :n henkiloknljetustariffi B. 

(1-20 km 2/ 65 21-50 km 2/ 40 yli 50 km 2/15.) 
8 Voimassa 1. 7. 50 alkaen. 

km m.k km mk km m.k km m.k km mk 

6 ]5 72 170 144 325 ~16 480 288 635 
8 20 74 175 146 330 218 485 290 640 

10 25 76 180 148 335 ~20 490 293 645 
12 30 79 185 151 340 223 495 295 650 
14 35 8J 190 153 345 225 500 297 655 
16 40 83 195 155 350 227 505 299 660 
17 45 8G 200 158 355 230 510 302 665 
19 50 88 205 160 360 232 515 304 670 
21 55 90 210 162 365 234 520 306 675 
23 60 !)3 215 165 370 237 525 309 680 
26 65 95 220 167 375 239 530 311 685 
2 70 97 225 169 3 0 241 535 313 690 
30 75 99 230 172 385 244 540 316 695 
32 80 102 235 174 390 246 545 318 700 
34 85 104 240 176 395 248 550 320 705 
36 90 106 245 179 400 251 555 323 710 
38 95 109 250 181 405 253 560 325 715 
40 100 111 255 183 410 255 565 327 720 
42 105 113 260 186 415 258 570 330 725 
44 110 116 265 188 420 260 575 332 730 
46 115 118 270 190 425 262 580 334 735 
48 120 120 275 193 430 265 585 337 74a 
51 125 123 280 195 435 267 590 339 745 
53 130 125 285 197 440 269 595 341 750 
55 135 127 290 199 445 272 600 344 755 
58 140 130 295 202 450 274 605 346 760 
60 145 132 300 204 455 276 610 348 765 
62 150 134 305 206 460 279 615 351 770 
65 155 137 310 209 465 2 1 620 353 775 
67 160 139 315 211 470 Q83 625 355 780 
69 165 141 320 213 475 286 630 

Kuukausilipun hinta on 1 : 90 kilometrilta, vahin maksu 
500 markkaa. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n aikatauluvihkosia voidaan tarvit-
· taessa tilata virkapostitse yht ion piiiikonttorista, os. Helsinki 
KI n: o 33/ 50. 8. 
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Vaunujen osoitelaput. 

Kun varsinkin puutavaralla lruormatut vaunut joudutaan 
Haminassa ja Hillossa asettamaan purkauspaikoille vaunujen 
osoitelappujen perusteella, on valWimiitonHi, etta osoitelappuihin 
on merkitty maaraasema oikein (joko. Hamina tai Hillo), pur
kausraide seka liiheW.i.jan nimi. Liikennepaikkojen on Haminaan 
ja Hilloon puutavaraa lahetettiiessa laheWijille naista seikoista 
huomautettava. (10. 'ljp n:o 1187/ 2512, 20. 6. 1950 ) 

Korjauksia tariffisaantoon. 

Uuden TS: n 37 § : n 3 lm: n ensimmiiisecn lauseeseen on lisat
tava sanan ,Jo " periiiin sanat ,aile 100 kilon suuruisen" . 
La use tulee siis lruulumaan kokonaisuudessaan: 

Jos aile 100 kilon suuruisen tavaraUihetyksen kuljetusmaksu 
halutaan suorittaa maiiraasemalla, on lruljetusmaksun lisiiksi suo
ritettava 20 markan lisiimaksu. 

Samalla huomautetaan, ettei tamii lisiimaksu koske kiito
tavara-, maito-, kerma-, juomavcsi- eika 43 § : n mukaan palau
tettavia esineita sisi:iltaviii lahetyksiii. 

TS: n 30 §: n 5 lm: een lisatiian koirat, kissat ja pienet apinat. 
Niiden kiitotavaramaksut lasketaan siis 30 kilon mukaan lruljetus
esineelta. (T£o n:o 1271, 1. 7. 1950) Kl n:o 33/ 50. 10. 

Vuokratut vaunut. 

11 Syntyneiden epaselvyyksien vuoksi huomautetaan, ettei liiken-
noitsijoille TS: n 41 § : n C lm: n mukaan vuokratuista vaunuista 
kanneta vuokraa silta ajalta, jonka vaunut ovat sellaisessa kor
jauksessa, jonka rautatie kustantaa. Tallaisia korjauksia ovat 
sanotun lm:n h) kohdassa lueteltujen lisaksi vaunujen maara
aikaiset korjaukset ja tarkastukset. Sensijaan on vuokra kan
nettava siltii. ajalta, jonka vaunut ovat vuokraajan kustannetta
vissa korjauksissa. ( T£o n: o 1282, 1. 7. 1950) Kl n: o 33/ 50. 11. 
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Talousvapaaliput. 

Uuden vapaalippuslHinnon 10 § :n 4 lm: een on lisaWiva seu- 12 
raava uusi kappale: 

Talousvapaalippuja ei anneta, jos a. o. on asuntolippu kau
punkiin tai kauppalaan. (Tfo n:o 1280, 1. 7. 1950) Kl n:o 
33/50. 12. 

Ylim. vapaaliput. 

Suomen Veturimiesten Liiton valtionrautateiden palveluksessa 
oleville jasenille, jotka osallistuvat 12-13. 8. 1950 Pieksamaella 
jarjestettaville liittopaiville, on myonnetty ylim. vapaaliput 
matkaa varten Varkauteen ja takaisin. 

Matkalippualennuksia. 

Hameenlinna: Kl. n:o 28/ 50. 7 kohda sa Kuuromykkain Urheilu
liiton pyorailykilpailuihin osallistuville kuuroille kilpailijoille 
myonnetty alennus on muutettu olemaan voimassa 10. 8-15. 8. 
1950. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hin,noista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Helsinki: 13. 7-18. 7. 1950; Suomen Pyoraliiton Suomen rata
pyorailymestaruuslrilpailut; kilpailijat ja toimihenkilOt; 25 %, 
myos pikaj. 

Kouvola: 21. 7-25. 7. 1950 ; Suomen Pyoraily'liiton Suomen 
maantiepyorailymestaruuskilpailut; kilpailijat ja toimihenkilot; 
25 %, myos pikaj. 
Hein.ii.: 22. 7-2. 8. 1950; Suomen I,uterilaisen Evankeliumi
yhdistyksen tyttoleiri; aile 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 
Porvoo : 31. 7-11. 8. 1950 ; Suomen NNKY:n Liitto r.y:n 
koulutyttoleiri; aile 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 

13 

14 
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For.ssa: 4. 8-21. 8. 1950; Suomen Teinilliton teinijohtaja
kurs it; aile 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 

Vierumaki: 7. 8-15. 8. 1950; Suomeu Suunnistamisliiton leiri; 
aile 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 

Inkeroinen : 10. 8-15. 8. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esi
telmapaivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Lahti : 17. 8-22. 8. 1950; Suomen Kuurojen Liiton kirkko
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj . 

Ahmas: 18. 8-29. 8. 1950; Suomen Teiniliiton teiuijohtaja
kurssit; aile 20-vuotiaat; 25 %, my08 pikaj. 

Raum~: 24. 8-29. 8. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj . 

Helsinki : 31. 8-5. 9. 1950; Suomen Kuurojen Liiton kristilliset 
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj . 

Pori : 31. 8-5. 9. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Jyvaskylii. : 7. 9-12. 9. 1950; Suomen Kuurojen Liiton e itelma
piiivat; kuurot osa:riottajat; 25 %, myos pikaj. 

Turku : 14. 9-19. 9. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 5. 10-10. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton nuorten 
Yalistuspaivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Tampere: 5. 10-10. 10.1950; Suomen Kuurojen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Vaasa : 5. 10---10. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Kokkola : 12.10-17. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Kotka : 19. 10-24. 10. 1950; Suomen Kuuro,jen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Kuopio : 2. 11-7. 11. 1950; Suomen Yuurojen Liiton esitelma
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
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Vaununpeitteen etsinta. 

Vaununpeite Hki N:o 36 on viime toukokuun 2 paivii.nii. hii.vinnyt Lap- 15 
peenrannan asemalta. Liikennepaikkoja. kehoitetaan tutkimaan, onko 
mainittu vaununpeite toukokuun 2 pii.iviin jiilkeen esiintynyt liikenteessii.. 
Tuloksesta pyydetaiin oman liikennejakson toimiston vii.lityksellii. ilmoit
ta.maan 10. liikennejakson pii.ii.llikolle. (10. ljp n:o 1182/2509, 19. 6. 
1950) 

VR palvelukseen sopi..ma.ttomia. 

Kouvolan aseman alokas Aarne Armas Salmi on erotettu sopimatto- 16 
mana rautatien palvelukseen 30. 6. 50 lukien (10. ljp n:o H. 376/2405, 
12.6. 1950) 

Kotkan aseman alokas Vilho Leskinen on erotettu sopimattomana 
rautatien palvelukseen 30. 6. 50 lukien (10. ljp n:o H. 378/ 2406, 12. 6.1950) 

Seinii.joen asemalla palveUut ylimii.ii.rii.inen asemamies Esa Esko Pe
rasto on rautateiden palvelukseen sopimattomana erotettu 11. 6. 1950 
lukien (5.ljp n:o 538/ 1701, 14.6.1950) 

Helsingin asemalla palveleva alokas Eino Ilmari Ma'kkonen (s. 19. 2. 
1919) on erotettu 13. 6. 1950 lukien sopimattomana rautatien palveluk
seen. (1. ljp n:o H. 473/ 2116, 23. 6. 1950) 

K adonneita matkalippuja, virkamerkkeja y. m. 

Tampereen varikolla (Pri) palveleva.lle ylim. veturinlii.mmittii.;)alle 17 
J. A. Laineelle 1. 5. 50 kirjoitettu kesii.ka.usivapaalippu matkalle Pori-
Kulju on kadonnwt ja ku()letetaan. Lipun numero 05679/114 (Vrp Tpe 
n: o 263, 8. 6. 50) 

Kuopion konepajatyolii.iselle Viiino V. KorJwselle 1. 5. 50 •k.irjoitettu 
kesiikausivapaalippu n:o 28/ 606 matkalle Kuopio-Hiirola on kadonnut 
ja 1.-uoletetaan. (Knp Kuo n: o 186, 6. 6. 50) 

Ratatyomies Johannes Niemiaelle 30. 4. 50 kirjoitettu kesakausivapaa· 
lippu n: o 46/ 1885 matkalle Tampere--Mantilo on kadounut ja kuole
teta.a.n. (4 rtjp n:o 61/429, 12. 6.1950) 

Kadonneina kuoletetaan seuraavat matkalle Tervola-Rova.niemi 
3. 6. 50 kirjoitetut tila.piiiset vapaaliput: n:o 020692-3 ratavartija 0 . Lon
kolan vaimolle Hiljalle, n: o 0206924 pojalle Raimolle, sekii. puoliliput 
n:o 0206925 tyttiirelle Tuulalle ja n:o 0206926 rtyttii.relle Leenalle. (8. rtjp 
n: o 498, 14. 6. 1950) 

Asemamies Eero Armas Voutilaiselle kirjoitettu kesii.kausivapaalippu 
n:o 08470/ 170 matkalle Helsinki-Nastola on kadonnut ja kuoletetaan. 
( 1. ljp n: o 707/2004, 14. 6. 1950) 

Oulun varikon ylim. veturinlii.mmittii.jiille Arvo Juhani Kahlokselle 
kirjoitettu virkamerkki n:o 607 ja kesii.kausivapaalippu n:o 16767/336 
matkalle Oulu-Paltamo ovat kadonneet ja kuoletetaan (Vrp 01 n: o 
266/521, 15.6. 1950) 

Tilastotoimiston 2 l. konttori111pulaiselle Kerstin Gref'ille k.irjoitettu 
virka.merkki n:o Tit. 2'2 on kadonnut ja kuoletetaan (Tit n:o 66, 16. 6. 
1950) 
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Tariffitoimistossa entiselle konduktOorille Edvard Martikaiselle 
30. 5. 50 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 358315 matkalle Helsinki 
-Tornio on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n:o 1191, 17. 6. 50) 

Tariffitoimistossa konepajan vaihdetyomies Juho Ketola.n leskelle 
Kerttu Ketola.lle 3. 6. 50 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n :o 0405364 
matka.lle Turku-Oulu on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n:o 1192, 
17.6.50) 

Veturin!liimmilttiijii. Matti ltkosen kesiikausiva.paalippu n:o 17/ 362 mat· 
kalle Varkaus-Sorsasa.lo on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Pm n:o 621, 
19. 6. 1950) 

Kirvesmies Viljo Oksman 'ille 5. 6. 50 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu 
n:o 0352872 mrutkalle Hyrynsa.lmi-Kemijiirvi on kadonnut ja kuoletetaa.n.. 
(9. rtjp n: o 361, 22. 6. 1950) 

Ratatyontekijii Viiino Saaren kesiikausivapaalippu n:o 16375/ 328 ma.t
ka.lle Helsinki-Toijala on kadonnut ja kuoletetaa.n. (1. rt.jp n:o 546, 
23. 6. 1950) 

Tarkastustoimistossa palvelevalle 2 J. konttoriaplrlruiselle .A.une Leande
rille 29. 4. 1950 kirjoitettu kesii.ka.usivapaalippu n:o 20/181 voimassa Hel
singin-Lohja.n viilillii on kadonnut ja kuoletetaan. (Yltr n:o Y. 76/143, 
27. 6. 1950) 

Asemamies Eero Antero .A.lholJe kirjoitettu kesiikausivapaalippu mat
kalle Relsinki-Nastola on kadonnut ja kuolet~taa.n. (1. ljp n :o 771/ 2157, 
28. 6. 1950) 

Viilaaja Viiino Uk!konen on kadottam.ut kesiikausivapaalippunsa n:o 
46/362 matka.lle Pieksiimii.ki-Lapinlal1ti sekii tilapiiisen vapaalippunsa 
n: o 0354465 kirjoitettu 5. 4. 50 matkalle Pieksiimiiki-Kemijiirvi, j~a. 
kuoletetaam.. (Vrp Pm n: o 647, 28. 6. 1950) 

Kirvesmies Pek!ka Sonniselle 11. 5. 50 kirjori.bettu kesiikausiva.paalippu 
n:o 33/470 ma.tka.lle lisalmi-Suihkola on kadonnut ja kuoletetaan. (9. rtjp 
n:o 378, 29. 6. 1950) 

Vt. asemamiehen Pauli Laaksosen vaimolle Vienolle Lahdessa. 15. 6. 50 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n :o 395012 mllitkalle Lahti-Helsinki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 1041/2948, 30. 6. 1950) 

Vaajakosken alokkaa.lle Pentti Hiikkiselle 30. 5. 50 kirjoitettu tilapiii
nen vapaalippu n:o 0340334 matikalle Vaajakoski--Oulu on kadonnut ja 
kuoletetaa.n. (9. ljp n:o Y. 1139/1747, 1. 7. 1950) 

10. ra.tajaksossa palv·elevalle nuohooja J. Kekiileen pojalle Teuvolle 
19. 6. 50 kirjoitettu tilapiiinen vapalippu n:o 382763 mwtkalle Pieksiimii:ki 
-Helsmki on kadonnut ja kuoletetaan. (10. rtjp n: o 570, 1. 7. 1950) 

Avoimia. v1rkoja ja toimia. 

1 1. kon.ttoriapulaisen toimi 3. varikkojakson toi.m.i&tossa. Tiiytetiiiin e:si
tyksen perusteella. Koneosaston johtaja.lle oso~tetut hakemukset on jiitet
ta.vii 3. valli!kkojakson pii.iillikolle viimeistiiiin 20. 7. 1950. 

1 1. kon,tJtoriapulaisen toimi Riihimi:ilen varikolla. Tiiytetii.an esityksestii. 
Koneosaston johtajalle osoitetwt hakemuksen jii.tettiivii Rilllimaan varikon
piiiillikolle vilineistiiiin 22. 7. 1950. 

Yleisen v8li.kean asuntopulan takia keh oitetaan halrijoita ennen hake
musten jiittiimistii obtamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 
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Lomanvietto TanSkaga 

Tanskan rautatlial.ai.sten Urhcilulrlitto on Hihettii.nyt VR:n Urheilutoimi
kunnalle kutsun kymmenen henkili:in liihettii.miseksi lomanviettoon ,,Knudsho.
ved" n:imiseen rautrutielliisten lepokotiin Nyborgissa. Oleskelu lepokodissa 
kestaa 20. 8.-27. 8. 1950 ja maksaa. tiiyisihoito.ineen 80 Ta.nska.n kruunua 
eli noin 2, 700 markkaa. Anomuk.set on liihetettii.vii. kuluva.n h.e.iniiJmun 20 
piiiviiii.n mennessli. osoitteella: Urheilujohrtaja V. Rii.aii.nen, rautatiehallitus. 
Etusija an.netaan VR:n Urheilutoimikunnan toimrintaan osallistuville. (Tthj 
n: o 293/321, 1. 7. 1950) 

VR: n uin.timesta.ruuslr:ilpa.ilut. 

Kutsumme tii.ten kaikkia VR:n palveluksessa olevia osallistumaan 
VR :n uin timestaruuskilpailuihin, jotka asianomaisella luvalla jiirjeste
tii.ii.n Vaasassa, Hietasaaren Uimalassa 27. 7. 50 alkaen alkukilpa.ilut 
klo 12.00 ja Joppukilpailut klo 16.30. 

Ilmoittautumiset Hihetettiivii 22. 7. 50 mennessii osoitteella l. krj Teuvo 
Siiiitelii, Vaasa, 5. ljpt. 

Ohjel'TIUJ,: 
Miesten 100 m vapaa.uinti 

" 400 " " , 100 , selkiiuinti 
, 200 , rimltauinti 
, suorlllt kerroshypyt 

" 
4 X 50 viestiuinti 
yli 35 v. 50 m vapaa.uinti 

, , , , 100 , rin·tauinrti 
Naisten 50 m vapaauinti 

" 100 " rintauinti 

" 
3 X 50 m viestiuinti 

Teuvo Siiii.telii. 
pult. joht. 

VR Urheilun Vaasan aluetoimikunta: 

E. J. Kukila 
siht. 

VR: n yleisurheilu- j a pyi:irii.ilymestarun.skilpailut. 

19 
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Kutsumme tii.ten kaikkia VR Urheilutoimikunnan alaisia piireji ji
sentensii. kautta osa.Histumaa.n valtionrautateiden yleisurheilumestarnu.s- 21 
kilpailuihin, ja niiden yhteyde sii suoritettaviin pyi:iriiilymestarnuskilpai
luihin, jotka VR Urheililtoimikunnan luvalla jii.rjestiimme Pieksii.mii.en 
urheilukentii.lla elokuun 6 pii.ivii.na 1950 seuraavalla ohjelmalla: 

Yleisessa sarjassa: 100, 400, 1.500 ja 5,000 m juoksut, kuulantyi:into, 
moukarin-, kiekon- ja keihaanheitot kolmiloik·ka, pitnll.9-, korkeus- ja 
seiviishypyt sekii 100 X 200 X :100 X -100 m piirien viilinen viesti. Yli 
35 v. sarjassa: 3-ottelu (100 m knnla ja pituus), yli 45 v. ja a.Ile 19 v . 
sarj. 3-ottelu (samat lajit. kuula kt•v.vt), sekii. 35 v. erikoismatkana 1,500 
m juoksu. Kilpailut alkavat kcllo 8.30 alkukilpailuina ja ja.tkuvat kello 
13.00 loppukilpailuina. 

Piirien osanottajamiiiirii. on mioi tnttu (2 miestii lajiinsa., paitsi 5,000 
ja 1,500 m juoksuissa rajoittamnton sek:i viestissa yksi jou·kkue). Tistii. 
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syystii. kehoitetaan piireJa. jii.rjestamaii.n ensi tilassa karsintoja oikeiden 
miesten mukaa.n a.amiseksi. Nama kilpailut ovat katsastuk ena valit· 
i aessa osanottajia pohjoismaisiiu rautatieliiisurheilukisoihin, mitkii. pide
taan Ruotsissa syyskuus a. Pyorailykilpailut tapahtuvat maantieajoina 
j a on matkat y leisessa· ja yli 35 v . sarjoissa 50 km seka yli 45 v. sar
j assa 30 km. Majoitus jarje tetaan mikali piirit sitii ctukateen pyytii.vat. 
Buotavaa. olisi, etta piirit pystyisivii.t ha.nkkimaan kilpailijoillcen makuu
vaunuja. ma.tkaa ja majoitusta varteu. 

!Kilpailuihin ilmoittau tumiset pyydetaiiu liihettamaan 25. 7. 50 meu
• essii. os. kontt. apul. A. Myntt inen, Pieksiimaki. 

G. Linsen 
puh. joht. 

VR Urheiluu Pieksiimaen aluetoimikunta: 

Helsinki 1950. Valtionenvoston klrjapalno 

A. Mynttinen 
siht. 



KAS KYLE·HTI N:o 34 
1 9 50 

Vlittaus Kaskylehdessa ulkaistuun maaraykseen merkltilin: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat 111uutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Rata~an Evajarvi-Jamsa o.vaamincn liikenteelle. - 2. 
Vira.nsijaisuuspalkkioasetuksen 2 § :n 2 momentin mukaisten lisapalkkioiden 
merkitseminen verokirjaan ja tarkkailuilmoituksiin. - 3. Miiii.riiyskokoelman 
II osan uusi painos. - 4. Muutoksia aikata.uluun n:o 116. - 5. Liikennepaik· 
koja koskevia muutoksia. - 6. Liikennesiiii.nnon muutos. - 7. Parkkiliih.etys· 
ten peittiiminen vaununpeitteellii. - 8. Vuokratut siiiliovaunut. - 9. Makuu· 
pa.ikkalipun peruutusmaksu. - 10. Tavaran luokitus. - 11. Ylim. vapaaliput. 
- 12. Matkalippua.lennuksia. - 13. VR pa.lvelukscen sopimattomia. - 14. 
Ka.donneet maka.siinikiirryt. - 15. Kadonneet apukytkimet. - 16. Kadonneita 
matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 17. Tunturiretki Kilpisjiirvelle. - 18. 
Osoitetiedustelu. 

Rataosan Evaj arvi- .Jamsa a vaaminen 1 
liikenteelle. 

Rautatiehallituksen ilmoitettua, etta rakennuksenalaisesta Ori
veden-Jamsan radasta on nyttemmin 22 km pituinen rataosa 
Evajarvi-Jamsa sellaisessa kunnossa, etta se voidaan avata ylei
selle liikenteelle, kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on 
kuluvan heinakuun 4 paivana miiarannyt, etta mainittu rataosa 
Evajiirvi-Jiimsa heinakuun 15 paivasta 1950 lukien liitetaan 
valmiisiin ratoihin ja luovutetaan yleiselle liikenteelle rautatie
hallituksen maarattavassa laajuudessa. Sen ohessa ministerio on 
maarannyt, etta sanottu rataosa hallinnollisessa ja tilastollisessa 
suhteessa on kuuluva Vaasan rataan ja Tampereen liikenne
alueeseen ja muuten luettava kuuluvaksi 

2. talousjaksoon, 
4. ratajaksoon, 
2. varikkojaksoon, 
2. varastojaksoon ja 
4. liikennejaksoon 

seka etta rautatierakennusosasto edelleenkin toistaiseksi hoitaa 
rataosaston tehtavii.t radan vartiointia lukuunottamatta, mistii 
4. ratajakso huolehtii . 

Samalla ministerio on oikeuttanut rautatiehallituksen kii.yttii.
mii.ii.n asianomaisia mii.ararahoja puheena olevan liikenteen hoi-

5049. - 13. 7. 50. 
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toon seka muutenkin jii.rjestamaan liikenteen hoidon talla rata
osalla valiaikaisesti sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Edella olevan perusteella rautatiehallitus on maariinnyt, etta 
mainittu rataosa Evajarvi-Jamsa avataan kuluvan heinlikuun 
15 paivasta lukien toistaiseksi ainoastaan tavaraliikenteelle vaunu
kuormin ( Tt). 

Rataosalla tulee olemaan seuraavat liikennepaikat: 

liikennepai:lclra tariffivlilima bka va1imatka O.riv00.e1tii. liikennoimis· 
tapa 

(lv Evajarvi) •••••• • ••• • 0 . 0 •• ••• 0 ••• 33,851 
se Lahdenpera Evajarvelta 5 km 38,593 
se Pakomiiki 

" 
6 

" 
39,625 

lv Nytkyme 
" 

11 
" 

44,958 Tt 
se Alapartala 

" 
13 

" 
47,318 

lv Alhojarvi 
" 

17 
" 

51,198 Tt 
a Jams a 

" 
22 

" 
55,839 Tt 

Nytk:ymen nimi!yhennykseksi on vahvistettu yk, Alhojarven 
Ali ja Jamsan Jas. Lahdenpera, Pakomaki, Nytkyme, Alapar
tala seka Alhojiirvi ovat Jiimsan aseman alaisia. 

Rataosa Evajarvi-Jfunsa on maaratty kuulumaan 26 . rauta
tielaiikaripiiriin. (Kulk n:o 3499, 4. 7. 50; rh/ hlo n:o 1544, 
8. 7. 50) Kl n:o 34/ 50. 1. 

Viransijaisuuspalkkioasetuksen 2 § :n 
2 momentin mukaisten lisapalkkioi
den merkitseminen verokirjaan ja 
tarkkailuilmoituksiin. 

2 Lisayksena kaskylehden n : o 50 I 46 1. kirjoitukseen sisiiltyviin 
rautatiehallituksen antamiin, verojen ennakkoperintiia, vero
kirjoja j .n.e. koskeviin lisiimiiarayksiin ilmoitetaan, etta viran
sijaisuuspalkkioista valtionrautateilHi. maaliskuun 29 paivana 
1924 annetun asetuksen 2 § : n 2 momentin, sellaisena kuin se 
on 22 paiviina rnarraskuuta 1940 annetussa asetuksessa, mukaiset 
lisapalkkiot on merkittava verokirjaan ja veroviranomaisille an
nettaviin tyonantajan tarkkailuilmoituksiin eri ryhmana, eika 
niita nain ollen sisillyteta varsinaisten palkkatulojen kokonais
miiaraan. Ennakkoveron pidatys toimitetaan sen sijaan kuten 
tiihankin saakka. 

Naita maarayksiii sovelletaan takautuvasti 1/ 1 1950 lukien. 
(Rh/ to n:o H . 966, 7. 6. 1950) Kl: n :o 34/ 50. 2. 
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Maarayskokoelman II osan uusi painos. 

Talousosa. ton maiiriiyskokoelman (MK II osa) uudistettu 3 
kolmas painos on juuri ilmestynyt palkkausta koskevalta osal-
taan. Sitii ei talla kertaa tulla jakamaan henkilokohtaisena, vaan 
kuhunkin toimi~ltoon t.m.s. missa sitii virkatoiminnassa tarvitaan. 
Taman jakelun suorittaa painatusjaosto ilman tilausta. Mikiili 
lisiikappaleita tarvitaan, on ne tavallisessa jarjestyksessii tilattava 
ja tulee taloustoimiston tiilloin hyviiksya tilaus. Uudessa painok-
sessa on otettu huomioon ne lait, asetukset ja muut maaraykset 
tai tulkinnat, jotka on annettu ennen maaliskuun 1 paivaii 1950. 
Kokoelmaa on tarkoitus tiiydentaa ja korjata, kun parhaillaan 
vireillii olevat, palkkausta, vuosilomaa ja elaketta y.m. etuja kos
kevien siiiinnosten muutokset ja uudistukset on toteutettu. Siihen 
mennessa on asianomaisten itsensii asetusten, kaskylehtien y .m. 
saiinnosten perusteella pidettii.vii kokoelmaa ajan tasalla. (Toj 
n:o To 1152, 8. 7. 1950) Kl n:o 34/50. 3. 

Muutoksia aikat auluun n : o 116. 

15. 7. 1950 alkaen junat N:o 089 ja 092 pysahtyviit (S) 4 
tarpeen vaatiessa Hinnuksen ja Tuhkakankaan seisakkeilla. 
(Kut n :o 1174/ 1212, 5. 7. 1950) Kl n:o 34/ 50. 4. 

15. 7. 1950 alkaen muutetaan junien N: o 7/ 8 aikataulut 
seuraavasti: 

Juna N:o 7 Ke-Ri: 
siv. Ke 0.32, Jp 0.41, Jk 0.53, Pjo Pv, Hy 1.05, siv. 1103, 

Mon Pv, saap. Ri 1.18 saav. 2326. 
Juna N :o 8 Ri-Psl: 
lliht. Ri 15.12, 1012 od., siv Hy 15.24, Jk 15.34, Jp 15.43, 

siv. 124, Ke 15.50, Krs 15.56, Tkl 16.02, siv. 158, Ml 16.07, 
Olk 16.10, saap. Psl 16.15 saav. 1114. (Kut n :o 1240/ 1231, 
7. 7. 1950) Kl n:o 34/ 50. 4. 

Hj n:o 867/ 868 peruutetaan 17. 7. 50 lukien Nrm-Por
Nrm. (Kut n:o 1248/ 1240, 10. 7. 1950) Kl n:o 34/ 50. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kahalan vaihde avataan liikenteelle myos seisakkeena, joten 5 
sen merkinniit julkaisussa Liikennepaikkojen viilimatkat muute-
taan seuraaviksi: 
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Seisakkeella pysi:i.htyvat 
1-4. 
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Pauelia 3. 
Eurajoki 4. 
Ku9. Ra25. 
Pej 22. 

Pa,nelia 3. 
Eurajoki 4. 
Kn9. Ra25. 
Pej 22. 

H Luk. 1. 7. 50. (Lkoj 
n:o 1337..1 1. 1. 50). 
Kl n:o a4/50. 5. 

Tt Hpk 233. Ilm 565. 
Jns 574. Kon 674. 
Kw 356. 01 685. 
Pm 391. Pri 60. 

I Tpe 119. Tl 159. 

Peipohjan-Rauman rataosan junat 

15. 7. 1950 lulrien avataan liikenteelle seuraavat syrjarait~t: 
a :Kauttua 

Sa.tamaraide 

Rauman satama 

Pinokarin 
raide 

Ktul. 

Ra.s 1. 

Tt Luk. 15. 7. 50. (Lkoj 
n:o 1564, 8. 7. 50). 
K1 n: o 34/50. 5. 

Tt Luk. 15. 7. 50. (Lkoj 

I 
n:o 1564, 8. 7. 50). 
Kl :n:o 34/50. 5. 

Kemin aseman alaisena avataan liikenteelle Kesko Oy: n raide 
16. 7. 1950 lukicn seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikkojen Vali
matkat" tehtavin merkinnoin: 

Keskon raid e 

Liikennesaannon muutos. 

Kem 1. Tt Kesko Oy:tii. varten 
Luk. 16. 7. 50. 
(~koj n:o 1497, 7. 
7. 50). Kl n:o 
34/50. 5. 

Rautatiehallitus on muuttanut liikennesaannon 68 §: n 11. 
lisamaarayksen c-kohdan ensimmaisen kappaleen kuulumaan 
beinakuun 16 paivasta 1950 lukien seuraavasti: 

,c. Voimapa.perisakit, joideu valmistukseen kaytetyn paperin 
paino on viihintaan 75 grammaa neliometrille ja jotka ovat va
hintaan kolminkertaiset, kuitenkin ehdolla, etta kuljetusesineen, 
jonka paallyksena oleva saklri on kolminkertainen, kokonaispaino 
on enintaan 30 kiloa ja etta kuljetusesineen, jonka paallyksena 
kaytetaan vahintlian nelinkertaista sakkia, kokonaispaino on enin
taiin 60 kiloa." 

Sanotusta paivasta lulrien ei sakeissa nain ollen enaa tarvitse 
olla tehtaan mcrkkiii eikli todistusta siita, etta slikki tayttaa 
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vaaditut ehdot. Paperisakkien valmistajatehtaat, JOita toistai· 
seksi ovat \V. Rosenlew & K:ni Oy Porissa, Paperituote Oy 
Yalkeakoskella ja Enso-Gutzeit Oy (Tornator) Tainionko kella, 
voidaan lruitenkin todeta mittaamalla siikkien pohjaleveys, joka 
nykyaii.n on seuraava: 

W . Rosenlew & K: ni Oy: n 
Paperituote Oy: n 

sii.keissa 

" Enso-Gutzeit Oy:n (Tornator) , ....... . 
(Rh/ lko n:o 1572, 7. 7. 1950) Kl n:o 34/ 50. 6. 

12 em 
10.5 " 
20 " 

Parkldlahet ysten peittaminen vaunun
peitteella. 

6 

Saatujen myonteisten kokemusten perusteella ja ottaen huo- 7 
rnioon vaununpeitteiden saannis a jatkuvasti esiintyvat vaikeu-
det on rautatiehaJlitus tekemiillaan paatoksella suostunut siihen, 
etta ilmakuivaa parkkia saadaan toistaiseksi kuljettaa avovau
nussa ilman vaununpeitetta ehdolla, etta liihettajli.__antaa lahetys
asemalle kirjallisen sitoumuksen siita, ettei han vaadi korvausta, 
jos parkkillihetys rautatiekuljetuksen aikana turmeltuu sen 
vuoksi, etta kuJjetus suoritetaan ilman vaununpeitetta. 

Yllaolevan johdosta lisataan Liikennesaannon I liitteen 
9 §: aan seuraavasti kuuluva 3. lisamaarays: 

3. Edella 2. Jm:ssa mainituin ehdoin saadaan myoskin ilma
kuivaa parkki::t kuljettaa avovaunussa ilman vaununpeitetta 
kautta vuoden. Turvavaunujen kayttamisesta junaturvallisuus
saannossa annettuja maarayksia on kuitenkin talloinkin nouda
tettava. (Rh/lko n:o 1573, 7. 7. 50) Kl n:o 34/ 50. 7. 

Vuokratut sailiovaunut. 

Puolustusvoimain Paaesikunnan kayttoon bensiinin kuljetta- 8 
mista varten on 25. 4. 50 alkaen vuokrattu sailiovaunu Gob 
n:o 199410. (Rh n:o 892/ 2797, 24. 4. 50) 
V esihuolto Oy: Jle vuokrattu sailiovaunu Go n: o 199344 on 
30. 4. 50 lukien luovutettu takaisin rautateiden kayttoon. (Rh 
n:o 95/ 2426, 11. 4. 50 ) Kl n:o 34/ 50. 8. 

Makuupaikkalipun peruutusmaksu. 

Asken ilmestyneessa mainoslehtisessii. ,Matkalipuista" siV11lla 7 9 
on makuupaikkalipun peruutusmaksu painovirheen takia virheel
lisesti mainittu 40 markaksi. Peruutusmaksu on tarif£isaannon 
9 §:n 10 lm : n mukainen eli 50 markkaa. (1\Ij, 10. 7. 1950) 
Kl n:o 34/ 50. 9. 
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Tavaran luokitus. 
Rautatiehallitus on maarannyt inso-, mani- ym.s. laatat, jotka 

ovat toiselta puolen emaljoituja, maalattuja tms., luettavaksi 
rahteja laskettaessa 4 luokkaan. Tasta on tehtava merkinta 
aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon hakusanan ,~Rakennus
levyt" kohdalle. (Tfo n:o 1306, 7. 7. 1950) Kl n:o 34/ 50. 10. 

Ylim. vapaaliput. 
Niille rautatielaisille, jotka kilpailijoina ja toimitsijoina osal

listuvat V.R. Urheilutoimikunnan 27. 7. 1950 Vaasassa jarjesta
miin valtionrautateiden uintimestaruuskilpailuihin ja 6. 8. 1950 
Pieksamaella valtionrautateiden yleisurheilukilpailuihin, on 
myonnetty ylim. vapaaliput Vaasaan ja Pieksamiielle ja takaisin. 

Suomen Rautatieliiisten Liiton valtionrautateiden palveluk
sessa oleville jasenille, jotka osallistuvat 5-7. 8. 1950 Vaasassa 
jarjestettaville liittojuhlille, on myonnetty ylim. vapaaliput 
matkaa varten Vaasaan ja takaisin. 

Matkalippualennuksia. 
Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 

hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Turku: 15. 7.--3. 8. 1950; Finlands Svenska Scoutforbundin 
partiojohtajakurssi Nauvossa (Nagu); aile 20-vuotiaat; 25 %, 
myos pikaj. 
Kouvola: 21. 7.-25. 7. 1950; V- ja U-seura Kouvolan Pojat
nimisen seuran jarjestamat SM-maantiepyorailykilpailut; kilpai
lijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 
Honkavaara: 21. 7.-6. 8. 1950; Nuoret Kotkat-nimisen jarjes
ton (Joensuun piirijaosto) varhaisnuorten kesaleirit; alle 20-
vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 
Lahti tai Helsinki: 27. 7.-14. 8. 1950; Partiolipptlkunta Toimen 
'l.'ytot nimisen jarjeston partioleiri Mantsalassa; aile 20-vuotiaat; 
25 %, myos pikaj. 
Kausala: 30. 7.-29. 8. 1950; Tuberkuloosiliiton virkistyskurssit; 
aikuiset osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Turku: 11. 8.-16. 8. 1950; Suomen Uimaliiton ja Tyovii.en 
Urheiluliiton Yhteistoimintavaliokunnan jarjestii.mat Suomen 
uintimestaruuskilpailut; osanottajat ja toimihenkilot; 25 %, 
myos pikaj. 
VR palvelukseen sopimattomia. 

Helsingin asemalla palveleva alokas Eino Olavi Leppanen (s. 2. 3. 31) 
on erotettu 26. 6. 50 lukien sopimattomana rautatien palvelukseen. (1. 
ljp n:o H. 497/2236, 5. 7. 1950) 

Hyvinlkii.ii.n aseman aUJtonapumiehenii. toiminut alokas Risto Vilhnan 
(s. 10. 4. 2 ) on erotettu 30. 6. 50 lukien i!Qpimattomana rautatien pal· 
veluk een. (2. ljp n:o H. 445/3099, 8. 7. 1950) 
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Kadonneet makasiinikli.rryt. 

Vallilan aseman makasiinikii.rryt ovat viimc vuoden aikana kadon- 14 
neet, mahdollisesti jii.ii.neet johonkin vaunuun. Aisojen ~ivuissa pitiiisi 
olla maalattuna. ,Vallila.", mikii.li aisat eivii.t ole uusittuja. Pyydetiiii.n 
etsimiiii.n ja !Oydettii.essii lli.hettiimiiiin Vallilaan. (1. ljp n:o 795/2241, 
5. 7. 1950) 

Kadonneet apukytkimet. 

Pieksiimiien aseman veniiliiisten vaunujen apukytkimet N:o Pm 206, 15 
207 ja 208 ovat jii.ii.neet palauttamatta kotiasemalleen. Pyydetiiiin etsi-
miiii.n ja pikimmiten palauttaman Pieksiimii.elle. (9. ljp n :o P. 42/ 1778, 
5. 7. 1950) 

Kadonneita. matkaJippuja, virk.amerkkejli. ym. 

Ukkolan ylimii.ii.rii.isen asema.miehen Eino H. Tiihosen tilapii.iset vapaa- 16 
liput n:o 0116748 ja 0379351 kirjoitetut 30. 4. 50 matkalle Ukkola,-. 
Helsinki ovat kadonneet ja kuoletetaan. (8. ljp n:o 817/1837, 3. 7. 1950) 

Riihimii.en aseman v. t. asemamiehelle I. S . J.l.fiettiselle 19. 5. 50 kir
joitettu kesiikausivapaalippu n:o 3290/66 matkalle Riihimiiki-Kaunis
lahti ja 20. 5. 50 .kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 298986 matkallc 
Riihimii.ki-Helsinki ovat kadonneet ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 1050/3018, 
4. 7. 1950) 

Ylim. asemamiehen Ee o Tapio Jokelan vaimolle Sirkalle 31. 5. 50 
kirjoitottu tilapii.inen vapaalippu n:o 0351136 matkalle Turku-Helsinki 
on kadonnut ja kuoletetaan. (3. ljp n:o 744/1156, 6. 7. 1950) 

Seinii.joen varikon (Kok) ylim. veturinkuljettajalle Tapio Perttulalle 
kirjoitettu virkamerkki n:o 142 on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Sk 
n :o 383, 6. 7, 1950) 

Tunturiretki Kilpisjarvelle. 

VR:n Urheilutoimikunta on pii.ii.ttiinyt jii.rjestiiii. kesii.tunturiretken 17 
Kilpisjii.rvelle tottuneen erii.miehen A. Puuperiin johdolla elokuussa 1950, 
jotta rautatielli.isetkin piiiisisivii.t o.salliseksi !Lapin ihanista ja suuren
moisista nii.htiivyyksistii. Retkelle toivotaan runsasta osanottajamiiii.riiii 
ja matkaohjelma Kemi tii alkaen on seuraava. 

Liihto: Klemiistii. linj a -au.tolla elokuun 10 p: nii. junan n: o 61 saavuttua 
(klo 6.40) reittiii Rovaniemi-Kittilii.-Pallas-Muonio-Kilpisjiirvi. 

Kilpisji1rvellii majoitutaam omiin telttoihin, retkeilliiii.n liiJri;t;un,tureilla, 
lruten esim. Saanalla (kork. 1,024 m), Jehka.tstunturilla (948 m) ym. On 
myos ltilaisuus kii.ydii. Kolmen Valltakunnan rajapyykillii., sekii. mahdollisuu
det kalastukseen j a vielli.pii hiilitoonkin.. 

KiJpisjii.rveltii. tehdiiii.n my& jalkapatikka.matka Lapin retkeilijii.in kun
niakka;impaan tavoitteeseen, Suomen suurim.man ja jyl.h.immii.n tunturiston 
Haitian huipuile (kork. 1,324 m). Edestakainen matka on llO km ja kes
ttii.li. noin neljii. vuorokaUJtta. 

Pal'li!U: Kilpi jii.rvi-Muonio-Aavasaksa-Tornio-Kemi, joil.UJO saavu· 
taa.n elokuun 1 p :IIlli. 

Varru.steet: Yleensii. reilu retkeilyasu (kevyt, lii.mmin ja rtuulenpitavii.). 
Kruhdeksan vrk:n muona. Huom. Tilaisuus ravintolaruakailuun Pallaksella, 
Muonios a ja Kilpiisjii.rvellii.. Kilpisjarvella on ltilaisuus saada telttamajoi· 
tus.kin, jossa kaminaJ1'i.mmity<>. 
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HaUian u:tken vant-steet: Kahdet kengiit (esim. monot ja voimist.clu· 
tossut, 111aiaille edullisemm!!Jt l<Umisaappaat ruonojen asemasta), verryttely
puk.u, ailusvaatcll:erta (lii.mmin), sukkia (myos villaiset), sormikkaat, sade· 
puh01 ltai takkli, pyyheliina, saippua, telbta tai pa.i.kka toverin teltassa, ma
kuupussi, puukko, sitiiskioljy, sotilaspakki tai pannu, muki, lusikka ja haa
rukka. 

Muona esim- 1 ikg nlHclilleipii.ii., ¥.!-1 kg ilihaslihlykettii, lf'2 kg voita, 
kaJwia, •teetii, tai kaakaO!ta, sokeria. Kevyt spriikeitin (esim. AJuk.eitm) 
telttaa kohden oliei hyvii. olemassa.. Liiat varustwt voidaan jattaa Kilpis
jiirvelle. 

Otettava huomioon Lapissa .tapahtuvwt a.killiset sii.ii.n vaihtelut ja huo
mwttavat liimpO.tilan erot. 

Jos osanobtaj!ia rt;u1ee 29, on mak,su henlilloii kohden 2,100 : -, jos 39 
henkea, on maksu 1,700: -. Jo:hla on oma teiltta ja muona, ei ruuita pa
kollisia menoja ole. IlmoiJttautumiset viimeistii.ii.n 26 piiiviian heina.kuuta 
1950 0 oitteella uroeiluohj a.aja v. Riisiinen, Helsinki, rh.huo1tojMSto. 

Osoitetiedustelu. 

Viilttiiakseen t urhaa ·kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus taten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii
vat jon)ru.n allamainitun henkilon osoitteen, siitii viipymiittii ilmoitta
maan rautat iehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki : 

nimui ammatti syntymiit•uosi aikaisem.pi osoite 
Hedman, Kauko A., rautatieliiineu 
Rantala, P en tti, autonkuljettaja----

Helsinki 1950. Val t ioneuvoot on kir j apaino 



KASKYLEHTI N:o 35 
1 9 5 0 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
KJ n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat rauutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ii.ll y s: 1. Elii.kekaSlloille tulevien maksujen pidii.ttli.minen viran tai 
toia:nen haltijoilta. - 2. Virkamatkojen matkustusluokat ja pii.ivii.rah:a. -
3. Valtion viran tai toimen haltijain virka.-asunnot ja luontoisetujen vastikkeet 
sekii. valtion vuokra-<asuntojen vuokramaksut. - 4. Muutoksia aikatauluun n:o 
]16. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 6. Autoliikennetariffien 
korotus. - 7. Luu· ja liimalappulii.hetysten kasitteleminen hyonteismyrkyllii.. -
8. Vaunujen kunto. - 9. Sotilaslippujen tariffi. - 10. Henk:i.1iillisyystodistus 
vapa:alipulla ma.tkustettaessa. - 1L Matkal.i.ppualennuksia. - 12. Kadonneita 
matkalippuja, virkamerkkejii. ym.- 13. Avoimia virkoja ja toimia.- 14. VR:n 
Tennismestaruuskilpailut. - 15. Osoitetiedustelu. 

Elii.kekassoille tu1evien maksujen pidatt a
minen viran t ai toimen haftij oilta. 

Va1tiovarainministerio on ilmoittanut, eW.i. 1 paivasta maalis- 1 
kuuta 1950 la.htien voimaan tulevan valtion virkamiesten palk
kausjarjestelyn yhteydessa tapahtuvalla palkkausluokkiin sijoit-
telun muutoksella, sikali kuin siina on kysymys yleisesta yhta 
palkkausluokkaa vastaavasta korotuksesta, ei ole tarkoitus aiheut-
taa muutosta aikaisempaan eUi.kekassojen jlisenten sijoitukseen 
niiden elakekassojen elakeluokissa, joille tuleva elakemaksu pida
tetlilin vir•an tai toimen haltijoilta palkarunaksun yhteydessa, 
vaan etta kysymyksessii olevien eri ellikekassojen ohjesiiiintojii 
on tarkoitus muuttaa takautuvasti 1 piiiviista maaliskuuta 1950 
lukien siten, etta yhden palkkausluokan korotus ei aiheuta muu-
tosta asianomaisen viran tai toimen haltijan sijoitukseen eliike
kassan eliiokeluokassa. (Toj n:o 1195, 15. 7. 1950) Kl n:o 35/ 50. 1. 

Virkamatkojen matkustusluokat ja 
paivii.raha. 

Asetuskokoelmassa on julkaib'tu seuraa va 

V altioneuvoston piiiitos 
virkamatkojen matkustusluokista ja piiiviimhasta. 

· Annettu Helsingissii. 7 pii.irvii.nii. heinii.kuuta 1950. 

Matkakustannusten korvauksesta ja piiivarahasta 30 parvana 
joulukuuta 1937 annetun asetuksen ( 496/37) 15 §: n saiinnoksen 

5233. - 20. 7. 1950. 
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nojalla on valtioneuvosto valtiovarainministerion esittelysta anta
nut seuraavat maaraykset: 

Matkustusluokat. 

1 §. Matkakustannusten korvaukseen niihden viran tai toimen 
haltijat jaetaan matlrustusluokkiin seuraavasti: 

1) Ensimmi.iiseen matkustusluokkaan luetaan valtioneuvoston 
jasenet ja seuraavat viran tai toimen haltijat: 

oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, maaherra, korkeimman 
oikeuden presidentti ja oikeusneuvos, korkeimman hallinto-oikeu
den presidentti ja hallintoneuvos, hovioikeuden presidentti, arkki
piispa, piispa, tasavaHan pres.identin kanslian kansliapalillikko, 
valtioneuvoston kanslian ja ministerion seka oikeuskanslerinviras
ton kansliapaii.llikko, tilastollisen paatoimiston ylijohtaja, van
keinhoitolaitoksen ylijohtaja, ylipoliisipaiillikko, rajavartiostojen 
paallikko, Hiak:intohallituksen piia.iohtaja, maan vaestosuojelu
paallikko, tullihallituksen paajohtaja, valtiontalouden tarkastus
viraston paajohtaja, kenraalimajuri ja hanta korkeammassa 
virka-asemassa oleva upseeri ja naihin verrattava, sotatalouspaal
likko, sotaylioikeuden puheenjohtaja, vakuutusoikeuden puheen
johtaja, kenttiipiispa, yliopiston kansleri ja rehtori, Suomen 
Akatemian jasen, kouluhallituksen paajohtaja, valtionarkiston
hoitaja, valtionarkeologi, maanmittaushallituksen paajohtaja, 
maataloushallituksen paajohtaja, ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
johtaja, geodeettisen laitoksen johtaja, tie- ja vesirakennushalli
tuksen paajohtaja, merenlrulkuhallituksen paajohtaja, teknillisen 
korkeakoulun rehtori, geologisen tutkimuslaitoksen johtaja, me
rentutkimuslaitoksen johtaja, patentti- ja rekisterihallituksen 
ylijohtaja, valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja, posti
ja ·lennatinhallituksen paajohtaja, sopimuspalkkaisen -viran tai 
toimen haltija, joka kuuluu sopimuspalkkaluokkaan 12-17 seka 
pankkiylitarkastajan ja saastopankkien ylitarkastajan sopimus
palkkaisen viran haltijat. 

2) Toiseen matkustusluokkaan luetaan 1 kohdassa mainittuja 
viran tai toimen haltijoita lukuunottamatta seuraavat viran tai 
toimen haltijat: 

Peruspalkkaisen viran tai toimen haltija seka ylimaarainen 
toimenhaltija, joka kuuluu palkkausluokkaan 19-40 seka sopi
muspalkkaisen viran tai toimen haltija, joka kuuluu sopimus
palkkaluokkaan 1-11. 

3) Kolrnanteen matkustusluokkaan luetaan peruspalkkaisen 
,·iran tai toimen haltija seka ylimaarainen toimenhaltija, joka 
kuuluu palkkausluokkaan 1-18. 
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2 §. Peruspalkkaisen viran tai toimen ha1tija seka ylimaii- 2 
rainen toimenhaltija, joka kuuluu 19 palkkausluokkaa alempaan 
palkkausluokkaan ja jolta vaaditaan yliopistossa tai korkea
koulussa suoritettu tutkinto, apulaisnimismies, poliisikomisario, 
19 palkkausluokkaa alempaan palkkausluokkaan kuuluva upsee
rinviran haltija sekii puolustuslaitoksen sotila.svirkamies, jolla on 
luutnanttia vastaava virka-asema, on oikeutettu saamaan matka
kustannusten korvausta toisen matkustuslnokan mukaan. 

Piiiviiraha. 

3 §. Viran tai toimen haltijat •kuuluvat piiivaraban suori
tukseen nahden luokkiin sen niukaan kuin 1 ja 2 §: ssa on matka
kustannusten korvauksesta maaratty. 

4 §. Matkasta kotimaassa suoritetaan piiivarahaa seuraavan 
asteikon mukaan: 

I luokassa 
II luokassa 

III luokassa 

900 markkaa 
750 
600 

Toimitusmie~ on oikeutettu ]a£}kemaan paivarahan korotetuin 
maarin seuraavien perusteiden mukaan: 

1) kaupungissa, kauppalassa ja taajaviilkisessa yhdyskunnassa 
korotettuna 50% :lla, huomioonottamalla, etta milloin matka ta
pahtuu valtion kaytettavana olevalla laivalla tai junassa, jossa 
matkustajalla on tilaisuus asua, tiillaista korotusta ei suoriteta; ja 

2) Lapin laanissa, Pudasjiirven, Taivalkosken ja Kuusamon 
h.-unnissa Oulun kihlalrnntaa seka Puolangan, Suomussalmen, 
Hyrynsalmen, Sotkamon, Ristijarven ja Kuhmon kunnissa 
Kajaanin kihlakuntaa korotettuna 25 % : lla, ei kuitenkaan 1 koh
dassa maaratyn korotuksen ohella. 

5 ·§. Matkasta ulkomaalla suoritetaan piiivarahaa valtiova
rainministerion kutakin maata varten vahvistaman asteikon mu
kaan. 

Matkalla kotimaasta ulkomaahan tai painvastoin tahi ulko
maasta toiseen sovelletaan saapumismaata varten vahvistettua 
paiviirahaa sen matkavuorokauden alusta alkaen, jonlka kuluessa 
toimitusmies on tullut taman maan meri- tai lentosatamaan tahi 
rajarautatieasemalle tai!kka muulla tavoin matkustaessaan men
nyt rajan yli. 

J os laivalippuun sisaltyy ruoka, suoritetaan laivamatkan. 
aikana paattyviilta matkavuorokaudelta kuitenkin ainoastaa.n 
4 § : n 1 momentin mukainen paivaraha. 
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Matkavuorokaudet luetaan liihtOmaan kelloajan mukaan, mi
kiili niissii maissa, joissa matka tapahtuu, noudatetaan eri aikaa. 

6 §. Talla piiatoksella, joka tulee voimaan 15 paivana heina
kullta 1950, kumotaan valtioneuvoston 22 paivana joulukuuta 
1949 virlramatkojen matkustusluokista ja paivarahasta antama 
paat<:is (818/49). Kuitenkin jaavat aikaisemmin annetut, ulko
maalla suoritettavaa paivarahaa koskevat maaraykset edelleen 
voimaan, kunnes valtiovarainministerio ehka toisin maaraii. 
(Asetuskokoelma n:o 358/ v. 1950. - Hh/ to n:o II. 994, 14. 7. 
1950.- Vert. Kl n:o 4/ 50. 4.) Kl n:o 35/ 50. 2. 

Valtion vir.an tai toimen haltijairr virka
asunnot ja luontoisetujen vastikkeet seka 
valtion vuokra-asuntojen vuokrrumaksut. 

3 Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 

V altioneuvoston piiiitos 
valtion viran tai toirnen haltijain virlca-asunnoista ja luontois
etujen vastikkeista sekii valtion v·uokra-asttntojen vuokramaksuista. 

Annettu Helsingissa 7 paivana .heiuii.kuuta 1950. 

Valtioneuvosto on valtion viran tai toimen haltijain virka
asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista seka valtion vuokra
asuntojen vuokramaksuista, nojautuen valtion viran tai toimen 
haltijain virka-asuntoihin ja luontoisetujen vastikkeihin nahden 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 22 paivanli jou
lukuuta 1942 annetun lain (1030/ 42) 16 § :aan, valtiovarain
ministerion esittelysta paattanyt: 

1 §. Jos virkatehtavien laatu tahi viran tai toimen tarkoituk
senmukainen hoito vaatii viran tai toimen haltijan asumista maa
ratyssa paikassa tai maaratynlaista asuntoa, voidaan hanelle val
tion toimesta Yarata virka-asunto, jossa hanen on asuttava, ellei 
asianomainen ministerio toisin maaraii. 

2 §. Eri palkkausluokkiin kuuluvien viran tai toimen halti
jain virka-asuntoj(m normaa.linen huoneluku on seuraava: 

palkkaus· kaupungelssa ja 
maaseudulla · luokissa kauppalolssa 

1-10 1-2 huonetta 1-3 huonetta 
!J 11-16 2-3 3-4 

" " II l"l---'23 3-4 4-5 
" " 24-28 4-5 
" 

5--6 
" 29-33 5-6 

" 
6-7 

" 
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Viran tai toimen haltijoille, joilla on edustusvelvollisuuksia, 3 
voidaan jarjestaa suurempiakin huoneistoja kuin edella on mai
nittu. Huoneeksi luetaan ainoastaan Uimmityslaitteella varus-
tettu asuinhuone ja keittio. Maaseudulla voidaan virka-asunnon 
yhteyteen jarjestaa sauna- ja tarpeellisia ulkorakennuksia seka 
varata puutarhamaata. 

Milloin virka-asunto on paikkakunnalla, missa huoneenvuokra
saannostelyn edellyttamia tehostamistoimenpiteita on sovellettava, 
ei virka-asunnoissa kuitenkaan saa olla useampia huoneita kuin 
mita asianomaisella viran tai toimen haltijalla on tehostamistoi
menpiteista annettujen maaraysten mukaan oikeus pitaa omassa 
tai perheensa kiiytossa. 

3 §. Virka-asunnosta lampoineen pidatetaan asianomaisen 
ministerion antamien maaraysten perusteella vastiketta huoneis
ton laadun mukaan kuukausittain eri paikkakuntaryhmissa seu
raavasti: 

I ryhmltssi II ry hmitssii m ryhmisa& 
mk mk mk 

1 huone • 0. 0. 0. 1,000-1,250 850-1,100 600- 800 
2 huonetta .. . . . 1,500-1,900 1,150-1,500 950-1,150 
3 2,150-2,650 1,600-1,900 1,250-1,500 
4 , 3,050-3,800 2,150-2,650 1,750-2,100 
5 

" 
3,850-4,850 2,850-3,550 2,250-2,650 

6 4,850-6,050 3,750-4,550 2,850-3,550 
7 

" 
3,550-4,550 

Valtiovarainministerio miiaraii enintaiin kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan, mihin paikkakuntaryhmaiin viraston tai laitoksen tahi 
viranomaisen toimipaikka kuuluu . 

.Ajanmukaisesta huoneistosta on vuokran vastike edelUi ole
vassa taulukossa olevan enimmaismaiiran suuruinen, mutta jos 
lmoneisto on vanha tai sen mukavuudet puutteelliset, voidaan vas
tiketta viihentaa taulukon osoittamaan vahimmiiismaaraan saakka. 
Jos huoneisto on erikoisin mukavuuksin varustettu tai jos sita 
kaytetaan myos yksityiseen ansiotoimintaan, voidaan vastiketta 
korottaa enintaiin 30 prosentilla edellii mainituista enimmiiismaa
ri tii ; jos taas huoneisto on erittain puutteellinen tai sijaitsee 
ulkosaaristossa tai muulla syrja endulla tahi jos vastikkeiden 
vahimmaismaaria huoneiston koon tai sijainnin takia rakennuk
sessa, valaistuksen tahi muiden huoneiston kiiyttoon vaikuttavien 
eikkojen vuoksi on pidettava kohtuuttomina, voidaan taulukon 

osoittamia viihimmiiismaaria alentaa enintiian 30 prosentilla. 
Valtioneuvosto maiiraa 34 ja sita korkeampaan palkkausluok

kaan kuuluvien viran tai toimen haltijain asuntoetujen suuruu
den ja vastikkeen kussakin tapauksessa erikseen. 
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Kuukausittain pidateWiva vastike maaraHian tasaisin kym
menmarkoin. 

4 §. Jos huoneistossa on uunilammitys ja sen haltija hankkii 
polttopuut, maaraa asianomainen ministerio, hankittuaan valtio
varainministerion lausunnon, paljonko 3 § : ssa mainitusta vuok
ranvastikkeesta on vahennettava, taikka jos valtio antaa poltto
aineet, paljonko niita vastikkeeseen sisaltyy. 

5 §. Ruoasta pidatetaan vastiketta 3,000--4,000 markkaa 
kuukaudessa. Ellei viran tai toimen haltija osallistu kaikkeen 
ruokailuun, voi asianomainen · ministerio tietyn tai tiettyjen lai
tosten osalta maarii.ta, etta vastiketta pidatetaan vain osallistu
mista vastaavasti. 

Muista luontoiseduista kuin ruoasta, asunnosta ja Himmosta 
pidatetaan vastiketta kuukausittain: valosta kunkin paikkakun
nan tariffin mukaan seka lampimasta vedestli ja muista eduista 
asianomaisen ministerion vahvistamien perusteiden mukaan. 

6 §. Viran tai toimen haltija, jolla on virka-asunto, on velvol
linen luovuttamaan viransijaisen kayteWivaksi virantoimituksen 
keskeytyksen aikana vlilttamattomasti tarvittavan osan virka
asunnosta. 

7 •§. Milloin sellaisia valtion asuntoja, joita ei ole maaratty 
virka-asunnoiksi, annetaan viran tai toimen haltijoille vnokra
asunnoiksi, periUian niista kuukausittain etukateen vuokramaksua 
seuraavasti: 

1) Niista vuokra-asunnoista, joita voimassa olevat huoneen
vuokrasaannostelysta annetut maariiykset koskevat, peritiian 
vuokramaksu noudattaen sanottuja maariiyksiii. 

2) Muista vuokra-asunnoista peritaa.n paikkakunnalla vastaa
van suuruisten ja laatuisten huoneenvuokrasaiinnostelystii vapai
den asuntojen kiiyvan keskimaaraisen vuokratason mukainen 
vuokramaksu huomioon ottamalla asunnon tuotanto-, korko- ja 
hoitokustannukset, kuitenkin niin, ettei vuokramaksu ylita asun
tolainoista, -takuista ja -avustuksista 29 paivana maaliskuuta 
1949 annetun lain (224/ 49) nojalla lainoitetuissa vuokrataloissa 
noudatettavaa vuokratasoa. 

Valtioneuvosto voi kuitenkin erityisistii syista vahvistaa maa
ratyilla paikkakunnilla perittlivat vuokramaksut 1 momentin 2 
kohdassa saadetyista perusteista poiketen. 

8 §. V altiovarainministerio antaa tarvittaessa vuokra-asunto
jen vuokramaksuista ja asianomainen ministerio virka-asunnoista 
ja muista luontoiseduista seka niiden vastikkeista tarkempia 
maarayksili. 

9 §. Tama paatos tulee voimaan 1 paivana elokuuta 1950, ja 
silla kumotaan valtion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista 
ja luontoisetujen vastikkeista 19 paivana tammikuuta 1943 an-
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nettu valtioneuvoston paatos (39/43) siihen tehtyine muutok- 3 
sineen. (Asetus n:o 355/v. 1950. - Kts. myos asetus n:o 356/ v. 
1950, joka on julkaistuna Kl. n:o 36/ 50. 1.) 

SamaHa rautatiehallitus ilmoittaa, etta virka-asuntojen vastik
keet ja valtion asuntojen vuolrramaksut kannetaan nykyisten 
suuruisina siihen saakka, kun rautatiehallitus antaa edella olevan 
valtione11voston piiiitoksen soveltamisesta tarkemmat ohjeet, jonka 
jiilkeen vastikkeet ja vuolrramaksut oikaistaan mainitlm piiiitok
sen mukaisiksi piiiitoksen voimaantulopiiiviistii eli elokuun 1 piii
vastii 1950 lukien. (Rh/ to n:o H. 995, 14. 7.1950). Kl. n:o 
35/ 50.3. 

Muutoksia aik at auluun n: o 116. 

24. 7. 1950 alkaen junat n:o 503, 506 ja 506 a pysiihtyviit 4 
tar peen vaatiessa ( S) Vuorensyrj iin seisakkeella. Kl n: o 
35/50.4. 

24. 7. 1950 alkaen juna n :o 914 pysiihtyy tarpeen vaatiessa 
(S) Pirhiiinniemen seisakkeella. Kl n:o 35/50.4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kupittaan aseman alaisena avataan liikenteelle Suomen 5 
Pultti Oy: n raide 24. 7. 1950 lukien seuraavin julkaisuun ,Lii
kennepaikkojen Viilimatkat" tehtiivin merkinnoin: 

Kupittaa 
Suomen Pul 
tin raide 

Kupi 1. 'i't ISuomen Pultti Oy: ·ta 
var.ten. Luk. 24. 7. 
50. (Lkoj n:o 1578, 
15. 7. 50) Kl n:o 
35/50. 5. 

Rapasaaren alaisena avataan liikenteelle Heinolan Faneriteh
taan raide 24. 7. 1950 lukien seuraavin julkaisuun , Liikenne
paikkojen Viilimatkat" tehtiivin merkinnoin: 

Rapasaari 
H einolan Fa
neritehtaan 
raide 

Rps 1. Tt Heinolan Faneritehdas 
Ov: tii. varten. Luk. 
24. 7. 50. (Lkoj n:o 
1595, 14. 7. 50) Kl 
n:o 35/ 50. 5. 

Ylivieskan aseman alaisena avataan liikenteelle Valtion Vilja
varaston raide 24. 7. 1950 lukien seuraavin julkaisuun ,Liikenne
paikkojen Viilimatkat" tehtiivin merkinnoin : 

Ylivieska 
Valtion Vilja

varaston 
raide 

I 
Yw 1. 

Valtion Viljavarastoa 
Tt ·varten. Luk. 24. 7. 

50. (Lkoj n:o 1579, 
15. 7. 50). Kl n:o 
35/ 50. 5. 
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6 Autollikennetariffien korotus. 

Rautatiehallitus on taniian tapahtuneessa esittelyssa piiattanyt 
korottaa valtionrautateiden autoliikennetariffeja 20. 7. 1950 lu
kien seuraavasti : 

Kotiinkuljetustariffi: 
Paino kg Helsinki, Oulu Muut 

ja Lapin lllii.ni lllkenn~ikat. 
1- 30 ••••••• 0 50:- 40:-

31- 60 ..... . .. 80:- 60:-
61- 100 •••• 0 ••• 110:- 90:-

101- 200 .... . ... 180:- 170:-
201- 300 ... ... .. 250:- 220:-
301- 400 ••••• 0 0. 310:- 270:-
401- 500 • 0 •• • ••• 370:- 320:-
501- 600 • ••••• 0 . 420:- 370:-
601- 700 •••••• 0. 480:- 430:-
701- 800 .... . ... 520:- 470:-
801- 900 0 ••••••• 580:- 530 :-
901-1000 • • • 0 0. 0. 630:- 580:-

seka yli 1000 kg jokaiselta alkavalta 100 kg:lta 50:- aina 2000 
kg saakka ja yli 2000 kg jokaiselta alkavalta 100 kg: lta 40:-. 

Ylla olevaa kotiinkuljetust:lriffia sovelletaan myoskin Oy. 
Pohjolan Liikenne Ab: n suorittamissa kotiinkuljetuksissa. 

M uut paikallisliikenteen maksut: 
1 §. Au tot jaetaan vii teen maksuluokkaan seuraavasti : 
I luokkaan moottoriajoneuvoliikenteesta 30 paivana joulu

kuuta 1937 annetun asetuksen 3 § :ssa tarkoitetut pakettiautot; 
II luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 2 tonnia; ja 
III luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 2 tonnia ja 

enintaan 3.8 tonnia; 
IV luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 3.8 tonnia ja 

enintaan 5 tonnia; 
V luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 5 tonnia, ja 

hinausautot. 
Jos kuorma-autoon kuuluu peravaunu, maaraytyy auton 

maksuluokka vetoauton kantavuuden ·mukaan. 
2 §. Kaupunlrien, kauppalain tai niihin verrattavien &'Uurten 

asutuskeskusten varsinaisella asutusalueella suoritetuista kulje
tuksista, jaljempana mainittuja kuljetuksia lukuunottamatta, saa
rlaan veloittaa enintaan seuraavat nuvksut : 

I luokassa . . . . . . . . . . . . . . . . 240 mk tunnilta 
II , . . . . . . . . . . . . . . . . 290 , 

III , . . . . . . . . . . . . . . . . 320 , 
IV . . . . . . . . . . . . . . . . 370 , 
v . . . . . . . . . . . . . . . . 420 " 

" 
" 
" 
" 
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Maksu lasketaan kuormauksen alkamisen ja purkamisen 6 
paattymisen viilisen ajan mukaan kultakin alkaneelta puolelta 
tunnilta. Vahimpana maksuna saadaan kuitenkin peria yhta 
taytta tuntia vastaava maksu. 

Ajalta, jona autoa kuljetuksen antajasta riippumattomasta 
syysta ei kii.ytetii. hanen lukuunsa, ei maksua saa hanelta peria. 

Mikali kaatolaitteella (kipilla) varustettua autoa kaytetaan 
ajossa, jossa kaatolaitetta tarvitaan, luetaan auto lahinnii. kor
keampaan maksuluokkaan. 

3 §. Muusta kuin 2 § :ssa tarkoitetusta kuljetuksesta veloi
tetta;koon, jollei jaljempana toisin maarata, kuljetuksen suoritta
miseksi tarpeellisen, ajetun matkan perusteella enintaan seuraa
Yat maksut: 

I luokassa 
II 

III 
IV 
v 

" 
" ., 

" 

21 mk kilometrilta 
24 " 
28 
31 " 
35 " 

" 
" 
" 
•• 

Milloin maksu lasketaan taman pykiiliin mukaisesti, saadaan, 
maidonkuljetusta lukuunottamatta, silta osalta yhteenlaskettua 
kuormaus- ja purkausaikaa, joka yliWia yhden tunnin, periii. 
enintaan puolet 2 §: n mukaisesta tuntimaksusta. 

Jos maksu taman pykalan mukaan laskettuna kuljetuksen 
laadun takia, lmten tyomaa-, jakelu- ja muissa sellaisissa kulje
tuksissa, muodostuu 2 § : n mukaan laskettua maksua pienem
maksi, kuljetuksen suorittaja on oikeutettu noudattamaan maini
tussa pykiiliissa maarattya maksuperustetta. 

4 §. Suoritettaes a 2 ja 3 § : ssa tarkoitettuja kuljetuksia 
peravaunulliseDa lruorma-autolla, saadaan edella vahvistettuja 
maksuja korottaa enintaan 50 prosentilla huomioon ottaen, mita 
1 §: n 2 momentissa on maaratty. 

5 §. Suoritettaessa 2 ja 3 § : ssa tarkoitettuja ·kuljetuksia 
tilaajan maarayksesta arkipaivina kello 18 ja 6 vii.lisena aikana 
taikka sunnuntaisin, pyhapiiivisin tai lainmukaisina vapaapai
vina, saadaan mainituissa pykalissa tarkoitetun rnaksun lisiiksi 
peria enintiiiin 70 markkaa tunnilta. 

6 §. Milloin tavaraa 2, 3, 4 ja 5 § : ssa tarkoitetuissa tapauk
sissa kuljetetaan sam.assa kuormassa eri vastaanottajille, jaetta
koon maksu tavaraerien painon, koon tai muun sopivan perus
teen mukaan vastaanottajien kesken. 

7 §. Polttopuun ja muun pinopuun kuljetuksesta saadaan 
1:uutiometria ja kuormattuna ajettua kilometria kohden veloittaa 
enintaan 6: 90. Kuitenkin saadaan 15 kilometria ylittavii.lta 
kuljetusmatkan osalta ottaa enintaan 6: 35 ja 30 kilometria 
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:;-littava.J.ta kuljetusmatkan osalta enintaan 5: 75 kuutiometrilta 
kuormattuna ajettua ikilometria lkohden. 

Vahimpana kuljetusmaksuna saadaan peria 63: 25 kuutio
metrilta. 

8 §. Tukkien, pylvaiden ja paalujen ylin kuljetusmaksu on 
5: 20 kuutiojalalta lisattyna 10 kilometria ylittavan kuljetus
matkan osalta 55 pennia kUutiojalkaa ja kutakin yliWivaa kilo
metria kohden. 

9 §. Sahatavaran ja veistetyn puutavaran ylin kuljetusmaksu 
on 3: 70 kuutiojalalta lisattyna 10 kilometria ylittavan matkan 
osalta 40 pennilla kuutiojalkaa ja kutakin ylittavaa kilometria 
kohden. 

10 §. Milloin puutavaran kuljetus tien ja varastopaikan laa
dusta johtuen joudutaan suorittamaan anton kuntoon niihden 
sen kohtuullista. kuormauskykya pienemmin kuormin, liiiininhal
litus voi hakemuksesta korottaa 7, 8 ja 9 §: ssa tarkoitettuja 
maksuja. 

11 §. Kiviltiilen ja koksin kuljetuksesta saadaan veloittaa 
enintaan 159 .markkaa tonnilta. Kuljetusmattkan ylittaessa 5 kilo
metria, saadaan maksuun kuitenkin lisata enintiian 18: 40 tonnia 
ja sanotun matkan jalkeen alkanutta kuormattuna ajettua kilo
metria kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 100 kilon 
era.J.ta, kuitenkin niin, etta vahimpana maksuna saadaan peria 
115 markkaa. 

Jos kivihiilta tai koksia toimitetaan varastosta, saadaan kuor
mauksesta veloittaa kivihiilesta 85 markkaa ja koksista 98 mark
kaa tonnilta. Toimituiksen tapahtuessa suoraan laivasta alkoon 
kuormauksesta veloitettako eri maksua. 

Paalatun korsirehun kuljetuksesta saadaan peria viljan y.m. 
kuljetuksesta maaratyt maksut korotettuina enintaan 40 pro
sentilla. 

12 §. Viljan, viljatuotteiden, perunan, juurikasvien, vaki
rehujen ja vakilannoitteiden kuljetuksesta saadaan veloittaa enin
taan seuraavat mwksut : 

kuljetusmatka maksu kllolte. 

aile 3 kn: ••••• 0 •• •••••••••••••••••• 12 pennia 
vabintaan 3 ikm mutta alle 6 km 14 

" 
" 

6 
" " " 

11 
" 

19 
" 

" 
11 

" " " 
16 

" 
25 

" 
" 

16 
" " " 

21 
" 

29 
" 

" 
21 

" " " 
26 

" 
35 

" 
Kuljetusmatkau ollessa vahintaan 26 kilometria on maksu 
1.5 pennia kiloa ja alkauutta kilometria kohden. 

Paalatun korsirehun kuljetuksesta saadaan peria 1 ja 2 mo
mentissa vab.vistettu maksu korotettuna enintaan 40 prosentilla. 
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13 §. Milloin auto Uihtiessaiin jatkuvaan, u!leita kuormia ka-
siWivaan kuljetukseen1 joutuu lahtopaikastaan ajamaan tai sinne 
kuljetuksen paatyttyii palaamaan ilinan kuormaa, saadaan talta 

6 

matkalta, jos Sf: yhteen suuntaan on yli 30 kilometria, peria 
enintlilin puolet 3 § : n mukaisesta maksusta. Tiillaista maksua 
alkoon perittlild5 kuljettajan tilapaisen majoituksen taikka auton 
huollon tai korjauksen tahden tahi muusta sellaisesta, kulje-
tuksen antajasta riippumattomasta syysta tapahtuneesta auton 
siirrosta. 

14 §. Naissa ohjeissa tarkoitetut maksut edellyttiivat, etta 
autoa seuraa kuljettaja, joka osallistuu kuormaus- ja purkaus-
tyohon. Mikiili kuormaarniseen tai purkamiseen tarvitaan apu-
va:kea saadaan siita 2, 3, 7, 8, 9 ja 12 §:ssa mainituissa tapauk-
sissa veloittaa pa:lkkasiilinnostelymaaraysten mukaiset tyopalkat 
lisattyina enintiian 25 prosentilla. 

Tavarakaulwliikenne: 
Kuljetukset valtionrautateiden tavaralinjoilla rahditetaan 

1·autatietariffitaulukon 26 kohdassa olevia maksutaulukoita ja 
allaolevasta taulukosta saatavia hinnoituslukuja kayttiien. 

Matka 1-100 "101-1000 yli 1000 Matka 1-100 101-1000 yl! 1000 
km kg kg kg km kg kg kg 

2 70 69 68 78 96 95 94 
4 71 70 69 85 97 96 95 
6 72 71 70 92 98 97 96 
8 73 72 71 100 99 98 97 

10 74 73 72 108 100 99 98 
12 75 74 73 116 101 100 99 
15 76 75 74 125 102 101 100 
17 77 76 75 134 ]03 102 101 
19 78 77 76 147 104 103 102 
22 79 78 77 160 105 104 103 
24 80 79 78 175 106 105 104 
27 81 80 79 191 107 106 105 
29 82 81 80 210 109 108 107 
31 83 82 81 228 110 109 108 
33 84 83 82 247 111 110 109 
35 85 84 83 265 112 111 110 
37 86 85 84 283 113 112 111 
40 88 87 86 303 114 113 112 
43 89 88 87 335 115 114 113 
46 90 89 88 385 116 115 114 
50 91 90 89 435 117 116 115 
54 92 91 90 490 118 117 116 
60 93 92 91 545 119 118 117 
66 94 93 92 600 120 119 118 
72 95 94 93 
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Kevyesta kookkaasta tavarasta kannetaan 50-200% korotus. 
Tavaraa kuljetettaessa kahden tai useamman autolinjan osuudella. 
lasketaan kuljetusmaksu autokuljetusmatkojen yhteenlasketun 
pituuden perusteella. Myos vahimmat maksut merkitaan erikseen 
rautatie- ja erikseen antokuljetuksen osalta. Autokuljetuksen 
vahin maksu on 30 mk ·lahetykselUi.. Tava.ralinjojen liikennepaik
kojen valimatkat on mainittu Kl n: o 31/50. 1. 

A utokuljetusmaksujen alennus: 
Asemapaallikot ja autotoimistojen hoitajat oikeutetaan myon

tamaan korkeintaan 30 % : n alennus autokuljetusmaksuista, kos
kien tama oikeus vain tilapaisiii sopimuskuljetuksia. Alennuk
sella suoritettujen autokuljetusten kuljetuskirjoihin on tehtiiva 
mer kinta ,Sopimuskuljetus ". 

Taten kumotaan kaikki aikaisemmat autoliikennetariffeja kos
kevat maaraylrnet, jotka ovat risbiriidassa ylla olevien tariftien 
kanssa. (Rh n:o 1623/ 4460, 13. 7. 1950) Kl n:o 35/ 50. 6. 

Luu- ja liimalappulahetysten kasittele
minen hyonteismyrkylHi. 

7 Kuten kaskylehdessa n: o 33/ 49 kohdassa 4 on mainittu, on 
kulkulaito ten jn yleisten toiden ministerio kirjelmiiWian n: o 1091, 
31. 5. 1944, maarannyt, etta luita ja liimalappuja saadaan tois
taiseksi kuljettaa valtionrautateilla lii'kennesaannon mliiirayksistii 
poiketen erinaisin ehdoin avovaunussa kautta vuoden ilman 
suojapeitetta. 

Saatujen kokemusten mukaan on tamii Uihetystapa omiansa 
kesiiaikana keraamiiiin valtavat miUiriit kiirpiisiii Hihetysten yh
teyteen, joiden mukana ne sitten siirtyviit paikkah.11Imalta toi
selle. Huomioonottaen sen, etta kiirpaset tunnetusti ovat pahim
pia tartuntatautien levittiijiii, aiheutuu k.o. lahety>ksi ta siten 
terveydellista vaaraa niille seuduille, joiden kautta ne kulkevat. 

Tiista syystii on maiiratty, etta toistaiseksi ja niin kauan kuin 
ylliimainittu poikkeuksellinen kuljetustapa on sallittu, on lii.het
tajan kustannnkseUaan 1. 5.-30. 9. valisena aikana, asemapaiil
lyston antamien ohjeiden mukaan, kiisiteltiivii peittiimiittomiit 
luu- ja liimala~opuliihetykset tehokkaalla hyonteismyrkylli.i. Kaik
kien niiden liikennepaikkojen, joilla niiitii liihetyksia esiintyy, 
on pyydettiiva e.m. ohjeet terveydenhoitojaostosta. Asianomaiset 
velvoitetaan tarkoin valvomaan, ettei peittiimiittomia luu- ja 
liimalappuliihetyksiii oteta kuljetettavaksi ilman ohjeiden mu
kaista kiisittelya. Kii.sittelyn suorittamisesta on tehtiiva merkintii 
kuljetuskirjaan. (Lkoj n:o 1212, 11. 7. 1950) Kl n:o 35/ 50. 7_ 
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Vaunujen kunto. 

Koska umpivaunujen seinissa on yha todettu olevan tarpeet
tomia esiinpistavia nauloja, jotka todenniikoisesti ovat peraisin 
aina sota-ajalta, kehoitetaan liikennepaikkoja huolellisesti tarkas
tamaan vaunut ja poistamaan ti:illaiset naulat. (Lkoj n:o 1617, 
13. 7. 1950) Kl n:o 35/ 50. 8. 

Sotilaslippujen tariffi. 

8 

Huomautetaan, eWi varsinaisen sotilaslipun haltijalta (sot. g 
tariffin 2 §) on edelleenkin aina kannettava pikajunan lisa
maksu. Ostoluvalla 25% alennuksella sotilashenkiloille myyta-
vista lipuista kannetaan samoin edelleenkin yleisen tariffin, siis 
joko tavallinen tai pikajunatariffin mukainen maksu. (Tfo n:o 
1342, 17. 7. 50.) Kl n:o 35/ 50.9. 

Hen.kilollisyystodistus vapaalipulla 
matkustettaessa. 

Oikaisu: Kl n : o 32/ 50. 8-kohdassa sivulla 7 2. lisamiiariiyksen 10 
toisessa kappaleessa sanotaan: Koska aile 16-vuotiaat eiviit hen
kilotodistusta muuten tarvitse jne. Taman kohdan tulee olla: 
Koska alle 15-vuotiaat jne. Kl n: o 35/ 50. 10. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin .tilaisuuksiin osallistuville : 

Turku : 8. 8.-15. 8. 1950; Suomen Adventtikirkon nuoriso
juhlat ; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 % , myos pikaj. 

Lappeenranta: ] 7-23. 8. 19.:50 ; Suo men Partiopoikajii.rjeston 
ja Suomen Partiotyttojarjeston yhteiset piiripaiviit; aile 20- vuo
tiaat partiolaiset; 25 %, myos pikaj. 

Kulju : 8. 9.-12. 9. 1950; Tampereen suunnistajat nimisen yhdis
tyksen jiirjestamat nuorten SM-suunnistamiskilpailut; kilpailijat 
ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

11 
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Kadonneita matkaJippuja, virkamerk.kejii. ym. 

1 1. konttoriapulai elle Kerttu Elisabet Korho. elle kirjoitettu virka
merkki n: o 95/28. 9. 44 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n: o l 2/2304, 
10. 7. 50.) 

Talonmies Sulo Laitiselle kirjoitettu virkamerkki n: o 35 ja kesli.kausi· 
vapaalippu n:o Hl055/382 matkalle Helsinki-Toijala ovat kadonneet ja. 
kuollrtetaan. (Jikr Hki n:o 100, 13. 7. 1950). 

Halkotyomies Pekka Kotaselle Suolahden - Suonteen viilille kirjoi· 
tettu kesiikausivapaalippu on kadonnut ja kuoletetaan. (5. vtjp n:o 
536/384, 13. 7. 1950). 

Ratavartija A.ntti Kolpolle kirjoitettu villka-aikalippu n: o 90/825 
matkalle Kuusankoski-Koria 1. 1-31. 12. 1950 viiliseksi ajaksi on ka
donnut ja kuoletetaan. (13. rtjp n:o 548, 15. 7. 1950). 

Riihimiien varikolla toimivan ylim. vet~rinliimmittiijiin Toivo J"iirvisen 
vaimolle Aunelle 31. 5. 50 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 331608 
matkalle Riihimiiki-Helsinki ja Toivo Jarvi elle kirjoitettu lte iikausi
vapaalippu n: o 18423/369 matkalle Riihjmii.ki-Tiih teHi. ovat kadonneet 
ja kuoletetaan. (Vrp Ri n: o 239, 13. 7. l !f50). 

Avoimia virkoja ja toimia. 

$ l. konttoriapulaisen toitm4 Seiniijoen varil<olla. Tii.ytetiiiin esityksen 
peru teella.. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettiiv'a Sei
niijoen varil<onpaiillik.olle viimeistii.iin 31. 7. 1950. 

1 l. konttoriapulaMen towni Kouvolan varikon toimisiossa. Taytetiian 
esityksen perusteella. Koneosaston johtajalle osoi•tetut ha.kemukset on jii· 
tettiivii Kou'Volan vari.Jkonpli.iillikolle vi.imeistii.iin 5. 8. 1950. 

Seuraavat vi rat julistetaan . haettaviksi rautatiehallitu.ksen liikenneosa ton 
johtajalle osoitetuilla ja. viimcistiiii.n 3. 8. 1950 ennen ·Ioollo 12 rauta.tie
halLituksen kirjaajalle jiitettibvilla kirjallisilla hakemUJksilla., nimittiiin: 
kyrrvmenen ji.irjestelymestarinvi1·kaa, joista. toist-aiseksi kaksi Helsingin ase
malla sekii yksi tb:ullakin asemalla: Hyvinkiia, Turku, Ha.apamiiki, Toijala, 
Kemi, Iisalmi, J"oensuu ja Kouvola; kol~Mkynvrnenti;i, ylikonduktoorinvitrkaa. 
joista toistaiseksi kahdeksan Helsingin, neljii Turun, kahi Tampereen, 
kaksi Porin, okaksi Seiniijoen, kohne Oulun, kak.si Iisalmen ja kaksi Kou
volan asemalla sekii. yk:si. kullakin asema.lla: Pa ila, Riihimii.ki, Toijala, 
Raahe ja J"oensuu; neljiiky'ITIIInentiiviisi lvO'ItduktOorinvirkaa, joista toistai
seksi viisi Helsingin, kaksi Lahden, neljii Ri.ihLmii.en, neljii Tampereen, 
kal<si Toijalan, kO<lme Haapamiien, kalk.~i Seinii.joen, kaksi Vaa.san, .kolme 
Oulun, kaksi Kontiomii..en ja seitsemiin Kouvolan asemalla sekii. yksi kulla
kJ.n asemalla: Hyvinkiia, Karjaa, Hanko, Kolclcola, Kemi, Ylivieska, J oen 
suu, Ham.ina ja Kotka ; kaksi 1 l.pakkamesta1'i1wirkaa, toinen toistaiseksi 
Vallilan ja toinen Lahden asemalla; kymmenen $ l. pakka~Mstarinvirkaa, 
joista toistai eksi vHsi Helsingin ja kaksi Oulun asemalla sekii yksi ~una 
kin asemalla. : La;hti, Rii·himiilki ja Kontiomaki seka yksi 1 l. vaakamestarin
virka toistaiseksi Helsingin asemalla. 

Kirjanpiti:ijiin virka to.istaiseksi rautatiehrullituksen tariffitoimistos a 
viimeistiiiin 11. 8. 1950 ennen kello 12 rautatiehallituksen kirjaajalle jiite
tyillii rautatiehalliotuksen paii.johtajalle osoitetuilla h!)Jkemuksilla. 
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LinjaJlahlinnon talousosaston y. p. IB l. k?W-ju.rimvirka, toistaiseksi 4. ta- 13 
lousjakson toimistossa (Miikkeli) rautatiehallit•Iksen piiii.johtajalt~ viimeis-
tii.ii.n 11. 8. 1950 ennen kcllo 12. 

Seuraavat virat julistetaan haettaviksi rautatiehallituksen paajohtajalle 
osoitetuilla ja viimeistiilin 16. 8. 1950 ennen kello 12 rautatiehallituksen 
kirjaajalle jii.tettii.villii. kirjallisilla hakemu.ksilla, nimittii.in: lcaksi 1 l. kilr
ju.rinvirkaa rtoistaiseksi rautatiehallituksen kuljetust01nistossa; kaksi y. p. 
1 l. kilrju.rirvvirkaa, toinen toista.iseksi Helsingin ja toinen Kemin asemalla; 
kalcsi a. p. 1 l. kilrju.rinvilrkaa, rtoinen toistaiseksi Tampereen ja. toinen 
Kouvolan asemalla; k'l{llb8i y. p. IB l. lcirju.rirvvilrkaa, j()ist!li toistaiseksi yksi 
kullrukin asemalla: Vaasa, Toysa, A.htii.ri, Hii.rmii., Pieksii.ma'ki ja Kouvola; 
kwusi asemame8tarinvirkaa, j()ista toistaiseksi kolme Pail.osuon pysiikillii. 
sekii. yksi kullakin pysii.killii.: Murtomiiki, Hillosensalmi ja Multamii.ki ; 
kalc8ikymmentiineljii a. p. IB l. kirjwrinvilrkaa, joista toisoo.iseksi ikolme Ala
vuden asemalla sekii. yksi kullakin asemahla: Malmi, Leppii.koski, Rii.ntii.nlaki, 
Urjala, Sii.ii.ksjii.rvi, Valkeakoski, Tyrviili, Vehmadnen, Niinisalo, Seinii.joki, 
Kannus, La.ppi, Liminka, Raudash.-yla, Alapitkii., Jyvii.skylii., Pieksii.rnii.ki, 
Rauha, Hamina ja Inkeroinen sekii. yksi Leppiivaaran pysakillii; yksi 1 l. 
li.pwrvmyyjd.nwirka toistaiseksi Helsingin asemalm; sekii. kahdeksan IB l. 
lipwrvmyyjiinwkaa, joista toistaiseksi viisi Helsingin rasemalla sekii. yksi 
kullakin asema.lla: Hii.meenlinna, Kemi ja Kouvola. Murtomi:ien, Palosuon 
ja Hillosensalmen pysii.ikeille nimitertyt asemam.estarit ovat velvolliset vas
taanottamaan pysii.keillii. j() olevan ja Multamii.en pysii.kille nimitetty asema
me.stari pysakille vastedes ma;hdolli esti sijoitet!Rvan postitoimipaikan hoi
tajantoimen . 

.A8emakassanhoitajarvvirat Haapamii.en, Pieksii.maen ja Kotkan asemilla 
rautatiel!allitlllkselle osoitetuilla. ja viimeistiilin 16. 8. 1950 ennen kello 12 
rautatiehallituksen ·kirjaajalle jii.tettii.villii. kirjallisilta hakemuksilla. 

Yleisen vaikean a-suntopulan takia kehrutetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttii.mistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

VR:n Tennismestaruuskilpa.ilut. 

Kut.summe tiiten ka.ikk.ia VR-urheilun piireja jii.sentensii kautta osalli.stu- 14 
maan Val•tionrautateiden ulkokenttii-

T en n i 8 me 8 tan~ u. 8 7c i l p a i Z u. i. hi n, 
jotka VR-urheilutoimhlrunnan tennisjao.ston luvalla jii.rjestii.mme Helsingissii. 
West End.in tennisstadionilla elokuul). 11-13 pii.ivin'a 1950 seuraavissa 
sarjoissa: 

1) miesten ka.ks.in peli 
2) naisten kaksinpeli 
3) miesten nelinpeli 
4) naisten nelinpeli 
5) sekanelin peli 
6) iki.imiesten kaksinpeli, pelaajille, jotka v. 1950 tai aikaise=in ovat 

tii.yttii.neet 45 vuotta. 
7) miesten kaksinpeli B-luok.ka 
8) Miesten alokassarja ja 
9) Naisten aloka.ssarja, pelaajille, jot'ka e.ivii.t ole pii.ii.sseet palkinnoille 

tenniskilpailuissa eivii!tkii. osallistu mestaruussar
joihin kaksinpeleissii.. 
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Kilpailumaksut ovat sarJOLS a 1, 2, 6, 7 ja 8 100 ntk ja saiJOLssa 3, 4 
ja 5 50 mk hengeltii, jonka lisaksi jokaisesta voitetusta ottelu ta kanne
taan 50 mk Jisiimaksu. 

Kilpailussa noudatetaan SVPL: n kilpa.ilusii.iintojii. ja kaytet'aan Tretorn
prullojq.. ILmoittautumiset on tehtavii kilpailun johtajalle kirjuri J. Ha.!Jko
selle os. Hki, l. ljpt 7. 8. 50 klo 15.00 menncs a, jonka jiilkeen suoritetaan 
arvonta 1. ljpt:ssa.. Peli teet mainittava ilmoittautumisen yhteydessii. 
Ottelut ratk!llistaan kahdella voitetulla etueriillii. paitsi sarjoissa 7, ja 9, 
joissa erii.t ovat lyhyet. Majoitus jii.rjestetaan pyydettii.essii.. 

Tenniserveisin 
VR Ttmnis r. y. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.Jttaak een turhaa kirjeenvaihtoa kehoi·tta.a rautatiehallitus •tii.ten 
kaikkia henkilo- ja pal.k!kausasioita hoitav·ia virkailijoitaan, jotika .tietii.vat 
allamainitun hen'kilon osoitteen, sii.tii. viipymii.ttii. ilmoittamaan rautatiehalli
tuksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

nimi ammatti syntymiivtwsi 

Kolkkalainen, Sulo A. ylim . vet. li:i.mm. 

Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaillo 

ail.-aisempi osoite 

K,..-n 



VR KASKYLEHTI N:o 36 
1 9 50 

Viittaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1{50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m it us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

Sis a II y s: 1. Valtion vira.n tai toimen haltijain, ylimiiii.riiisten toimen
haltijain ja tilapii.isten toimiherukiloiden palkkaus. 

Valtion viran tai toimen haltijain, yli
maaraisten toimenhaltijain ja tilapiiisten 
toimihenkiloiden palkkaus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraavat lait, asetukset ja 1 
valtioneuvoston paatokset valtion viran tai toimen haltijain, 
ylimaaraisten toimenhaltijain ja tilapaisten toimihenkiloiden 
palkkauksesta, minkii lisaksi valtioneuvosto on antanut 1/ 3 1950 
lukien toimeenpantavasta valtion virkamiesten palkkausten jar
jestelysta ja niiden kirjaamisesta vuonna 1950 erityiset maii
raykset ja ohjeet: 

Laki 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun lain 

muuttamisesta . 
.A.nnettu Naantalissa 7 pii.ivii.nii. heinii.kuutn 1950. 

Eduskunnan paiitoksen mukaisesti muutetaan valtion viran 
tai toimen haltijain palkkauksesta 22 paivana joulukuuta 1942 
annetun lain (1030/ 42) 2 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat 22 piii
viinii kesiikuuta 1949 annetussa laissa (474/ 49), sekii 6 §, sellai
sena kuin se on 4 paiviinii joulukuuta 1947 annetussa laissa 
(861/47), 6 §:n 2 momentti kuitenkin muutettuna 22 paiviinii 
heiniikuuta 1948 annetulla lailla (542/ 48), nain kuuluviksi: 

2 §. Viran tai toimen haltijan varsinaisena palkkauksena on 
peruspalkka ikalisineen. 

Viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus 
suoritetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosten perus-

2532. - 24. 7. 1~50. 
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teella. Palkkauksen perusta ·ona pidetaan vuoden 1950 huhti
h.'Uun palkkausta, jonka katsotaan vastaavan virallisen indeksin 
pistelukua 860. Milloin elinkustannusindeksi osoittaa elinkustan
nusten nousseen pisteluvusta 860 viisi prosenttia tai sita enem
man, suoritetaan peruspalkka ja ikalisa vastaavasti korotettuina 
viidella prosentilla niiden perustasosta kutakin indeksin viiden 
prosentin nousua kohden. Tarkistettu palkkaus tulee voimaan 
indeksin julkaisemista seuraavan kuukauden alusta lukien. Val
tioneuvosto antaa tarkemmat ohjeet tarkistusten suorittamisesta. 

Erityisista syista valtioneuvosto voi antaa ohjeita indeksin 
laskemisen yleisten perusteiden muuttamisesta, jolloin 2 momen
tissa mainittu, palkkauksen perustasona pidettava pisteluku voi 
muuttua. 

Viran tai toimen haltijalle, jonka toimipaikka on virallisen 
elinkustannusindeksin mukaan suhteellisesti kalliilla paikkakun
nalla, voidaan, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin maara
taan, tulo- ja menoarvion rajois. a suorittaa varsinaisen palkkauk
sen lisiina kalliinpaikanlisa. 

J os viran tai toimen haltija asetetaan sopimuksen perusteella, 
maksetaan hanelle varsinaisena palkkauksena sopimuspalkkaa 
hanen kanssaan tehdyn sopimuksen mukaan. Sopimuspalkkaisiksi 
ei kuitenkaan voida jarjestaa tuomarinvirkoja. 

3 §. Viran tai toimen vastuullisuuden ja tyomaaran sekii· 
siihen vaadittavan taidon ja kyvyn mukaan maarataan perus
palkkaiset virat ja toimet asetuksella tulo- ja menoarvion rajoissa 
palkkausluokkiin, joissa peruspalkan ja yhden ikalisan maara 
vuodessa on : 

Palkkaus- Peruspalkka lkiilisii 
luokka mk mk 

1 132,600 7,980 
2 138,000 8,280 
3 1~5,200 8,700 
4 151,800 9,060 
5 159,600 9,480 
6 168,000 9,900 
7 176,400 10,380 
8 184,800 10,800 
9 193,800 11,280 

10 203,400 11,700 
11 213,000 12,120 
12 223,200 12,720 
13 233,400 13,260 
14 243,000 13,740 
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Palkkaus- ]'eruspalkka J kiili sa 
Juokka mk mk 

15 253,200 14,220 
16 265,200 14,700 
17 277,200 15,180 
18 291,000 15,900 
19 304,800 16,560 
20 318,600 17,160 
21 334,200 17,820 
22 351,600 18,540 
23 369,600 19,320 
24 389,400 20,160 
25 411,000 21,000 
26 430,800 21,840 
27 452,400 22,680 
28 475,200 23,460 
29 499,200 24,300 
30 524,400 25,140 
31 554,400 26,220 
32 585,600 27,360 
33 619,200 28,440 
34 654,000 29,520 
35 693,600 30,660 
36 735,600 31,860 
37 784,800 33,120 
38 837,600 34,500 
39 898,800 35,880 
40 966,000 37,260 

Asetuksella voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa maarata, 
etta maaratynlaisen viran tai toimen haltija on, oltuaan maara
ajan saman tai vastaavanlaisen viran tai toimen tahi ylimaariii
sen toimen haltijana, siirrettava ylempiian palkkausluokkaan. 

Milloin valtioneuvosto katsoo valtion edun vaativan miiaratyn 
viran tai toimen haltijan pysyttiimista valtion palveluksessa 
taikka miiiiratyn henkilon nimittamista valtion virkaan tai toi
meen, valtioneuvosto voi tulo- ja menoarvion rajoissa miiiirata, 
etta sanotulle viran tai toimen haltijalle, jollei virka ole tuo
marinvirka, on suoritettava henkilokohtaista palkanlisaa. Tii.llai
nen miiariiys annettakoon enintaiin viideksi vuodeksi kerrallaan. 

6 §. Sopimuspalkkaiset virat ja toimet maiiriitaiin tulo- ja 
menoarvion rajoissa eri sopimuspalkkaluokkiin, joissa vuotuinen 
sopimuspalkka on seuraava: 

1 
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Sopimuspalkk& 
luokka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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Sopimuspalkka 
mk 

538,200 
565,800 
593,400 
621,000 
648,600 
676,200 
703,800 
745,200 
786,600 
828,000 
869,400 
924,600 
979,800 

1,035,000 
1,090,200 
1,159,200 
1,242,000 

Sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltijalle iilkoon myon
neW.iko oikeutta ikii- eikii kalliinpaikanlisiin. 

Sopimus, jonka perusteella viran tai toimen haltija asetetaan, 
on tehtiivii olemaan voimassa toistaiseksi, ja siinii on miiiiriittiivii 
kummankin sopimuspuelen irtisanomisaika samoin kuin ne perus
teet, joiden nojalla sopimuspuoli on oikeutettu purkamaan sopi
muksen. 

J ollei toisin ole sovittu, on muutoin sopimuspalkkaisen viran 
tai toimen haltijaan nahden soveltuvin kohdin noudatettava ta
man lain 2 § :n 2 momentissa olevia ja muita saiinnoksiii, mikiili 
ne koskevat peruspalkkaisen viran tai toimen haltijalle mak
settavaa peruspalkkaa. 

Tata lakia sovelletaan 1 piiivastii maaliskuuta 1950 lukien. 
Viran tai toimen haltija, joka on nimitetty ennen taman 

lain voimaantuloa, sailyttaa siihen saakka voimassa olleiden siiiin
nosten mukaisen palkkausoikeutensa, jos han 1 piiivaiin elokuuta 
1950 mennessii valtiovarainministeriolle kirjallisesti ilmoittaa 
sitii haluavansa. Vaikka sopimuspalkkaisen viran tai toimen hal
tija ei tee edellii mainittua ilmoitusta, mutta hanen kanssaan 
ei vuoden 1950 kuluessa saada aikaan uutta taman lain mu
kaista sopimusta, jiiii nykyinen sopimus voimaan. 
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Taman lain 2 §: n 2 momentin mukaisesti korotettu vuotuinen 1 
peruspalkka tasoitetaan HihimpiHin sellaiseen lukmm, jonka kah
destoista osa on kahdellakymmenelHiviidelHi jaollinen, ja ikalisa 
vastaavasti sellaiseen lukmm, jonka kahde toista osa on viidelHi 
jaollinen. Jos kaksi lukua on edella tarkoitettuna Hihimpana 
lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan Hihimpiian lukuun. 

Taman lain 2 § :n 2 ja 3 momentti ja soveltamissaaimoksen 
3 momentti ovat noudatettavina vain niin kauan, lruin tyo
markkinoilla yleensa tyopalkkojen tarkistus toimitetaan virallisen 
elinkustannusindeksin muutosten perusteella. Valtioneuvosto 
paattaa, milloin mainitut siiannokset kumoutuvat. 

Taman lain 2 § :n 3 momentissa ja edellisessa momentissa 
tarkoitetut valtioneuvoston piiati:ikset on viipymatta ilmoitettava 
eduskunnan 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 piiattaa. 
(Asetuskokoelma n:o 345/v. 1950). 

Asetus 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetttn 
asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Naantalissa 7 pii.ivii.na heinakuuta 1950. 

V altiovarainministerii:in toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kiisittelemiian maiiratyn ministerin esittelysta muutetaan valtion 
viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 paiviina tammikuuta 
1943 annetun asetuksen 1, 2, 5 ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina, 1 § 30 paiviina kesiikuuta 1949 ja 28 piiiviinii huhti
kuuta 1950 annetuissa asetuksissa (476/49 ja 216/50), 2 § 28 
pl.iivana huhtikuuta 1947 annetussa asetuksessa (316/ 47), 5 § 
28 piiivana huhtikuuta 1950 annetussa asetuksessa (216/ 50) ja 
12 § 30 piiiviina kesakuuta 1949 annetussa asetuksessa (476/49), 
nain kuuluviksi: 

1 §. Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat palkkausluok
kiin seuraavasti: 
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18. Paaluokka. 

Valtionmutatiet. 
Rautcttiehallitus. 

H a ll i n t o-o s a s t o. 

Johtaja .... . .. . ..... . ... . .. . . . . . . .. . ... ... . 
Asianvalvoja . ........... .. ........ . . .. ... . . 
Ap1.1laisasianvalvoja . . . ..... .. . . . ...... . ... . 
Psykoteknillisen laboratorian hoitaja ....... . . 
Psykologi ........... . ...... . ....... . .... . . . 
Raut~ti~OJ?.~~t?n johtaja .. . .. . . .. ......... . . . 
Konemsmoon, 1 l. ... . ..... . .. . . .. ... . .. . .. . 
Liikennetarkastaja, 2 l. . . ......... . ....... . . 
Tyontutkilnuspaallikko .. ......... . ..... . ... . 
Apulaistyontutkimuspaallikko ...... . ........ . 
Tyontutkija . . .. ................. . ........ . 
O~a~to~ihteeri, y. p ....... . .... . ... . ..... . .. . 
K~~aaJB: .. :.: ......... . . ........ .. . ......... . 
KirJanpitaJa .. . ..... .. .. . ............. . ... . 
Kanslisti ............... ... ....... . ... . ... . 
Kirjuri, 1 l. ... . . . . .................. . .... . 
Kirjuri, 2 l., y. p. . . . ..... .. .. .. . ... . ... .. . 
Psykotelmillisen laboratorian kokeenohjaaja .. . 
Konttoriapulainen, 1 l. ...... . .............. . 
Konttoriapulainen, 2 l. .. . . . .............. . . . 
Puhelunvalittiijii, y. p. . . . .. . . . . ....... . .... . 
P~elUJ?-valittiijii, a. p. . ... . .. . ......... . ... . 
Yhvaht1mestar1 ....... . .... . . ............. . 
Vahtilnestari, y. p. . .. .. ..... . .. .. ... .. . .. .. . 

T a l o u s o s a s t o. 

J o~~.~.jli:. : ................................. . 
Yhlaakar1 ....... . .................. . . . .... . 
Ylikamreeri ....... . ...... .. .. . . . . . . ... . ... . 
Huoltopaallikko . ................ . ......... . 
Ka111reeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kassanhoitaja ..... . ...... .. .. . . ........... . 
Osa~~os~teeri, a. p ......................... . 
Revnsor1 ........ . ............. . .......... . 
Paakirjanpitajii ......... . ... . ............. . 
Tarkkaaja, 1 l., y. p. . . ................... . 
Tarkkaaja, 1 l., a. p. . ......... . .. . . . . .. .. . 

P erus-
palkka 
ilman 

indeksi· 
Palkkans· korotusta 

lnokka mk 

33 619,200 
31 554,400 
27 452,400 
28 475,200 
24 389,400 
28 475,200 
30 524,400 
24 389,400 
28 475,200 

. 22 351,600 
20 318,600 
24 389,400 
21 334,200 
19 304,800 
16 265,200 
19 304,800 
16 265,200 
13 233,400 
11 213,000 

9 193,800 
9 193,800 
7 176,400 

13 233,400 
10 203,400 

33 619,200 
31 554,400 
29 499,200 
28 475,200 
26 430,800 
22 351,600 
23 369,600 
22 351,600 
25 411,000 
23 369,600 
22 351,600 
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Kirjanpitaja . .. .......... .... ... .. . .. .... . 
Kirjuri, 2 l., y. p. . . ... ... ....... . . ........ . 

19 304,800 1 
16 265,200 

Teryeysol~~.e~ tarkkaaja . .......... ... ..... . 
DesinfektOort ............ .. ... .... . . . .... . . 

15 253,200 
13 233,400 

Konttoriapulainen, 1 l. ..................... . 11 213,000 
Konttoriapulainen, 2 l. ................ . .... . 9 193,800 
Vahtimestari, y. p .. . .. ...... .... .......... . ]0 203,400 
Talonmies .............. ... . .............. . 10 203,400 

R a t a o s a s t o. 

Apulaisjohtaja .... ....... ..... . . ......... . . 
Geol~gi ... : .: . : .. . . . ... .. .................... . 
Rata~s~~~r~, 1 l. . . ... . ........... . ....... . 
Ratamsrnoor1, 2 l. .... . ............ . ..... . . . 

32 585,600 
30 524,400 
30 524,400 
28 475,200 

Arkkitehti, 1 1. .. ........ . .... . . . ..... . ... . 30 524,400 
Arkkitehti, 2 l. ......... . . . ............... . 28 475,200 
Osastosihteeri, a. p. . .... . ... .. .. ... . ... . . . . . 23 369,600 
T~r~aa~~· J l., a. p. . ................. . .... . 
KirJanpitaJa ....... . ........ . .... . ..... . .. . 
Teknikko ...... .. ..... . ................... . 

22 351,600 
19 304,800 
22 351,600 

Rakennusmestari . . ... . ............. . . . .... . 20 318,600 
Ratamestarl, 1 l., 1 pl. . .. .... ..... ....... . . . 
R~tames~ri, 1 l., 2 pl. ........ . ............ . 
PnrustaJa .. . .... . .... .. . . .. ..... ......... . 
Kirjuri, 2 l., y. p. . ......... .... ...... ... . . . 
Konttoriapulainen, 1 l. .................. ... . 
Konttoriapulainen, 2 l. .... . . ............ . .. . 
Ylipuutarhuri ...... . . . . .. ........ ...... ... . 

18 291,000 
17 277,200 
13 233,400 
16 265,200 
11 213,000 

9 193,800 
18 291,000 

K o n e o s a s t o. 

Apulaisjohtaja . ..... ... .. ..... . . .. .. ...... . 
Kone~s~~~r~, 1 l. .. ..... .... ........ . .... .. 
Konernsrnoor1, 2 l. ......................... . 

32 585,600 
30 524,400 
28 475,200 

Konttoripaiillik.ko . ........................ . 
Osasto~i?-t~e~~!. ~- p .. ..... . . .. .. .......... . . . 
Ap~aiS~J?.;OOri . ... ..... ........ ... . .... . . . 
KirJanpitaJa ...... . ........... . .... . ...... . 
Kirjuri, 1 1. . . .. ...... ............... . . ... . 
~~juri,. 2 1., y. p. . .......... . .. .. ......... . 
PurustaJa ........... . ................... .. . 
Tyonjohtaja, 1 1. .......................... . 
Tyonjohtaja, 2 1. .......................... . 
Konttoriapulainen, 1 l. ........ .. ........... . 
Konttoriapulainen, 2 l. ........... . ......... . 

26 430,800 
23 369,600 
25 411,000 
19 304,800 
19 304,800 
16· 265,200 
13 233,400 
20 318,600 
19 304,800 
11 213,000 

9 193,800 
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V a r a s t o-o s a s t o. 
Apul~is~oJ:.~~~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
KoneiDSmoon, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Koneinsinoori, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Kemisti-inl'linoori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Tarkkaaja, 1 l., y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Tarkkaaja, 1 l., a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Tarkkaaja, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Os~t?s~teeri, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
T?1~ts9~ . . : . .. .. ............. ..... .. , . . . . . . . 24 
KirJanpitaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjuri, 2 1., y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

L i i k e n n e o s a s t o. 

Johtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Liikennetarkastaja, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Liikennetarkastaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
O~a~tos~~~~~i, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
KrrJanpitaJa ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjuri, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjuri, 2 L, y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 16 
Konttoriapulainen, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 1 
Konttoriapulainen, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

T a r i f f i o s as t o. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
l..;i ikennetarkastaja, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Liikennetarkastaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Ylitar~a~.~~ : . :.·.... .. . ........ . .. . . . . . . . . . 28 
Konttor1paillikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
.A.ktuaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Tarkkaaja, 1 l., y . p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Tarkkaaja, 2 l. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 20 
Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjuri, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjuri, 2 1., y. p. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . 16 
Kirjuri, 2 1., a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Konttoriapulainen, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

585,600 
524,400 
475,200 
499,200 
369,600 
351,600 
318,600 
369,600 
389,400 
304,800 
265,200 
213,000 
193,800 

619,200 
585,600 
475,200 
389,400 
369,600 
304,800 
304,800 
265,200 
213,000 
193,800 

585,600 
475,200 
389,400 
475,200 
475,200 
369,600 
351,600 
369,600 
318,600 
304,800 
304,800 
265,200 
243,000 
213,000 
193,800 
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R a u t a t i e r a k e n n u s o s a s t o. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Kamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Osastosihteeri, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Varastonhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Kanslisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjuri, 2 1., y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Konttoriapulainen, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

LinjahaUinto. 
Ratainsinoori, 1 1. . ... ... .................. . 
Rata~s~o?r~ ... ~ 1. .. .. ..................... . 
ApulaiSmsmoon ........................... . 
K ....... 1 1 
one~~~~r~, . . . .. ..................... . 

Konemsmoor1, 2 l. .......... ..... .......... . 
Liikennetarkastaja, 1 1. .... . . . . .. .......... . 
Liikennetarkastaja, 2 1. .......... ... . ...... . 
Asemapaallikko (Helsinki), 1 1., 1 pl. ....... . 
Asemapaallikko, 1 1., 2 pl. ..... .. .......... . 
Asemapaallikko, 1 1., 3 pl. ................. . 
Asemap~~~kk~, 2 1. .. ... ..... ..... ........ . 
Asemap::::I~~· 3 1. ....................... . 
Asemap~~ll~~· 4 1. ....................... . 
Asemapaallikko, 5 1. ............. ...... .... . 
Apulaisasemapaallikko, y. p ................. . 
Apulaisasemapaallikko, a. p. . ........ .. ... . . . 
J aksonkamreeri .... ..... . .... . .. . ... ...... . 
V arastonpaallikko, 1 1. ..... .......... ..... · . . 
Varastonpaallikko, 2 1. ..................... . 
Apll;~ais~arastonpaallikko ................... . 
Revnsor1 . ........ ........ . ............... . 
J aksonkassanhoitaj a ............ .... ...... . . 
Apulaiskassanhoitaja ... . ................... . 
AseJ_Ilaka.s.~~~oi~.aja .... ................. .. . 
V ar~onp~~~· 1 1. ............. .. .. .... . 
Varikonpaallikko, 2 1. . .................... . 
Apulaisvarikonp~Uillikko . ......... . .. ...... . 
Kirjanpitaja ............................. . 
Kirjuri, 1 1., y. p. . . ...... ............. . ... . 
Kirjuri, 1 1., a. p. . ............. ..... .. .... . 
Kirjuri, 2 1., y. :p. . ..... , I • 1 • • • 1 ••••• 1 ••••• 

30 
28 
27 
30 
28 
28 
24 
27 
26 
25 
23 
21 
20 
19 
24 
22 
26 
25 
22 
20 
22 
22 
20 
20 
25 
23 
22 
19 
20 
18 
16 
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585,600 
430,800 
369,600 
334,200 
265,200 
304,800 
265,200 
213,000 

524,400 
475,200 
452,400 
524,400 
475,200 
475,200 
389,400 
452,400 
430,800 
411,000 
3&9,600 
334,200 
318,600 
304,800 
389,400 
351,600 
430,800 
411,000 
351,600 
318,600 
351,600 
351,600 
318,600 
318,600 
411,000 
369,600 
351,600 
304,800 
318,600 
291,000 
2651200 

1 
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1 Kirjuri, 2 1., a. p. . . .... . ... . .. . .. ........ . . 
Lennatinteknikko, 1 1. . . .... . ...... . .. . ... . . 
Lennatinteknikko, 2 1. . . ... .. ..... .... . .. .. . 
Rakennusmestari .. . .. .. . . . .. .. . .... .. .. . . . 
Tyi:injohtaja . ..... . . . . . ....... . .. . ... . . . .. . 
Alityonjohtaja ....... .. .... . . . .......... . . . 
V eturimestar i . . . . .. ....... . .. .. ... . ..... . . 
Jarjestelym.estari .. .. ... . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 
Autonkuljettajain esimies ...... . .. .. .... . .. . 
Autonasent aja, J L ... .. .. . . . ... .. . . ... .. . . 
Autona13entaja, 2 L . . . . . . ........ . ....... . . 
Rautatierakennusten 1 L ratarnestar i . .. .. . . . 
Ratamestari, 1 l. , 1 pl. ... .. .. .. ... . . . . . .. . 
Ratamestari, 1 l., 2 pl. ......... . . ........ . 
~ata~estar~, 2 ~ · .... ... . . ... .. ...... .... . . 
"'\· eturmkul.1ettaJa ... . .. . .. . . . . ... .. . . ... .. . 
Vaunumestari, 1 l. . . . .. ..... . .. . . ... . .. . . . . 
Vaunumestari, 2 l. .... ............... . .. . . . 
Konemestari . . .... . . ....... . .. .. ...... .. . . . 
Alikonemestari . . ..... . .. .. ............... . 
Lipunmyyja, 1 L . .... . .. . . . . .... . . .. .. . .. . 
L' ... -J 1 rpunmyyJ~!. ~ . . .. ... .. .. . . ... .. . .... .. . . 
Ylikonduktoor1 . . . . .. . . . . . ...... . . .. . . ..... . 
Kondukti:ii:ir i ... . ........ . ............ . . .. . . 
Autonkuljettaja, 1 l. . . . . . .. . . . ....... . .... . 
Autonkuljettaja, 2 l. .. . . . . .. . .. ... . . . . ... . . 
Kaasumestari .. . . . .. . . . ... .. .. . .. . . .... . . . . 
Asemamestari . . .. .. . ...... ... ... . . ... ... . . . 
P~ltt~a~~~yi:inj ohtaja ...... ..... ... . . . . . ... . 
SahkottaJa ... . ... . .. . . . . . .. ..... .. ....... . 
Sahki:iWija . . .... . . .. .. . .... .. . .. ... . . .. . . . 
Paikkamestari, 1 l. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .... . 
Pakkamest ari, 2 1. .... . . . ...... . ... . .. .. ... . 
V aakamestari, 1 l. . .... .. .. ... .. . .. . . .. . . . . . 
V aakamestari, 2 l. . .. .. . . .. . . . . . ...... . . . . . . 
R ataesimies ... .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .... .. .. . 
Opastinasent aj a . .... . . . .. .. . . . . ... . . ... ... . 
V aihdemiesten esimies, 1 l. .. . . .. . . . . . . .. . .. . 
V aihdemiesten esimies, 2 l. . .. . . . . . . . . . ... . . . 
Asetinlaitemies . ..... . ... .. ... .. . .. .. .. ... . 
Lennatinasentaja . . ... . . .. . ... . .... .. . . . .. . . 
Konttor iapu lainen, 1 l. . . .......... . . .. .... . 
Konttoriapulaiuen, 2 1. .. .. .. .. ..... . . . . . . . . 
Veturinlammittaja .. ... .. . . , . .. ..... . .. . . . , 

14 
20 
18 
20 
19 
18 
19 
18 
17 
16 
15 
19 
18 
17 
16 
15 
15 
14 
16 
15 
15 
14 
15 
14 
14 
13 
14 
15 
15 
13 
12 
14 
13 
14 
13 
14 
14 
14 
]3 
14 
14 
11 

9 
12 

243,000 
318,600 
291,000 
318,600 
304,800 
291,000 
304,800 
291,000 
277,200 
265,200 
253,200 
304,800 
291,000 
277,200 
265,200 
253,200 
253,200 
243,000 
265,200 
253,200 
253,200 
243,000 
253,200 
243,000 
243,000 
233,400 
243,000 
253,200 
253,200 
233,400 
223,200 
243,000 
233,400 
243,000 
233,400 
243,000 
243,000 
243,000 
233,400 
243,000 
243,000 
213,000 
193,800 
2231200 
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Veturinpuhdistajain esmues . . .. .. ......... . 12 
Vaununtarkastaja, 1 l. . ... . . .. . ......... . . . 13 
Vaununtarkastaja, 2 l. ... . .... . . . ....... . . . 12 
Vaht imestari, y. p ... ........ . . ... ..... . . . . . 12 
Vahtimestari, a. p . . ..... ... .. .. ....... .... . 11 
Asemavahtimestari, y. p. . . ... ....... . . . ... . . 12 
Asemavahtimestari, a. p. . ... . . .... . .. . . . . .. . 11 
V arastomestari, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
V arastomestari, 2 l. .. . ... ..... . . . . .. . .. .. . . 13 
Vaihdemies, 1 l. . ....... . . .. .. . . .... ....... . 13 
V aihdemies, 2 l. . . ... ... . .. . .. ... . . . ..... .. . 12 
Asemamiesten esirnies .. . . . .. .. . ... ... . .. .. . 13 
Puutarhuri .... . . . . ... . ... . . ... .. ... . . . ... . 13 
Junamies ......... . .... . . . ...... . ... .. .. . . . 12 
Ratavartija, 1 l. ....... . ..... . .. . ...... .. . . . . 11 
Ratavartija, 2 l. .... .. .. ... ..... . . . . . . . . ... . 10 
PumppukoneenkayWija ..... .... .. . . . . . . . . . . 
Asemamies, 1 l. .. . ... . ...... . . . . .. .... . ... . 

11 
11 

A.semamies, 2 l. ......... . .. . . . ........ . ... . 
'l'allimies ....... .. ... . ........... . .... . ... . 

10 
10 

Sairaanhoitajatar, y. p. . . . . ...... . . . ... . ... . 
Sairaanhoitajatar, a. p . . ............. . ..... . 

11 
10 

Vaununvoitelija ... .. ......... .. ... .. .. . ... . 
Talonmies ....... .. . .. . . .. ... ..... . ... . . .. . 

11 
10 

Vahtimies .... . ... . .... ... . ... . . . .... . ... . . 7 

Paa:~onepajat. 

Kone~s~~~r~ (Pasila) . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . 31 
Kone~s~?.?.r~, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Konemsmoor1, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Konttor~p~~ll~kk~ (Pasila ja Helsinki ) . . . . . . 22 
Konttor1paalhkko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
K~.Ja?-pita~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ts:on~.o~taJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
AhtyonJohtaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 
Konemestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
.A.likonemestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i5 
Konttoriapulainen, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Konttoriapu.lainen, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Yahtimestari, y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Vahtimies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

36 

223,200 
233,400 
223,200 
223,200 
213,000 
223,200 
213,000 
243,000 
233,400 
233,400 
223,200 
233,400 
233,400 
223,200 
213,000 
203,400 
213,000 
213,000 
203,400 
203,400 
213,000 
203,400 
213,000 
203,400 
176,400 

554,400 
524,400 
475,200 
351,600 
334,200 
318,600 
334,200 
318,600 
265,200 
277,200 
253,200 
213,000 
193,800 
203,400 
176,400 

1 
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Puutavaraliike. 
Konttoripaallikko .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 

Tarkkaaja, 2 1. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

Kirjanpitaja .... 0 •• 0 • • • • •• • • • • • 0 0 • , 0 • 0 • 0 •• 

Kirjuri, 2 l. . ..... . . . 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 • 

Konttoriapulainen, 2 l. .... 0 0 0 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 0 

2 §. Sopirnuspalkkaisia ovat 

28 
20 
19 
16 

9 

475,200 
318,600 
304,800 
265,200 
193,800 

valtiovarainministerion kansantalousosaston osa.stopaallikon, 
valtiokonttorin paajohtajan ja johtajan, 
pankkiylitarka.stajan, lainoppineen pankkitarkastajan ja 

pankkitarkastajan, 
saastopan'kkien ylitarkastajan, ylitarkastajan apulaisen seka 

vanhemman ja nuoremman saastopankkien tarkastajan, 
rakennushallituksen paajohtajan, 
kauppa- ja teollisuusministeriOn kauppaosaston, teollisuus

osa.ston ja merenkulkuosa.ston osastopaallikon, 
vaJkuutusylitoarka.stajan, · 
rautatiehaJlituksen paajohtajan, ylijohtajan, rataosaston, ko

neosaston, varasto-osaston, tariffiosa.ston ja rautatierakennusosa.s
ton johtajan seka rataosaston yli-insinoorin, 

valtion hankintakeskuksen johtajan, 
metsahallituksen paajohtajan, ylijohtajan, li:i!keosaston paalli

kon; hankintatoiminnan johtajan ja apulaisjohtajan seka metsan
myyntitoiminnan johtajan ja apulais johtajan virat ja toimet. 

5 §. Palkkauslain 4 §: n 4 momentin nojalla suoritetaan ika
lisaa jaljempana mainituille viran ja toimen haltijoille seuraa
vasti: 

ja 

henkilkirjoittajalle 23 palkkausluokan mukaan, 
1 luokan maanmittausinsinoorille 26 palk:kausluokan mukaan, 
2 lu.okan maanmitt17usinsinoorille 24 palkkausluokan mukaan 

3 luokan maanmittausinsinoorille 21 palkkausluokan mukaan. 

12 §. Valtiovarainministerio vahvistaa maan kaikkien kun
tien jaon elinkustannusten suhteellisen kalleuden perusteella 
neljaan ryhmaan, joista halvin on I ja kallein IV ryhma. 

Viran tai toimen haltijalle maksetaan tulo- ja menoarvion 
rajoissa ka:lliinpaikanlisaii toimipaikan mukaan vuodessa seuraa
vasti : 
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Kalleusryhm&ssli 1 Palkkaus- I n m IV 
luokissa mk mk mk mk 

1 5,340 10,680 16,020 
2 5,580 11,160 16,740 
3 5,820 11,640 17,460 
4 6,0fi0 12,120 18,180 
5 6,360 12,720 19,080 
6 6,660 13,320 19,980 
7 6,960 13,920 20,880 
8 7,260 14,520 21;780 
9 7,560 15,120 22,680 

10 7,860 15,720 23,580 
11 8,160 16,320 24,480 
12 8,520 17,040 25,560 
13 8,880 17,760 26,640 
14 9,240 18,480 27,720 
15 9,600 19,200 28,800 
16 9,960 19,920 29,880 
17 10,320 20,640 30,960 
18 10,740 21,480 32,220 
19 11,160 22,320 33,480 
20 11,580 23,160 34,740 
21 12,000 24,000 36,000 
22 12,480 24,960 37,440 
23 13,020 26,040 39,060 
24 ]3,560 27,120 40,680 
25 14,100 28,200 42,300 
26 14,640 29,280 43,920 
27 15,180 30,360 45,540 
28 15,720 31,440 47,160 
29 16,260 32,520 .48,780 
30 16,800 33,600 50,400 
31 17,340 34,680 52,020 
32 17,880 35,760 53,640 
33 18,420 36,840 55,260 
34 18,960 37,920 56,880 
35 19,500 39,000 58,500 
36 20,040 40,080 60,120 
37 20,580 41,160 61,740 
38 21,060 42,120 63,180 
39 21,540 43,080 64,620 
40 21,960 43,920 65,880 

Niin kauan kuin viran tai toimen haltijain palkkauksen ylei-
nen tarkistus toimitetaan virallisen elin.ku£tannusindeksin perus-
teella, suoritetaan tulo- ja menoarvion rajoissa myiis 'kalliinpai-
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kanlisien yleinen tarkistus, valtioneuvoston anta~en tarkempien 
ohjeiden mukaisesti, noudattamalla samoja perusteita. 

Jos toimipaikka kJ:isittaa maaratyn piirin, maaraytyy kalliin
paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa viran tai toimen 
haltija varkinaisesti asuu. Ellei viran tai toimen haltija asu 
toimipiirissaan, suoritetaan hanelle kalliinpaikanlisaa ainoastaan, 
mi!kali hanen oikeutensa vaJicinaisesti" asua toimipiirinsa ulkopuo
lella pertlfltUU yleisen edun '.'UOksi annettuun maaraykseen tai 
lupaan. Kalliinpaikanlisa maa.diytyy talloin sen paikkakunnan 
mukaan, jossa viran tai toimen haltija maarayksen tai luvan 
perusteella asuu 

Milloin 4 momentissa tarkoitettu viran tai toimen haltija 
muuttaa asumaan paikkakunnalta toiselle, maksetaan kalliin
paikanlisa sen paikkaJkunnan mukaan, jossa han asui kuukauden 
1 paivana. 

Jos sama henkilo hoitaa kahta valtion virkaa tai tointa, suori
tetaan hiinelle kalliinpaikanlisaa ainoastaan korkeampipalklkai
sesta virasta tai toimesta. 

Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta maaliskuuta 1950 lukien, 
kuitenikin siten, etta matkallrustannusten korvauksen ja paiva
rahan osalta sovelletaan taman asetuksen mukaisia paliill:aus
luokkia 15 paivasta heinakuuta 1950 lukien. 

Taman as.etuksen 12 §: ssa tarkoitetussa kalliinpaikanlisien 
vleisessa tarkisiuksessa tasoitetaan korotettu vuotuinen kalliin
paikanlisa lahimpaan sellaiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on 
viidella jaollinen. J os kaksi lukua on edella tarkoitettuna Hihim
pana lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan lahimpaan lukuun. 
( .Asetuskokoelma n : o 348 I v. 19 50) 

Asetus 
valtion ylimiiiiriiisistii toimenhaltijoista ja tilapiiisistii toimihenki

loistii annetun asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Naantalissa 7 paivii.na heinliikuuta 1950. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kasittelemaan maaratyn ministerin esittelysta muutetaan valtion 
ylimaaraisista toimenhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista 
8 paivana joulukuuta 1949 annetun asetuksen (755/49) 4 § nain 
kuuluvaksi seka saadetiUin 22 § uudelleen noudatettavaksi nain 
kuuluvana: 

4 §. Ylimaaraisen toimenhaltijan varsinaisena palkkauksena 
on vuosipalkkio ikalisineen. 

Toimen vastuullisuuden ja tyomaaran seka siihen vaadittavan 
taidon ja kyvyn mukaan valtiovarainministerio, ottaen huomioon 
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myos virkatehtavistii. tulevat korvaukset, asian oltua valtioneu- 1 
voston raha-asiainvaliokunnan kiisiteltii.vana sijoittaa ylimaaraiset 
toimet tulo- ja menoarvion rajoissa palkkausluokkiin, joissa palk-
kion ja yhden ikalisan maara vuodessa on: 

P&lkk&usluokia 

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 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Vu.oslpalkklo 
mk 

132,600 
138,000 
145,200 
151,800 
159,600 
168,000 
176,400 
184,800 
193,800 
203,400 
213,000 
223,200 
233,400 
243,000 
253,200 
265,200 
277,200 
291,000 
304,800 
318,600 
334,200 
351,600 
369,600 
389,400 
411,000 
430,800 
452,400 
475,200 
499,200 
524,400 
554,400 
585,600 
619,200 
654,000 
693,600 
735,600 
784,800 
837,600 
898,800 
966,000 

Ikiilisa 
mk 

7,980 
8,280 
8,700 
9,060 
9,480 
9,900 

10,380 
10,800 
11,280 
11,700 
12,120 
12,720 
13,260 
13,740 
14,220 
14,700 
15,180 
15,900 
16,560 
17,160 
17,820 
18,540 
19,320 
20,160 
21,000 
21,840 
22,680 
23,460 
24,300 
25,140 
26,220 
27,360 
28,440 
29,520 
30,660 
31,860 
33,120 
34,500 
35,880 
37,260 
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22 §. Niin kauan kuin vakinaisten virkain ja tointen haltijain 
palkkauksen yleinen tarkistus toimitetaan virallisen elinkustan
nusindeksin perusteella, suoritetaan tulo- ja menoarvion rajoissa 
myos yliniliaraisten toimenhaltijain vuosipalkkioiden ja ikii- seka 
kalliinpaikanlisien yleinen tarkistus noudattamalla sa,moja pe
rusteita seka tilapiiisten toimihenkiloiden palkkioiden yleinen 
tarkistus valtioneuvoston miiarattavien perusteiden mukaan. 

Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta maaliskuuta 1950 lukien. 
Taman asetuksen 22 §: ssa tarkoitetussa palkkauksen ylei

sessa tarkistuksessa tasoitetaan vuotuinen palkkio Ui.himpiiiin 
sellaiseen lukuun, joka kahdestoistaosa on kahdellakymmenella
viidellii jaollinen, ja ikalisa vastavasti sellaiseen lukuun, jonka 
kahdestoista osa on vii della jaollinen. J os kaksi lukua on edella 
tarkoitettuna liihimpiina lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan 
liihimpaan lukuun. (Asetuskokoelma n:o 351/ v. 1950). 

V altioneuvoston pi:iiitos 

valtion viran tai toimen haltijain palkkm~ksen yleisestii 
tarkistuksesta. 

Annettu Helsingi.ssii. 7 pii.iv'anii. heiniiJruuta 1950. 

Valtioneuvosto on nojautuen valtion viran tai toimen halti
jain palkkauksesta 22 paivana joulukuuta 1942 annetun lain 
2 §: aan, sellaisena kuin se on 7 paiviina heinakuuta 1950 anne
tussa laissa (345/ 50), seka valtion ylimaaraisista toimenhalti
joista ja tilapaisistii toimihenkiloista 8 paiviina joulukuuta 1949 
annetun asetuksen 22 § : aiin, sellaisena kuin se on 7 paiviina 
heinakuuta 1950 annetussa asetuksessa (351/50), ja valtion viran 
tai toimenhaltijain palkkauksesta 19 paivana tammikuuta 1943 
annetun asetuksen 12 §: iiiin, sellaisena kuin se on 7 paivana 
heinakuuta 1950 annetussa asetuksessa ( 348/50), valtiovarain
ministerion esittelysta paattiinyt: 

1 §. Valtiovarainministerio toteaa paatoksessaiin milloin vi
rallinen elinkustannusindeksi, jonka perusteella viran tai toimen 
haltijain palkkauksen yleinen tarlristus toimitetaan, on muut
tunut siten, etta siita aiheutuu korotus palkkaukseen. Sanottu 
piiatos on annettava ennen sen kuukauden paattymista, jonka 
kuluessa edella mainitulla tavalla muuttunut elinlrustannus-
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indeksi on julkaistu. Valtiovarainministerion on samalla to- 1 
dettava uudet peruspalkat ja ikalisat joko viittaamalla taman 
paatoksen liittecna olevien taulukoiden (N:o 1 ja 2) asianomai-
seen sarakkeeseen tai ottamalla pi.iatokseensa luettelo uusista 
peruspalkoista ja ikalisistii. Samoin valtiovarainministerion on 
todettava uudet sopimuspalkat ( taulukko N : o 4) seka ylimaiiriii-
sille toimenhaltijoille, tulo- ja menoarvion rajoissa suoritettavat 
uudet palkkiot ja ikiilisat ( taulukot N: o 1 ja 2). 

EdelHi 1 momentissa tarkoitetussa paatoksessaiin valtiovarain
ministerion on todettava myos peruspalkkaisen viran tai toimen 
haltijoille ja ylimaaraisille toimenhaltijoille tulo- ja menoarvion 
rajoissa suoritettavat uudet kalliinpaikanlisiit joko viittaamalla 
taman paiitoksen liitteena olevan taulukon ( : o. 3) a ianomai
seen sarakkeeseen tai ottamalla p~atokseensa luettelo uusista 
kalliin paikanlisista. 

2 §. Milloin peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain ja yli
miiaraisten toimenhaltijain palkkausta voi:massa olevien saiinnos
ten mukaan palkkausten yleisessii tarkistuksessa korotetaan, koro
tetaan myos tilapiiisen toimihenkilon palkkiota, tulo- ja meno
arvion rajoissa, samassa suhteessa lnun peruspalkkaa tai vuosi
palkkiota samalla paikkakunnalla ehkii maksettavine kalliinpai
kanlisineen korotetaan. Palkkion tasoittamisesta on soveltuvin 
osin voimassa, mitii peruspalkan ja sen lisanii maksettavan 
kalliinpaikanlisan tasoittamisesta on siiadetty. 

Milloin palkkaukseen sisaltyy muu kuin kalliinpaikanlisiia 
vastaava erityisellii perusteella maari:itty lisapalkkio, on se palk
kauksesta vahennettiivii ja nain vahentynyt mi:iiira katsottava 
1 momentissa tarkoitetuksi palkkioksi. 

3 §. Sellaisen oman kehityksensii vuoksi valtion palveluk
sessa olevan harjoittelijan, joka ei ole ylimaaraiseen toimeen 
miiiiriitty eika tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon ja jolla 
tehtiiva ei ole sivutoimena, palkkiota saadaan palkkausten ylei
sessa tarkistuksessa korottaa tulo- ja menoarvion rajoissa enin
ti:iiin samassa suhteessa kuin tilapaisen toimihenkilon palkkiota 
korotetaan noudattaen soveltuvin osin, mita 2 §: ssii on maaratty. 

4 §. Valtiovarainministcrio antaa tarvittaessa tarpeellisia oh
jeita edelli:i olevien maaraysten sovertamisesta. (Asetuskokoelma 
n: o 354/ v. 1950). 

2 2532. - 24. 7. 1950. 
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Taulukko N :o 1. 

~ 
~ 

Peru.spaJkat ja vuosipalkkiot. 
P~rus- Peruspalkka tal vuoslpalkk.lo kuukaudessa, mk, indeksin ollessa 

palkka- Peruspalkka tal 903 946 l989 1032 1075 1118 1161 1204 1247 1290 tal vuosipalkkio, mk 
vuosl- kuuknu- korotusprosentln ollesen tiilloln 

palkklo- vuodessa dessa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 luokka 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 132600 11 050 11600 12150 1~700 13 250 13825 14375 14925 15475 16 025 16 575 
2 138 000 11500 12.075 12 650 13225 13' 80.0 14375 14950 lows 16100 16 675 17 250 
3 145 200 12100 12700 13 300 13 925 14! 525 15125 15 7215 16325 1-6 950 17 550 18150 
4 151 800 12 wo 13 275 13 925 14550 15175 15 825 16 450 17075 17 700 18 350 18 975 
5 159uoo 13300 13 975 14625 15300 15950 16 6215 17300 17 950 18 6215 19 275 19950 
6 168000 14000 14 700 15 400 16100 1u 8oo 17 5{)0 18 200 18 900 19 600 20300 21000 
7 176400 14700 15425 16175 16 900 11 ooo 18375 19100 u9850 2.0575 213·25 221050 ....... 

00 

8 184 <800 15400 Hil75 16 !),5() 17700 18475 19.250 20025 Q;QSOO 21550 ~325 23.il00 
9 Hl3 800 16150 16 950 17 775 18575 19 375 20200 2100,0 lllSOO 22600 23425 24225 

10 203400 16950 17 800 18 650 19500 20 350 21200 22005 22 875 2372-5 24 575 2~425 

11 213·000 17 750 18 650 19525 2o04.25 21300 221200 2.3 075 00975 24850 25 750 ~.6 625 
12 2213 200 18.000 19 5·25 2(} 45{) 21400 221125 23250 24}75 25100 2Si050 2{)975 27900 
13 233400 19450 00425 21400 22375 213 350 2.4 3215 2152.75 126 2>50 27.005 28200 29175 
14 243 000 00.2>50 21.275 2.2 275 23 300 24300 25325 26325 27350 28350 29375 30 375 
15 253QOO 2U. 100 .22150 23 200 .24 275 215 325 00375 f2/7t426 28 475 29550 30600 3·1650 
16 005~00 2.2100 23200 24 300 25425 00525 276215 ~725 29<825 30950 32050 33150 
17 277200 23100 24 250 25400 00575 27725 28 875 30 025 31175 32350 33 500 34-650 
18 291000 24250 215475 2{) 675 27 900 00100 30325 31525 32 7J50 33900 35175 36375 
19 3(}4800 25~0 <26 675 27950 2!).,2.{){) 30475 31750 33 02<5 34300 35 560 36SQ6 38100 
2oO 31>8 -600 00550 27 875 2.9 200 305215 31850 33200 34625 35850 3fT 175 ' 38 '500 39 8125 
21 334000 2.7 850 29250 3;() 625 32 (}215 33 425 34.825 36 200 37600 39 000 40375 41775 



22 .351600 ~9 300 30 776 32226 33700 35150 36626 38100 39650 41025 42475 43950 
23 369600 30800 3.2350 33 875 35425 3Q 950 38500 40 000 41675 43112.5 44650 46 200 
24 3$ 4-(){)1 32450 34075 35700 37 32<5 38 950 4()575 42176 43 800 45425 47 050 48 675 
25 411000 34.250 35 975 37 675 39400 41100 4128~ 44526 46250 47950 49 676 51375 
26 43080{) 35900 37 700 39 500 412.75 43 0'75 414 8175 46 675 48 475 50 250 52 050 53 850 
21· 462400 37 700 39575 41475 43350 45250 47125 49000 50900 521775 54&75 56550 
28 475'2.00 3·9.600 41575 43650 45550 47 526 49500 5<1475 5345(} 55 46{)1 1().7 42.5 59400 
29 49.9 200 41600 43 675 45750 47 85(} 49926 52000 54075 56150 58 250 6{)326 62400 
3() 004400 43700 46870 48 075 50.2601 52450 64625 56800 59000 61"175 63.375 65550 
3] 554400 46 2.00 48500 50 S.25 53125 56450 57 71'5{} 00 050 &2375 64675 &7 000 693{)0 
32 680000 48800 51250 53 675 561215 58650 61000 -63450 65 875 68 325 70 750 73200 
33 619000 51600 54175 56750 59350 61926 f;4 500 67 075 09650 72250 74825 77 400 
34 654000 54600 57 2·2.5 59 9l)() 62675 65400 >68125 70 85{) 73'576 76 300 79005 81750 
35 693000 57800 00700 63 575 66475 69350 72 250 75150 78 025 80 925 83 800 86 700 
36 735 600 61300 &4375 67 42;5 70500 73·550 7r6 6~5 79 700 82750 85 825 88875 91950 1-' 

co 
37i 784800 65400 68675 71950 75200 78 475 &1 750 85025 88 300 91550 94825 98100 
.38 837 600 00800 73 300 76 775 802.75 83750 87 250 90750 94~26 97725 100.200 104 700 
.39 898 8()() 74000 78 650 82 400 861~5 89875 93625 97 3·75 101125 104 8.50 108 600 112350 
.t-0 966 000 80500 84525 88 550 92575 00600 100 ()25 104 &50 108 675 112 700 116 726 120 750 

-
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Taulukko N :o 2. ~ 

~ 

Iklili.sat. 
•.eerus- PerU&· ' Yksl lkiUisa;kuukaudcssa, mk, indeksln olle.>sa 

•Palkka-
palkka Yksl lkiUisa 903 946 989 1032 1075 1118 1161 1204 1247 1290 tal mk tal vuosl-

vuosl- llcld kuukau- korotuspr~entfn oUessa tlilWin 
_palkkl pa ' 0 vuodessa dessa r o- vuodessa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Juokka mk 

.t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
'1 13~ &00 7 9SO 665 700 730 765 800 830 865 900 930 966 1000 
2 138000 8280 690 725 76/J 795 830 865 895 930 965 1000 1035 
.3 145 200 8 700 725 760 800 835 87() 905 945 9SO 1015 1050 1090 
4 151800 9060 765 795 8W 870 9()5 94'5 980 1000 1055 1095 1135 

.6 159 ·600 9480 790 830 870 910 950 990 102.5 1065 1105 1145 1185 
f6 )68 000 9900 &25 865 !HO 950 990 1000 1075 1115 1155 1195 1240 
:17 176 400 10 380 8{15 910 950 995 1040 1080 1125 1170 1 mo 1255 1300 !>:) 

0 
:B 1S4SOO lOSOO 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1 2-15 1260 1305 1350 
9 193 .soo 1112<8·0 940 9815 10315 1080 1130 117'5 1220 1270 1315 1365 1410 

"11.0 203 400 11700 975 1025 1075 1112{) 1170 1220 12>70 1315 1365 1415 1465 
.ill 213 000 12.1120 1 00.0 1 0&0 1110 1160 12110 12J6.5 13115 1365 1415 1465 1515 
';).~ 2~200 12 7120 1060 1115 1 Hi5 12.20· 1270 1325 1380 1430 1485 1535 1590 
.i3 2-33 400 13260 1105 11.60 1215 12.70 132-5 1380 1435 1490 1545 1600 1660 
ll.4 2430{)0 13740 J.145 HOO 1200 13.15 1375 1430 14-90 1545 Ui05 J. 660 172.0 
:il.6 253000 14 2.20 1185 1 24:5 1305 1365 142.0 1480 1540 1000 1660 172-0 1780 
J.6 2o65 200 14 700 12•25 1285 1350 1410 1470 1530 1595 1655 1715 1775 1840 
.17 ?fl7 200 15180 1265 1330 1 390 . J. 456 1520 15.80 1645 1710 1770 1835 1900· 
:IS 29.1.000 J.5 900 1 326 1390 1460 1525 1590 1655 17a'> 1700 1 S55 1920 1990 
~9 304 soo 16 560 13SO 1450 1520 1585 1655 1726 1795 1 S65 1930 2000 2070 
oro 318 .600 17160 14.30 15.00 1575 1646 1715 17.90 18.60 1000 2 000 2 075 2· 1'4-5 
21 334200 17 820 14815 1 156(} l63.Q . l 7W 1780 18-56 1930 2005 2080 2155 2230 



'2.2 351600 18 540 1545 1620 1700 1775 1855 1930 2 010 2 085 2165 ~240 2 32ll 
.23 369 ·600 1;9 32.0 1610 1690 1 77() 1850 1930 2015 2 095 2175 2255 2 335 2415 
24 389400 20100 1680 1765 J. 850 1930 2 015 2100 2185 2 270 2 350 2435 2500 
25 411000 •2.1 000 1700 1840 192S 21015 2100 2190 2275 2 365 2 450 2540 2005 
aG 430800 2·1840 1820 1910 2000 ~005 2185 2 275 2 365 2455 255{) 2640 2730 
27 452400 22.(}8() 1800 1~5 12 080 2175 2 270 2300 2 455 2 550 2 645 2 740 2835 
1218 475 2.00 23 460 1955 21055 2150 2 250 2345 '2445 2540 2640 2 735 2835 2935 
00 499 200 24300 2 025 2125 2 230 ~330 2 43{) 12 000 2 635 2 735 2835 ~935 3 040 
ao r524400 25140 2 095 2 200 2305 2 410 2515 2 620 2725 2 830 2935 3 040 3145 
31 564400 26.220 2185 2 295 2405 2515 2 ·620 2 7130 2 &:10 2 950 3 060 3170 3 280 
32 585 600 27 3.60 2 280 2 395 2 510 2620 2 735 2 85() ~965 3 080 3 190 3 305 3 420 
33 619200 .28 440 2371(} 2 400 2 605 2725 2845 Q 9615 3 080 3200 3320 3 435 3 555 
34 654 000 29 520 2 460 2 585 2 705 2·830 2950 3 075 3 200 3 320 3·445 3 500 3690 
35 693 600 30660 2555 2 685 28>10 2 940 3065 3195 3 320 3 450 3 575 3 705 3 835 
36 735 600 31860 12 655 2700 .2 920 3 055 3185 3 320 3 450 3585 3 715 3 850 3 985 "" I-" 

37 784800 33·12.() 2 760 2 900 3 035 3·175 3:no 13 450 3 590 3 725 3 865 4 000 4140 
38 837000 34500 2 8:75 3000 3165 3 300 3 450 3595 3 740 3 880 4 025 4170 4315 
39 898 800 35 880 2 990 3 1140 3 290 3 440 3590 3 740 3 &85 4 035 418& 4335 4485 
40 966 000 37 .2.60 3105 3 26.() 3 415 3 570 3725 3 880 4 035 4190 4 345 4 500 4 660 



... 
Taulukko N :o 3. ~ 

~ 

Kalliinpaika.nlisat. 

II kalleusryhmiiiin kuuluvilla paikkakunnilla. 
Perus-

Per us- Kallilnpalkanllsii. kuull:audessa, mk, lndeksln oUessa 
palkka Kalliinpalkanllsii. palkka- tal 903 946 989 1032 1075 1118 1161 1204 1247 1290 tai vuosi-

mk 
1 vu~f" palkklo vuodessa kuukau- korotusprosentln ollessa taUllin 
pa o- vuodessa dessa 0 10 15 20 26 30 36 40 45 50 luokka mk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 13-2 600 5 3.40 445 465 490 510 53'5 555 580 600 625 645 670 
2 13<8 000 5 580 465 490 510 535 560 580 605 61t0 650 6'75 700 
3 145 200 5 820 485 510 535 560 580 605 630 655 680 705 730 
4 151800 6000 505 530 555 580 605 000 {)55 680 705 730 760 
5 159 600 6 3·60 530 555 585 610 006 665 690 715 740 770 795 
6 168 000 {j 660 555 585 610 640 665 6~5 720 750 775 805 835 1>:) 

1>:) 

1 176 4'00 6 960 580 610 640 665 695 725 755 78'5 810 840 870 
8 184 800 7 000 605 635 665 695 725 755 7·85 !H5 845 875 910 
9 193 800 7 560 630 6{10 695 721'5 755 790 820 850 880 915 945 

10 200 400 7 860 655 690 720 755 785 820 850 885 915 950 ~85 

11 213 000 8160 680 71'5 750 780 815 850 885 920 ~50 985 1 (}20 

12 223 200 8 520 710 745 780 8•15 850 BOO 925 960 995 1030 1 065 

13 23•3 400 8 '880 740 775 8'15 850 890 925 00(} 1000 1035 1075 1110 

l4 243 000 9240 770 810 845 885 925 965 1 000 1040 1080 1115 115'5 

1'5 253 200 9 6.0(} 800 840 8•80 920 960 1000 1040 1 08(} 1120 1160 1200 

16 265 zoo 9960 830 870 91'5 955 995 1040 1080 112{) 1160 1205 1245 

17 277 200 10 ~20 860 905 945 990 1 0~0 1 07·5 1120 1160 1205 1245 1290 
18 291 000 10 740 895 940 985 103.0 1075 1120 1165 1210 1255 1300 1345 
19 304 800 11160 ~30 975 1025 1070 1115 1 }65 1210 1255 1300 1350 1W5 

.20 318 600 11580 965 1 015 1060 1110 1160 1205 1255 13.05 1360 1400 1450 



21 3314 200 12 000 1000 1 05{) 1100 1150 1200 12.50 1300 1350 1400 1450 1500 
22 351600 1'2 480 1040 1090 1145 11.9'5 1250 1300 1 350 1405 1455 1510 1560 
23 W9 600 13 020 1085 1140 11!}5 1 250 1300 13•55 1410 1465 1520 157•5 1530 
24 3•89 400 13 560 1130 118'5 1245 1300 1355 1415 1470 152.5 1580 1640 1695 
2.5 411000 14100 1175 1235 1295 1360 1410 1470 1530 158-5 1645 1705 1765 
26 430800 14 640 1220 1280 13'40 1405 U65 1525 1585 1645 1710 1770 183.0 
27 452 400 15180 1 2<65 1300 1390 1455 1520 1580 1645 1710 1770 1835 1900 
28 475 200 15 720 1310 1 3175 1440 1505 1570 1640 1705 1770 1835 1900 1965 
29 49!9 200 16 '2160 1355 1425 1490 1560 1625 1695 1760 1830 1 S95 1965 2 035 
30 524400 16 800 1400 1470 1540 uno 1680 1750 1800 1&90 1960 2 030 2100 
31 554 400 17 340 1445 1515 1590 1660 1 73-5 1805 1 sso 1950 2 025 20% 2170 
32 585 600 17 880 1490 1565 1640 1715 1790 1865 1935 2 010 2 085 2160 2 235 
3•3 619 200 18 420 1535 1610 1690 1765 1 S40 1920 1995 2 0'70 2150 2 22ti 2 305 
34 654000 18 960 1580 1660 1 740 1815 1 &95 1975 2 055 2135 2 210 2290 2 370 
35 693 600 19 500 162·5 1705 1790 1870 1000 2 030 2115 2195 2 275 2 3<55 2 440 

l\:) 
CJ,) 

316 7315 600 20 040 1670 1 755 1835 1920 2 005 2090 2170 2 255 2 340 2 420 2 505 
37 784 800 20 58{) 1715 1800 1885 19170 2 060 2145 2 230 2 315 2400 '2 485 2575 
38 8317 600 211 060 1755 1845 193·0 2 020 2105 2195 2 280 2 3170 2 455 2 54!5 2 635 
39 898 soo 21540 1795 18S5 1975 2 065 21'55 2245 2335 2425 2 515 2 605 2 695 
40 966 000 21960 1800 1920 2 015 2105 2195 2 290 2 3180 2 470 2 560 2 655 2 745 



-
Ill kalleusryhmiiiin kuuluvilla p8ikkakurvnilla. ~ 

= Perus· Kalllinpaikanlls4 kuukaudessa, mk, lndeksln ollessa Perus· palkka 
Kalliin~kanlisa 903 946 989 1032 1076 1118 1161 1204 1247 1290 palkka- tal 

tai vuosl· 
vu~- palkklo vuodessa kuukau- korotusprosent ln ollessa t&Uoln 

':a kk o· vuodessa dessa 6 10 16 20 26 30 36 40 46 60 uo a mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 132 000 10 68(} 890 936 980 1025 1070 1115 1155 1200 1245 1290 1365 
2 13'8 000 11160 93·0 975 1025 1070 1115 1165 1 ~10 12.55 13{)0 13~0 13-95 
3 145 200 11MO 970 1020 1065 1115 1165 1215 1260 131{) 1MO 1405 1455 
4 151 800 12120 1 Q10 1 060 1110 1160 1210 1265 1315 1365 1415 1465 1 515 
5 159 600 12 720 1060 1115 1165 1220 1270 1325 1380 1430 14!85 1531'5 1590 
6 1&8 000 13 3•20 1110 1165 1220 12r75 1330 1000 1445 1500 1555 161.0 1 665 
7 11e 400 1.S 920 11eo 1220 127'5 1 335 1390 1450 1510 1565 1 {}2·5 1 &SQ. 1740 
8 184800 14 520 1210 1270 1 330 1 3•90 1450 1515 1575 Ul35 1695 1755 1815 
9 1~3 800 15 12,0 1260 1325 1 3-85 1450 1510 1575 1 640 1700 1765 1 825 1890 ~ 

10 203• 400 15 720 1310 1 375 1440 1505 1570 1640 1705 1770 1835 1900 1965 
11 213 000 16 320 1 3(i(} 1430 1495 1565 1630 1700 1 77{) 1835 1905 1 9>70 2040 
12 223 200 17 040 14120 1490 15§0 163•5 1705 1775 1845 1915 1000 2 060 2 13{) 
13 233 400 17 700 1480 1555 1630 1700 1775 1850 1925 2 000 2070 2145 2 220 
14 243 000 18 48{) 15'40 1 615 1695 1770 18.50 1925 2 000 2 080 2155 2 005 2 3:10 
15 253 200 19 ~00 1600 1680 1760 1840 1920 2000 2 080 2160 2 .240 2 3•20 2400 
16 265 2~0 19 920 1660 1745 1825 1910 1990 2075 2160 2 240 2 325 2 405 2400 
17 277 200 20 640 1720 1805 1 890 1 9'80 2065 2150 2 235 2 320 2 410 24% 2 580 
18 291 000 21480 1 790 1 88{) 1970 2 060 2150 2 240 2 325 2 415 2 505 2 595 2 685 
19 304 800 22 320 1860 1955 2 045 2140 2 23{) 2 325 242{) 2 510 2 605 2 695 21790 
2.0 318 600 23160 1930 2 025 2125 2 22(} 2 315 2 4J5 2 510 2 605 2 700 2 800 2&95 
21 33.4 200 24000 2 000 2100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3000 
22 3'51 600 24 960 2 080 2185 2 290 2390 2495 2 600 2 705 2 810 2 910 3 015 3120 



23 3'69 &00 26 040 2170 2 280 2 3·85 2 495 2 &05 2 715 2820 2 930 3 040 3145 a 255 
24 389 400 27120 2 2,Q() 2 375 2 485 2 600 2 710 2 825 2 940 3 050 3165 3 2t75 3 390 
25 411 000 28 200 2 350 2 470 2 585 2 705 2 8~{) 2940 3 055 3175 3 290 3 410 3 525 
26 430 800 29 280 2 440 2560 2 685 2 805 2930 3 050 3170 3 295 3 415 3 540 3 660 
27 452 400 30 360 2 530 2 655 2 785 2 !flO 3 035 3165 3 2.90 3 415 3 540 3 670 3 795 
28 475 200 31440 2 620 2 750 2 &80 3 015 3145 3 27·5 3 405 3 535 3 670 3 800 3 930 
29 499 200 3-2 520 2 710 2 84'5 2 980 31H5 3 250 3 390 3 525 3 660 3 795 3 930 4 065 
30 524 400 3.3 600 2 800 2 940 3 0&0 3•220 3 3-60 3 500 3 640 3 780 3 920 4060 4 200 
31 554 400 34 680 2 890. 3 035 3180 3•325 3 4'70 3 615 3 755 3 900 4 045 4190 4335 
32 585 600 •35 760 2 980 3130 3 280 3 425 3 575 3 72'5 3 875 4 025 4170 4 320 4 470 
a.3 619,200 36 840 3 070 3 225 3 3'75 3 530 3 685 3 840 3990 4145 4 300 4 450 4 605 
34 654 000 37 92{) 31~0 3 3F.!O 3 475 3 635 3 790 3 950 4110 4 265 4 425 4580 4 740 
35 693' 600 39 000 3 250 3 415 3 575 3 740 3 900 4 065 4225 4 390 4 550 4 715 4 875 
36 735 600 40 080 3 340 3 505 3 675 3 8'40 4 010 4175 4 340 4 510 4 675 4 84!5 5 010 
37 784 800 411&0 3 430 3 600 3 775 3 945 4115 4 2·90 4 460 4 630 4800 4 975 5145 !>.:> 

01 

38 837 600 42120 3 510 3 685 3860 4035 4210 4 390 4 565 4 740 4 915 5 090 5 265 
:w 898 800 43 080 3 590 3 770 3 950 4130 4 310 4490 4 665 4845 5 025 5 2()5 '5 385 

40 966 000 43920 3 660 3 845 4 025 4 210 4 300 4 575 4 760 4 940 5 125 5 305 5 490 

..... 



.... 
IV kalleusryhmiiiin kuuluviUa paikkakunnilla. ~ 

~ 

Perus- XaiUJnpaikanlls& kuukaudessa, mk, lndekeln ollessa Perus· palkka 
Xalllin~kanlis& 903 palkka- tal 946 989 1032 1075 1118 1161 1204 1247 1290 

tal vuosl· 
vuosl· lkkl kuukau· korotusprosentln ollessa tlllllS!n lkkl pa 0 vuodessa dessa pa o- vuodessa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 luokka mk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 132 600 16 020 1335 1400 1470 1535 1600 1 670 1735 1 s.oo 1870 1935 2 005 
2 138 000 16 740 1395 1465 153·5 1605 1675 1745 1815 1885 1955 2025 2 095 
3 145 200 17 460 1455 1530 1600 1 575 1745 1820 1890 1965 2 035 2110 2185 
4 151800 18180 1515 1590 1 665 1740 1820 1895 11.}70 2 045 2120 2195 2 275 
5 159 600 19 080 1590 1670 1 750 1830 1910 1990 2 065 2145 2225 2 305 2 385 
6 1o68 000 19 980 1665 1750 183{) 1915 2000 2 080 2165 2 250 2 330 2 4!15 2 500 
7 176 400 20 880 1740 1825 l!H'5 2 000 2090 2175 2 2QO 2 3'50 2 435 2 5'25 2 610 
8 1&4800 21780 1815 1905 1995 2 085 2180 2 270 2 3·60 2 4:50 2 540 2 630 2 725 ~>:) 

9 11.}3 800 22 680 1890 1985 2080 2175 22<70 '2 365 2 455 2 550 2645 2 740 2835 0> 

10 203 400 213 580 1965 2065 2160 2 260 2360 2 455 2 555 2655 2 750 2 8"50 2950 
11 2mooo 24480 2 040 2140 2 245 2345 2450 2 550 2 650 2 755 2 855 2 960 3 060 
12 22~ 200 25 560 2130 2 235 2345 24'50 2 555 2 6!Y5 ~77<0 2 875 2 980 3 090 3195 
13 233 400 26640 2 2"20 2 330 2 440 2 5~5 2 665 2 775 2 885 2 995 3110 3 220 3 330 
14 243 000 27 720 2 310 2425 2 540 2 655 2 770 2 890 3 {)05 3120 3 23'5 3 350 3 465 
15 253 200 28 800 2 400 2 520 2 640 2 760 2 880 3 000 3120 3 240 3 360 3 480 3 600 
16 005200 29 880 2 490 2 615 2 740 2 865 29·90 3115 3 2B5 3 360 3 485 3 610 3 735 
117 277 200 30 960 2580 2 710 2 840 2965 3@5 3 225 3 355 3 485 3 610 3740 3 870 
18 291000 32 220 2 685 2 8·2{) 2 955 3 {)90 3 220 3 355 3 490 3 625 3 760 3 8.95 4 030 
19 304 800 33~0 2 790 2 930 3 070 3 210 3 350 3 490 3625 3 765 3 905 4{)45 4185 
2Q 318600 34 740 2 895 3 04JO 3185 3 330 3 4175 3620 3 765 3910 4055 4 200 4345 
21 334 200 36000 3 000 3 150 3 300 3 450 3600 3 7·50 3 900 4 050 4 200 4350 4 500 
22 a·51 60.0 311440 3120 3 275 3 430 3 590 3 745 3 900 4 055 4 210 4 370 4 525 4 680 



23 369 600 39 060 3 255 3420 3 580 3745 3 905 4 070 4230 4 3-95 4 555 4 72{) 4885 
24 3•89 400 40 680 3 390 3 560 3 73Q 3 900 4 070 4240 4405 4575 4 745 4 915 5 085 
25 411000 42 3.()0 3 525 3 700 3 880 4 055 4230 4405 4u85 4 760 4 935 511{) 5 290 
2-6 430 800 43 92{) 3 660 3 845 4025 4 210 4390 4 575 4 760 4 940 5125 5 305 5 490 
27 452 400 45 540 3 795 :r 985 4175 4 3'65 4 555 4 745 4 93·5 5125 5 315 5 505 5 695 
28 475 200 47160 3 930 4125 4325 4520 4 715 4' 915 511{) 5 3·05 5 500 5 700 5 895 
219 499 200 48 780 4065 4 270 4470 4 675 4880 5 080 5 285 549.() 5 69{) 5 895 o100 
30 5lM 400 50 400 4 200 4410 4620 4830 5 040 5 250 5 460 5 670 5 880 6 090 6300 
31 554 400 52 020 4 33{) 4 550 4 770 4 985 5200 5 4'20 5 635 5 850 6 070 6 285 6 505 
32 585 600 53 640 4470 4 695 4915 5140 5 365 5 590 5 810 6 035 6 260 6 480 6 705 
3•3 619 200 55 260 4 605 4835 5 065 5 295 5 525 5 755 5 985 6 215 6 445 6 675 6910 
34 654 000 56880 4 740 4 975 5 215 5 450 5 690 5 925 6Hi0 6 400 6 63'5 6 875 7110 
35 693 600 '58 500 4 875 5120 '5 3'65 5 605 5 850 6 095 63-40 Q 580 Q 825 7 070 7 3•15 
36 735 600 60120 5 010 5 260 5 510 5 760 6 010 6 265 6 515 ·6 765 7 01'5 7 265 7 515 I 
37 784 800 61740 5145 5 400 5 660 5 915 6175 6 430 6 690 6 945 7 205 1460 7 720 ~ 
38 83>7 600 60180 5 265 5 530 5 790 6 055 6 320 6 580 6 845 7110 7 370 7 635 7 900 I 
39 898 800 64620 5 385 5 655 5 925 6195 Q 460 6 730 7 000 7 270 7 540 7 810 8 080 
40 1966 000 65 880 5 490 5 765 6 040 6 315 6 590 6 865 7135 7 410 7 685 7 960 8 235 

... 



.... 
~ = 

Taulukko N :o 4. 
Sopimuspa.lkat. 

Soplmuspalkka kuukaudessa, mk, lndeksln ollessa 
'Sop!· Soplmuspalkka 903 946 989 1032 1075 1118 1161 1204 1247 1290 mus· mk 

1J&lkka- kuukau- korotusprosentln ollessa tilllSin 
lnokka vuodes.•a des sa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 2 3 4 6 6 7 8 II 10 11 12 13 

1 538 200 44 8'50 4!7100 49'300 51575 53 825 56075 58 SilO 00551() 62 800 65 ,()25 67 276 
:2 565 800 4'7151() 419 500 51 875 54 225 56 575 58 950 61300 63 650 66 000 68 3175 70 725 
3 593 400 419 450 51 <925 54 400> 56875 59 350 61 82'5 64 2'75 66 750 69 2-25 71700 74175 
4! run ooo 51750 543150 56 925 59 525 62 100 6471(}(} -67 275 69 875 72 450 75 050 71625 
5 648 600 54050 56 750 59450 62150 64 850 '67 575 70 275 72975 75 675 7831'75 81075 

!>:) 

6 '676 200 56 350 59175 61975 64 800 6.7 625 10 450 73 2-50 76 075 78 900 8r:l. 7.00 84 525 00 

7 7.03 8:00 58 650 61575 64525 .f57 450 70 31'75 73 3;25 76 2.50 7<9 175 82100 85 050 87 975 
8 74i5 200' 62100 65200 68 300 71425 7.4 525 17 625 B0125 83 825 86 950 90050 93150 
9, 786 600 65550 68825 72100 75 3'75 78 650 &1950 85 225 . 8>8 500 91775 95 050 98 325 

10 828. 000 00 000 72 450 75 900 79 360 82 800 86 2'50 89 700 93150 tOO 600 100 050 103 500 
11 869400 72 450 76 07'5 79 700 83 325 86 960> 90 '5175 94117'.5 97 800 101425 105 0510 108 675 
1:2 9lM600 77 050 so 900 84 750 88 600 912 450> 00 &25 100175 10402.5 107 875 1U 725 115 575 
13 919 800 81650 85 725 g,g 825 t93 900 97 975 102 075 1061'50 110 225 114 3100 118 400 122475 
14 1036 000 ~250 00 575 !}4 875 99 200 103t 500 107 825 H2 W5 i16 450 120150 12.5 075 1'29 375 
15 1000 200 90850 95 40()> 1}1) 925 104 4'75 109 025 113 575 118100 122 000 12l7 20(} 13·1725 136 275 
16 1159 200 00 600 101425 106 250 111100 115 925 HW750 125575 130 400 135 2-50 1140 075 144 900 
17 1242 000 103 500 108 675 113 850 119 02.5 124 t200 1~3175 134 550 100 700 144 900 '150 075 155 2.50 
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V altiovarainministerion piiiitos 1 
valtion viran tai toimen haltijain kalZiinpaikanlisien ja asunto

etujen vastikkeiden miiiiriiiimisestii. 
Annettu Helsingissii. 7 pii.iv'li.nii. heiniilkuuta 1950. 

V altiovarainm.inisterio on val tion vir an tai toimen haltij ain 
palkkauksesta 19 paivana tammikuuta 1943 annetun asetuksen 
12 §: n nojalla, sellaisena lrnin se on 7 paiviina heinalrnuta 1950 
annetussa asetuksessa (348/50), paattanyt, etta viran tai toimen 
haltijoille suoritettavaa kalliinpaikanlisaa miiiirii.ttaessa on nouda
tettava sosiaalim.inisterion tyopalkkojen saii.nnostelyssa kayteWi
vastii. paikkakuntaluolrittelusta 30 paivana tammikuuta 1948 an
tamaa paatosta (84/48), sellaisena kuin se on muutettuna 18 pai
vana marraskuuta 1948 ja 30 paivanii syyslrnuta 1949 annetuilla 
piiatoksillii (789/48 ja 632/49), siten, etta palkkausasetuksen 
I kalleusryhmii.ii vastaa sosiaaliministerion paatoksen IV paikka
kuntaluokka, II kalleusryhmiia III paikkakuntaluokka, III kal
leusryhmaa II paikkakuntaluokka sekii IV kalleusryhmaii. I paik
kakuntaluokka. Sosiaalim.inisterion paatoksen mukaan IV paikka
kuntaluokkaan kuuluvissa lrnnnissa tai kuntien osissa ei viran tai 
toimen haltijoille suoriteta kalliinpaikanlisii.ii. Paikkakuntaluo
kassa III suoritetaan palkkausasetuksen 12 §: n mukaan II kal
leusryhmiissii. maksettava kalliinpaikanlisii., paikkakuntaluokassa 
II kalleusryhmiissa III maksettava kalliinpaikanlisa ja paikka
kuntaluokassa I kalleusryhmassa IV maksettava kalliinpaikanlisa. 
Lisaksi valtiovarajnministerio on valtion viran tai toimen halti
jain virka-asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista sekii valtion 
vuokra-asuntojen vuokramaksuista 7 paiviina heinakuuta 1950 
annetun valtioneuvoston paatoksen (355/ 50) 3 § :n nojalla paiit
tiinyt, etta asuntoetujen vastike on toistaiseksi laskettava sano
tussa pykiiliissii olevan I asuntoeturyhmiin mukaan niilla paikka
kunnilla, jotka lrnuluvat 1 momentissa tarkoitetun sosiaaliminis
terion vahvistaman paikkakuntaluokittelun I paikkakuntaluok
kaan, II asuntoeturyhman mukaan niilla paikkakunnilla, jotka 
lrnuluvat II paikkakuntaluokkaan, ja III asuntoeturyhmii.n mu
kaan niilla paikkakunnilla, jotka kuuluvat III ja IV paikkakun-
taluokkaan. -

Tiilla valtiovarainministerion paiitoksella, jota sovelletaan kal" 
liinpaikanlisien suhteen 1 pii.iviistii maaliskuuta 1950 ja joka tulee 
virka-asuntojen ja luontoisetujen vastikkeiden suhteen voimaan 
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1 paivlina elokuuta 1950, kumotaan valtion viran tai toimen hal
tijain kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden mliaralimi
sesta 31 paiviinli elokuuta 1949 annettu valtiovarainministerion 
paatos (588/ 49.) (Asetuskokoelma n:o 356/ v. 1950). 

V altiovaminministerion piiiitos 

lisiiohjeita valtion viran tai toimen haltijain palkkattksesta annet
tujen miiii1·iiysten soveltamisesta sisiiltiiviin valtiovarainministe

rion piiiitoksen muuttamisesta. 
A.nnettu H elsingissa 7 piiivli.nii. hein:ilkuuta 1950. 

Valtiovarainministerio on muuttanut 29 paivlinii maaliskuuta 
1943 antamansa paiitoksen, joka sisaltiia lisiiohjeita valtion viran 
tai toimen haltijain palkkauksesta annettujen maaraysten sovelta
misesta, 14 § :n, sellaisena kuin se on 2 paivana heinakuuta 1949 
annetussa valtiovarainministerion piiatoksessii ( 481/ 49), nain 
kuuluvaksi: 

14 §. Ylimliliriiiselle toimenhaltijalle suoritetaan kalliinpai
kanlisiiii huomioon ottaen, etta ylimiiariiisten tointen palkkausluo
kat vastaavat palkkausluokkia peruspalkkaisen viran tai toimen 
haltij ain palkka usasteikossa. 

Tatii paatostii sovelletaan 1 pliivastii maaliskuuta 1950 lukien. 
(Asetuskokoelma n:o 357/ v. 1950). 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelystii antanut 
1/ 3 1950 luk-ien toimeenpantavasta valtion virkamiesten palk
kausten jiirjestelystii ja niiden kirjaamisesta vuonna 1950 seu
raavat miiii1·iiykset ja ohjeet: 

1. Tarkeinuniit palkkausten jiirjestelya koskevat siiiinnokset 
sisaltyvat palkkauslain muuttamisesta 7/ 7 1950 annettuun lakiin 
(345/ 50), palkkausasetuksen muuttamisesta 7/ 7 1950 annettuun 
asetukseen (348/ 50), valtion ylimiiariiisistii toimenhaltijoista ja 
tilapiiisistii toimihenkiloistii atmetun asetuksen muuttamisesta 
7/7 1950 annettuun asetuks:een (351/ 50) ja valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksen yleisesta tarkistuksesta 7/ 7 1950 
annettuun valtioneuvoston paiitokseen ( 354/ 50). Hallituksen 
suunnitelma palkkausten uudelleen jarjestelysta sisaltyi 17 I 4 1950 
annetJtuun lisiirnenoarvioesitykseen (37/ 50 vp.) ja 8/ 5 1950 an
nettuun esitykseen ( 45/ 50 vp.) laiksi valtion vir an tai toimen 
haltijain palkkauksesta annetun lain muuttamisesta. Sanottu 
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suunnitelma sisalsi valrtion virkamiesten palkkau.sten korottami- 1 
sen vastaamaan tammikuussa 1950 yleisten tyopalkkojen aika
palkkoihin myonnetyn ns. 7 :Y2 % : n korotuksen johdosta muodos
tunutta yleista palkkatasoa sekii perustui siihen, etta sekii yleis-
ten tyopalkkojcn etta virkamiespalkkojen subteen voim1!3sa ol-
leet saannokset palikkojen tarkistamisesta virallisen elinkustannus
indeksin muutosten johdosta olivat kumoutuneet 15/2 1950 lukien. 
Hallituksen edellii mainittujen esitysten antamisen jalkeen koro
tettiin yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa olevien henki
lOiden palkkoja 15 %: lla ja sovittiin niiden tarkistamisesta viral-
lisen elinkustaunusindeksin muutosten johdosta. Taman vuoksi 
ja kun hallituksen tarkoituksena oli esittaa virkamiehille vas
taava palkkausten korotus, on Eduskunta jarjestelyjen nopeut
tamiseksi ja yksinkertaistuttamiseksi ottanut voimaan tulleessa 
palkkausten jiirjestelyssa jo huomioon viimeksi mainitun yleisen 
palkkatason nousun seka palkkausten uudelleen sitomisen seu
raamaan virallisen elinkustannusindeksin muutoksia. Jarjeste-
lyyn tarvittavat varat Edu.skunta myonsi 21/6 1950. 

2. Palkkausten jarjestely sisaltiia 1) pel'mlpalkkojen, sopimus
palkkojen, vuosipalkkioiden ja ikalisien korottamisen, 2) perus
palkka-asteikon muuttumisen siten, etta siina entisen 39 palk
kausludkan sijasta on 40 pa.llkk:ausluokkaa, josta johtuen perus
palkkaiset virat tai toimet ovat siirtyneet numerollisesti entistii 
luokkaa yhta korkeampaan luokkaan ( eraiden poliisiasiain- ja 
vankeinhoitohallinnon virkojen tai toimien pal!kkausluokan koro
tu.s on suurempi), 3) sopimuspalktka-asteikon muuttumisen siten, 
etta siina entisen 19 palkkaluokan sijasta on 17 palkkaluokkaa, 
josta seka siita johtuen, etta sopimuspalkkaiset virat tai toimet 
on sijoitettu uudelleen palkkaluokkiin, sanottujen virkojen tai 
toimien sopimuspalktkaluokka on muuttunut, 4) ylimaa,raisten 
toimien vuosipalkkioasteikon muuttumisen siten, etta siina enti
sen 46 palkkausluokan sijasta on 40 palkkausluokkaa, josta joh
tuen ylimaiiraisten toimien pal.ktkausluokka on muuttunut ja 
eraita entisissa 1-6 palkkausluokissa olleita ylimaaraisia toimia 
on lakkautettu, 5) kalliinpaikanlisaasteikon muuttumisen siten, 
etta tku.ssakin palkkausluokassa on erisuuruinen kalliinpaikan
lisa ja 6) palkkausten sitomisen seuraamaan uudeHeen, mutta 
15/2 1950 kumoutuneista saannoksista poikkeavalla tavalla viral
lisen elinkustannusindeksin muutoksia. Jarjestelyn johdosta ovat 
peruspalkka-asteikko ja vuosipalkkioasteikko niiden palkkaus
luokkien numeroinnin ja kussakin palkkausluokassa maksettavan 
peruspalkan tai vuosipalkkion seka ika- ja kalliinpaikanlisan 
subteen muodostuneet taysin samanlaisiksi. 
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Uudet perus- ja sopimuspalkat, vuosipalkkiot, ikalisii.t ja kal
liinpaikanlisii.t ilmenevat valtioneuvoston paatoksen N: o 354/50 
liitteena olevista taulukoista, jotka on erikseen jaettu virastoille 
j a laitoksille. 

3. Peruspalkkaisten virkojen ja toimien uudet palkkausluokat 
ilmeneva,t palkkausa.setuksen muuttamisesta annetun asetuksen 
( 348/50) 1 § : stfi. Puolustusministerion ja puolustuslaitoksen sekii 
rajavartiolaitoksen ja ulkomaanedustuksen virkojen ja toimien 
palkkausluokat on mlilirlitty eri asetuksilla. 

4. J otta valtyttaisiin sopimuspalkkaisen vir an tai toimen 
haltijain kanssa aikaisempien slilinnosten voimassa ollessa tehty
jen sopimusten palkkojen ja eHiJrlreiden malirili koskevien kohtien 
tulkintavaikeuksista, on palklkauslain muuttamisesta annetun lain 
(345/50) soveltamissaannoksen 2 momentin nojalla sopimuspalk
kaisen viran tai toimen haltijan kanssa tehtlivli edellli mainitussa 
laissa slilidettyjen sopimuspalldwjen mukainen uusi sopimus 
ennenkuin asianomaiselle voidaan ma:ksaa voimaan tulleen palk
kausjii.rjestelyn mukainen sopimuspalkk:a. Siihen asti kunnes 
uusi sopimus on tehty, suoritetaan asianomaiselle palkkaa nykyi
sen sopimuksen mukaisesti. Uusi sopimus on tehtiivli vuoden 1950 
kuluessa. 

Sen jalkeen kun asianomaisten sopimuspalkkaisten viran tai 
toimen haltijain kanssa on tehty edella tarkoitetut uudet sopi
mukset, suoritetaan asianomaiset sopimuspalkat 1/ 3 1950 lukien 
seuraavien sopimuspalkkaluokkien mukaan. 

18 Pl. I. 

Rautatiehallitus. 

Piilijoht.aja ..... .. ... ..... ....... . .. . 
Ylijohtaja . ..... . .. . ............... . 
Rataosaston, koneosaston, varasto-osaston, 

tariffiosaston ja rautatierakennus-
osaston johtaja ..... . . . ... . ..... . 

Rataosaston yli-insinoori . . . .. .. . . . . . . 

~~-=~ ... s ...... 
-~- 0 

""'"" ~ Ot-

17 
14 

11 
10 

Sopimua-
palkka vuo· 
desaa ilm&n 
indeksikoro· 
tuksi& mk 

1,242,000 
1,035,000 

869,400 
828,000 

5. Va:ltiovarainministerio sijoittaa, asian oltua valtioneuvo~ 
ton raha-asiainvaliokunnan kasiteltiivlinii, ylimaiiraiset toimet 
uusiin palkk:ausluokkiin sekii pliattaa, mitJka aikaisempiin 1-6 
vuosipalik!kioluokkiin kuuluneet ylimii.ariiiset toimet lakk:autetaan. 
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6. Eduskunnan myonnettyli tarkoitukseen kuluvana vuonna 1 
tarvittavat varat voidaan valtion ylimiHiraisista toimenhaltijoista 
ja tilapaisista toimihenkiloista 8/ 12 1949 annetussa asetuksessa 
(755/ 49) tarkoitetun tilapaisen toimihenh-ilon palkkiota korottaa 
aikaisintaan 1/ 3 1950 lukien enintaiin sellaiseen maaraan, joka 
>astaa samassa virastossa tai laitok<;essa vastaavia tai vastaavan
laatuisia tehtii.via suorittavan viran tai toimen haltijan perus
palkan tahi ylimaii.diisen toimenhaltijan vuosipalk:kion seka heille 
maksettavan kalliinpaikanlisii.n yhteista maiiraa. 

Jollei virastossa tai laitoksessa ole vastaavaa tai vastaavan
laatuista peruspalkkaista virkaa tai tointa taikka ylimaariiista 
tointa ja valtiovarainministerio on vahvistanut tilapaiselle toimi
henkilolle maksettavan enimmaispalkkion, saadaan ko. enimmii.is
palkkio korottaa enintaii.n sellaiseen maaraii.n, johon vastaavaa 
peruspal.kkaa kalliinpaikanlisineen nauttineen viran tai toimen 
haltijan uusi peruspalkka kalliinpaikanlisineen on noussut. Niiin 
ollen on korotusta laskettaessa maariteltii.va, minka peruspalkan 
ja kalliinpaikanlisii.n yhteista maii.raii. valtiovarainmini terion 
vabvistama enimmiiispalkkio on vastannut. 

Mikiili valtiovarainministerio on erityisistii. syista vabvistanut 
tilapaisen toimibenkilon palkkion korkeammaksi kuin asianomai
sessa virastossa tai laitoksessa vastaavia tai vastaavanlaatuisia 
tehtaviii. suorittavan viran tai toimen baltijan peruspalkan taikka 
ylimii.ariiisen toimenbaltijan vuosipalkkion ja beille suoritettavan 
kalliinpaikanlisan ybteinen maarii. on, ja mikali sanotuin tavoin 
korkeampaa palkkiota halutaan edelleen maksaa, on asia alis
tettava valtiovarainministerioon, joka asian oltua valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokunnan kasiteltii.vana vahvistaa uuden enimmais
palkkion. 

Jos maii.rii.tyn tilapii.isen toimihenkilon palkkio on esimerkiksi 
Helsingissii. ollut 11 % : n indeksikorotuksineen 15,425 markkaa 
kuukaudessa, on se vastannut entisessii. 11 palkkausluokassa 
olleen, vastaavia tai vastaavanlaatuisia tehtii.viii. kuin tilapiiinen
kin toimihenkilo on suorittanut, suorittaneen maii.ratyn perus
palkkaisen viran tai toimen haltijan peruspalkkaa kalliinpaikan
lisineen (13,425 + 2,000). Kun sanotun peruspalkkaisen viran 
tai toimen haltijan palkkausluokka on noussut yhdellii luokalla 
(poliisiasiain- ja vankeinhoitohallinnon alalia palkkausluokan ko
rotus on eraiden virkojen ja toimien kohdalla suurempi) , on 
hii.nen uuden 12 palkkausluokan mukainen peruspalkkansa kal
liinpaikanlisineen 20,730 markkaa (18,600 + 2,130). Nii.in ollen 
on kysymyksessii olevaan peruspalkkaiseen viran tai toimen halti
jaan verratun tilapiiisen toimihenkilOn palkkion korotus enintii.ii.n 
5,305 markkaa kuukaudessa (20,730-15,425). 

3 2532. - 24. 7. 1>950. 
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7. EdelUi. 6 kohdassa tarkoitetu1le tilapaiselle toimihenkilolle 
voidaan suorittaa palkkion korotus takautuvasti 1/7 1950 aikai
semmalta ajalta ainoastaan, jos han mainittuna paivana on ollut 
valtion palveluksessa tai saanut valtiolta elaketta. 

8. Sivutoimista maksettavia palkkioita ei koroteta, elleivat 
erityiset syyt ,sita vaadi, jolloin korotusehdotus on alistettava 
valtiovarainministerion hyvii.ksyttavliksi. 

9. Takautuvasti suoritettava palkkausten korotus maksetaan 
asianomaiselle yhdella kertaa. Sen kirjaamisesta maarataii.n jal
jempana 21 kohdassa. 

10. Palkkaukset suoritetaan perustasonsa mukaisina eli ilman 
uuden indeksiinsidonnaisuuden mukaista indeksikorotusta. Mi
ka1i virallinen elinkustannusindeksi muuttuu niin, etta siita 
aiheutuu muutos palkkauksiin, toteaa valtiovarainministerio paa
toksessaan uudet palkkaukset. 

13. Kuluvana vuonna ehka suoritettaviksi tulevia indeksi
korotuksia ei palkkalistoissa eritella eika merkita eri sarakkeisiin, 
vaan ne sit>allytetaan, kuten tahlinkin asti, asianomaiseen perus
tai sopimuspalkkaan, vuosipalkkioon, ikii.lisii.an seka kalliinpaikan
lisaan. 

Palkkaukseen sisiiltyvat indeksikorotukset, jotka edelUi olevien 
mii.araysten mukaisesti on toistaiseksi merkittiiva aputilille, eroi
tetaan vasta palkkalistojen loppusummista siten, etta perus- ja 
sopimuspalkkojen, vuosipalkkioiden, ikalisien seka kalliinpaikan
lisien loppusummista lasketaan niihin sisaltyvat indeksikorotukset 
kulloinkin voimassa olevia indeksikorotuksia vastaavien allamai
nittujen prosenttien mukaan. 

Indeksikorotus % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 15 
Laskettuna korotuksella lisatysta maarasta 

(palkkalistan loppusummista) % . . . . . . 4.s 9.1 13.o 

Nain saadut indeksikorotukset vahennetaan palkkalistan lop
pusummista, niin etta perus- ja sopimuspalkkojen, vuosipalkkioi
den, ikalisien seka kalliinpaikanlisien yhteismaarat ilman indeksi
korotuksia kayvat erikseen palkkalistasta selville. 

14. Paaluokassa 18 olevista seka kiinteista etta arviomaara
rahan luonteisista palkkausmaararahoista suoritettavat peruspal
kat ja vuosipalkkiot seka ika- ja kalliinpaikanlisii.t samoin kuin 
sopimuspalkat kirjataan menoksi kunkin luvun asianomaiselle 
palkkausmomentille. Peruspalkkojen, vuosipalkkioiden, ikii- ja 
kalliinpaikanlisien seltii. sopimuspalkkojen maksamiseen saadaan 
kayttaa vain sita osaa asianomaisten palkkausmomenttien maara
rahasta, joka on osoitettu juuri niiden maksamista varten. 
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Sikali k:uin Uima maararahan osa, ottaen myos huomioon 1 
momentille jo tata ennen kirjatut mainitut palkkaukset, joista 
tilivirasto voi pyytaa alitilitUijiltiian selvityksen, ei tarkoitukseen 
riita, merkitaan ylittava osa asianomaisten momenttien jarjestys
luvut omaaville, velallisten ja velkojain tilien ryhmiian kuuluville 
asianomaisten momenttien nimikkeiden mukaisille ,- - -
jarjestely" nimisille aputileille ( esim. ,Aputili 18 Pl. I: 1/50. 
Palkkausten jarjestely", ,Aputili 18 Pl. I: 2/ 50. Ylimaaraisen 
henkilokunnan palkkioiden jarjestely"). 

Edella tarkoitetuille aputileille merkittyjen menojen siirta
miseksi menoarvioon tullaan kuluvan vuoden viimeiseen lisameno
arvioesitykseen ottamaan lisamaararaha asianomaisten palkkaus
momenttien kohdalle, joille momenteille mikali Eduskunta hy
vaksyy niille esitettavat lisaykset, siirretiian ko. aputileille merki
tyt menot asianomaisia momentteja rasittamalla ja vastaavia 
aputileja hyvittamalla. 

15. Kun 18 paaluokassa on seka sellaisia palkkausmoment
teja, joille on kirjattu myos asianomaiselta momentilta suori
tettujen vakinaisen viran tai toimen haltijain tahi (ja) ylimaa
raisten toimenhaltijain palkkausten indeksikorotukset, etta sel
laisia palkkausmomentteja, joilta suoritettujen vastaavien palk
kausten indeksikorotukset on kirjattu samassa luvussa olevalle 
tata tarkoitusta varten osoitetulle eri momentille, on sanottujen 
erilaisten maararahamomenttien palkkausten suhteen jo suori
tettujen ja k:uluvana vuonna ehka viela suoritettavien indeksi
korotusten kirjaamismenettely vastaavasti erilainen. 

Niita palkkausmomentteja, joihin sisiiltyy edella mainittujen 
palkkausten indeksikorotuksia varten maararaha, vastaaville 
edella 14 kohdan 2 kappaleessa tarkoitetuille aputileille merkitaan 
myi:is kysymyksessa oleviin palkkauksiin ehka suoritettaviksi tule
vat indeksikorotukset, jotka sitten siirtyvat 14 kohdan 3 kappa
leessa mainituilla kirjaamistoimenpiteilla menoarvion asianomai
sen momentin rasitukseksi. 

Niilta palkkausmomenteilta, joilta suoritettavien edelHi mainit
tujen palkkausten indeksikorotuksia varten on oma maararaha
momenttinsa, ei saada suorittaa palkkausten indeksikorotuksia. 
Kun aikana maalis-heinak:uu 1950, jolloin ei ollut indeksisaan
noksia olemassa, kuitenkin etumaksuna suoritettiin nyt takautu
vasti korotettuihin palkkauksiin sisaltyva aikaisempaa 11 %: n 
indeksikorotusta vastaava era, joka siis on palkkauksen perusta
soon kuuluva eikli indeksikorotusta, niin on asianomaisille palk
kausten indeksimomenteille ko. aikana kirjatut indeksikorotukset 
siirrettava vastaaville palkkausmomenteille niita rasittamalla ja 
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vastaavaa indeksimomenttia hyvittamalUi.. Kuluvana vuonna ehka 
suoritettaviksi tulevat indeksikorotukset kirjataan sensijaan me
noksi asianomaisille indeksimomenteille. 

16. Tilapaisten toimihenkiloiden palkkioihin on maararahat 
kuluvan vuoden menoarviossa osoitettu viime vuoden joulukuun 
palkkatason mukaisina ja on niihin sisaltynyt 11 % :n indeksi
karotus. Mikali tilapaisen toimihenkilon palkkio maksetaan 1-15 
paaluokkien palkkausmaararahasta, merkiUian nykyinen eli koro
tettu palkkio erikseen peruspalkkaa tai vuosipalkkiota vastaavan 
eran osalta ja erikseen kalliinpaikanlisaa vastaavan eran osalta 
eri sarakkeisiin palkkalistoihin. Viime vuoden joulukuun palkka
tason mukainen palkkio silloisine 11 % : n indeksikorotuksineen 
merkitaan samalla tavoin eriteltyna eri sarakkeisiin ja rasitetaan 
sanotulla palkkiolla asianomaista palkkausntiiararahaa. Nykyisten 
korotettujen palkkioiden ja viime vuoden joulukuun palkkatason 
mukaisten palkkioiden erotuksella, jonka tulee ilmeta palkkalis
toista, rasitetaan 15 Pl. II luvun 13 momenttia. Mikali kuluvana 
vuonna palkkioihin tulee suoritettavaksi indeksikorotusta, merki
taan indeksikorotus eri sarakkeeseen ja kirjataan toistaiseksi 
,Valtion virkamiespalkkojen indeksikorotukset" nimiselle apu
tilille, jolta indeksikorotus siirretaan 12 kohdan 4 kappaleessa 
mainituin kirjaamistoimenpitein asianomaiselle menoarvion mo
mentille. 
~~Paaluokassa 18 olevista palkkausmaararahoista maksettavat 
tilapaisten toimihenkiloiden palkkiot merkitaan palkkalistoihin 
kuten edellisessa kappaleessa on mainittu. Viime vuoden joulu
kuun palkkatason mukaisella palkkiolla rasitetaan asianomaista 
palkkausmaariirahaa. Sanotun ja nykyisen palkkion erotus seka 
kuluvana vuonna maksettavaksi ehka tuleva indeksikorotus merki
tiian toistaiseksi eaellii 14 kohdan 2 kappaleessa tarkoitetulle 
asianomaiselle aputilille, jolta se aikanaan siirretaiin 14 kohdan 
3 kappaleessa mainituin kirjaamistoimenpitein asianomaiselle 
menoarvion momentille. 

17. Maariittyyn tyohon tai tehtiiviian osoitetusta maiiriirahasta 
suoritettavat tilapiiisten toimihenkiloiden palkkiot kirjataan koko
naisuudessaan menoksi asianomaisen maararahan kohdalle. 

18. Tilapiiisiii toimihenkiloita ei saa pitiia enempaa kuin sel
lainen maara, mika viime vuoden joulukuun palkkatason mukaan 
vastaa asianomaiselle momentille sita v'arten merkittyii kiinteaa 
maararahaa. 

19. Mita edellii tassii pliii.Wksessa on miiaratty tilapiiisten toi
mihenkiloiden palkkioiden korottamisesta ja kirjaamisesta, sovel-
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letaan myos palkkioihin, jotka suoritetaan sellaisille oman kehi- 1 
tyksensa vuoksi valtion palveluksessa oleville harjoittelijoille, 
jotka eiviit ole ylimiiariiisiin toimiin maarattyja eivatka ole tyo-
tai oppisopimussuhteessa valtioon ja joilla tehtava ei ole sivu
toimena. 

20. Vakinaisen viran tai toimen haltijain, ylimaaraisten toi
menhaltijain ja tilapaisten toimihenkiloiden palkkaukset makse
taan eri palkkalistoilla. 
U------------------
Takautuvat korotukset 18 paiiluokan palkkausmiiariirahoista 

suoritettaviin palkkauksiin kirjataan asianomaisille palkkaus
miiariirahamomenteille. 

22. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia oh
jeita edellii olevien miiaraysten soveltamisesta. (Valtiovaraiminis
terion kirj. n:o 3781, 7. 7. 1950). 

Ylimiiiiriiisten toimien tl-udet palkkausl1wkat. 

Asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan kiisitelta
vana valtiovarainministerio on nojautuen valtion ylimaariiisista 
toimenhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista 8 paivana joulu
kuuta 1949 annetun asetuksen (755/49) 4 §: iian, sellaisena kuin 
se on muutettuna 7 paivanii heinakuuta 1950 annetussa asetuk
sessa (351/50) maiiriinnyt, etta 1 paiviista maaliskuuta 1950 lu
kien toimeenpannun valtion virkamiespalkkojen jarjestelyn joh
dosta vuoden 1950 erikoismenoarviossa mainitut ylimaiiriiiset toi
menhaltijat ovat 1 paiviista maaliskuuta 1950 lukien sijoitetut 
asetukseri n:o 755/49 4 §:n mukaisista palkkausluokista asetuk
sen n : o 351/50 4 §: n mukaisiin palkkausluokkiin seuraavasti: 

Asetuksen n:o 755/49 4 §:n 
eli vuoden 1950 erikoismeno
arvion mukainen ( = enti
nen) palkkausluokka : 

entinen pl. 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Asetuks~n n :o 351/50 4 § :n 
mukainen eli 1. S. 50 lnkien 
noudatettava ( = uusi) palk· 
kausluokka : 

uusi pl. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
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cntinen pl. 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

- 38-

uusi pl. 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Matkakustannusten korvauksen ja paivarahan suhteen sovel
letaan edella mainittuja uusia palkkausluokkia kuitenkin vasta 
15 paivastii heiniikuuta 1950 lukien. 

2. -------------------
(Valtiovarainministerjon kirj.n:o 3925,12.7.1950.- Rh/ to n:o 
II. 993, 14. 7. 1950). Kl n:o 36/ 50.1. 



KASKYLEHTI N:o 37 
1950 

Vllttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltain: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat 111uutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Tapaturmavakuutuslain muuttaminen. - 2. Sotavaen ja 
eraiden kulkulaitosvirastojen Jeski- ja orpo.kassan ohjesaannou muuttaminen. 
- 3. 15% :n palkankorotuksen huomioonottaminen vuosilomapalkassa. -
4. Turvepehkun kayttO.. - 5. Tapettien hinta. - 6. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 7. Gg-vaunujen kunto. - 8. Rengaslippujen tar-kastuksen tehos
taminen. - 9. Kaikilla radoilla kelpaavat kuukausiliput. 10. Tilityssii.anto. 
- 11. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 12. Avoimia v:irkoja 
~~m~ . 

Tapaturmavakuutuslain muuttaminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu 

Laki 
tapaturmavakuutuslain m.uuttamisesta. 

Annettu Helsingissii. 16 pii.ivana kesii.kuuta 1950. 

Eduskunnan plUitoksen mukaisesti kumotaan 20 pa1vana elo- 1 
kuuta 1948 annetun tapaturmava:kuutuslain (608/-:1:8) 17 § :n 
-! momentti ja muutetaan lain 6, 7 ja 18 § nii.in kuuluviksi: 

6 §. Tyontekijan omaisella tarkoitetaan tassa laissa, mikali 
23 § : n 2 ja 4 mom en tin ja 25 §: n saannoksista ei muuta johdu: 

1) puolisoa ja seitsemaatoista vuotta nuorempaa lasta; seka 
2) seitsemaatoista vuotta vanhempaa lasta seka vanhempia, 

otto- ja isovanhempia, lapsenlapsia ynna seitsemlHitoista vuotta 
nuorempia sisaruksia, jos mainittujen henkiloiden tyo- tai ansio
kyky ja varall.isuus ovat niin vahiiiset, eWi he elatukseensa nah
den ovat olleet huomattavasti riippuvaisia vahingoittuneesta-.· 

7 §. Edella 6 §: ssii tarkoitettuna lapsena pidetaan myos otto
lasta, aviopuolison lasta, jonka huoltaja anottu aviopuoliso on, 
seka sellaista avioliiton u.lkopuolella syntynytta lasta, johon nah
den tyontekijan elatusvelvollisuus on oikeuden pliatoksella tai 
sopimuksella vahvistettu. 

533:!. - 27. 7. 1950. 
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Lasta, jonka molemmat vanhemmat ovat kuolleet, sanotaan 
tiissa laissa taysorvoksi. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lap i 
katsotaan taysorvoksi, kun hanen aitinsa ja 1 momentissa tarkoi
tettu elatusvelvollinenkin, jos sellainen on ollut, ovat kuolleet. 

18 §. Elinkoron muodostavat peruskorko ja taydennyskorko. 
Peruskorko on haitta-asteen osoittama osa 16 §: ssa mainitun 

elin:koron puolikkaasta. Haitta-asteclla tarkoitetaan lukua, joka 
osoittaa, minki:i. verran vammasta tai sairaudesta on katsottava 
vahingoittuneen sita ennen vallinneeseen tilaan verrattuna yleensa 
koituvan haittaa. -

Taydennyskorko on enintalin puolet 16 § : ssa mainitusta elin
korosta. Taydennyskotkona annetaan, jos vahingoittuneen haitta
aste on vahintaan seitsemankymmentaviisi sadalta, sen enimmais
maara ja, jos haitta-aste on edella mainittua pienempi, alla ole
van taulukon osoittama osa taydennyskoron enimmaismaarasta, 
kuitenkin niin, ettei vahingoittuneelle, jonka haitta-aste on pie
nempi kuin kolmekymmenta sadalta, taydennyskorkoa anneta. 

Haitta· Taydcnnys· Haitta· Taydennys· 
aste o/o korko aste o/o ko.rko 

30-34 1/ 10 50-54 5/ 10 
35-39 2/ 10 55-59 6/ 10 
40-44 3/ 10 60-64 7/ 10 
45-49 4/ 10 65-69 8/ 10 

70-74 9/ 10 

Kuitenkin voidaan haitta~asteesta riippumatta harkinnan mu
lcaan maarata, onko ja min:ka verran taydennyskorkoa annettava, 
jos vamman v.aikutusta ansiokykyyn on vahingoittuneen amma
tissa, huomioon ottaen myos ika, sukupuoli, uuteen ammattiin 
siirtymismahdolli uudet ja muut asiaan vaikuttavat seikat, pidet
tava yleensa poikkeuksellisen suurena tai pienena. 

Jos vahingoittuneella tapaturman sattuessa oli ja edelleen on 
omaisia, lisataan hanen taydennyskorkoaan kolmellakymmenella 
sadalta yhdestii omaisesta ja, jos heita on useampia, kahdella
kymmenella sadalta jokaisesta hanella sen lisiiksi olevasta omai
sesta, kuitenkiu niin, etta elinkorko on enintaan 16 §: ssa maini
tun elinkoron kaksinkertainen maari:i.. 

Kaksikymmentayksi vuotta tiiyttaneella elinkoronsaajalla, joka 
ei tyoskentele oppiakseen jotakin ammattia, alkoon kuitenkaan 
olko oikeutta suurempaan elinkorkoon, kuin mita hiinen vuosityo
ansionsa on ollut. (Asetuskokoelma n:o 286/ 50.- Toj n:o 1193, 
14. 7. 1950.- Vert. Kl n:o 1/ 49. l.) Kl n:o 37/ 50. 1. 
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Sotavii.en ja eraiden kulkulaitosvirastojen 
le'Ski- ja orpokassan ohjesaa.nnon muutta
minen. 

A etuskokoelmassa on julkaistu 

V altiovarainrniniste1·ion paatos 

sotaviien ja eriiiden kulkttlaitosvirasto.fen leski- ja orpokassalle 
.12 piiiviinii 1na1·raskuuta 1926 vahvistetun ohjesiiiinnon 5 § :n 

mttttttarnisesta. 
Annettu Helsingissii. 7 pii.ivii.nii. heinrukuuta. 1950. 

Valtiovarainministerio on sotaviien ja erii.iden kulkulaitos
virastojen leski- ja orpokassan valtuusmiesten esityksesta katso
nut hyvaksi miilirata, etta mainitulle kassalle 12 paivana marras
kuuta 1926 vahvistetun ohjesaannon (287/26) 5 §, sellaisena kuin 
se on 12 paivana heinakuuta 1949 annetussa valtiovarainministe
rion paatoksessa (505/49), muutetaan nain kuuluvaksi: 

5 §. Kassan osakkaat jaetaan seuraaviin valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta annetussa laissa miiiirattyjen palk
kausluokkien mukaan sovellettuihin kahteentoista ela:keluokkaan: 

I eliikeluokkaan 29-40 palkkausluokat, 
II 

" 
26--28 

" III 
" 

23--25 
" IV 

" 
20--22 

v 
" 

18-19 
V1 

" 
16-17 

" VII 
" 

14-15 
" VIII 

" 
12--13 

" IX 
" 

10-11 
" X 

" 
7-9 

" XI 
" 

4-6 
" XII , 1--3 
" 

}luu kuin 1 momentissa tarkoitettu virka tai toimi, jota 
seuraa osallisuu~ kassaan, luetaan siihen ellikeluokkaan, johon se 
palkkauksen mukaan saman momentin nojaUa Ui.hinna kuuluisi. 

Ne kassan osakkaat, jotka mainitaan 4 §: n 2 momentissa ja 
jotka aikaisemmin voimassa olleen ohjesaiinnon mukaan on luettu 
I II III IV V VI VII eUikeluokkaan, luetaan nyt I I II III IV 
V XI elakeluokkaan. 

Tatii paatostii on sovellettava 1 paivasta maaliskuuta 1950 
lukien. (Toj n:o To 1228, 17. 7. 1950. - Asetuskokoelma n:o 
369/50.) Kl n:o 37/50. 2. 

2 
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' 

15 % : n palkankorotuksen huomioonotta
minen vuosilomapalkassa. 

Urakkatyi:ita tekevien tyi:intekiji:iiden samoin !min muidenkin 
tyi:intekiji:iiden, joiden vuosiloma-ajan palkka maaraytyy tyi:in
tekijain vuosilomalain mukaan kolmcn edellisen kuukauden keski
maaraisen paivaansion perusteella, vuosiloma-ajan palkka laske
taan niissa tapauksissa, jolloin lorna pidetaan toukokuun 1 paivan 
1950 ji:ilkeen ja lomaa edeltiineeseen kolmeen ede1liseen kuukau
teen ·isaltyy aikaa ennen sanottua toukokuun 1 paivaa, siten, 
etta keskimaarainen piiivapalkka lasketaan ilman n. s. F-sopi
muksen mukaista 15 % :11 korotusta ja nain saatu keskimaariiinen 
paiviiansio korotetaan 15 %: Ha. (Rh/ to n: o H. 1005, 21. 7. 1950.) 
Kl n :o 37/ 50. 3. 

Turvepehkun kaytto. 

Valtionrautateiden omalla polttoturvevalmistamolla keriiiintY,\' 
sivutuotteena huomattavat maadit turvepehlrun ainesta ja sen 
hyvaksi kaytti:iii varten on sinne hankittu koneelliset laitteet. 

Turvepehkun menekki valtionrautateilla on kuitenkin ollut 
verrattain pienta, minka vuoksi sanottujen laitteitten tuotanto
kyvysta on sum·in osa jaanyt kayttamatta. Taman vuoksi ja pa
remman taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi olisi turvepehkun 
kayttoii lisaWiva siella, missii sc voi korvata kalliimpia aineita. 
Esim. kuivat sahajaubot ovat vaikeasti saatavissa ja ovat kal 
liita, minka takia rakennusten suunnittelijain ja rakentajain on 
syytii ottaa huomioori turvepehkun kiiytti:imahdolli uus. 

Asianomaisia kehoitetaan harkitsemaan uusia kayttopaikkoja 
ja tapoja esim. kuivi'kkeina y. m. Kaikki tilaukset on liihetettava 
V. R:n polttoturvevalmistamolle, osoite Muukko. (Puu n:o 3341, 
17. 7. 1950) Kl n:o 37/ 50. 4. 

Tapettien hinta. 

Rautatiehallitus on muuttanut tapettien hintaa koskevaa 
kirjelmaiinsii N: o 1882, 23. 3. 50 (Kl n: o 16/ 50. 3.) siten, ettei 
valtionrautateiden huoneistoihin saada valtionrautateiden kustan
nuksella ilman rataosaston johtajan tai rautatierakennusosa ton 
johtajan lupaa ostaa 1. 8. 50 lukien kalliimpia tapetteja lmin 
sellaisia, joiden hintaluettelohinta, siis alennukseton hinta, on 
cnintaan 90 markkaa kiiarolta. 

Valtionrautateiden huoneistossa asuvalla on 'lmitenkin oikeus 
saada huoneistoonsa kalliimmatkin tapetit, jos han maksaa ta
pettien hinnan ja ylliimainitun hinnan eron. Tiillaisissa tapauk-



-f>- 37 

si a valtionrautatiet siis ·uorittavat tapettien hinna. ·ta 90 markan 
hinnan kaarolta vahennettyna valtionrautateille siita mahdolli
se ti myonnettaviilHi alennuksella ja tapettien saaja loput. 
(Rh n:o 915, 20. 7. 50) Kl n:o 37/ 50. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Ilangon aseman alainen Hangon Vari Oy: n raide, jota liiken- 6 
noidaan IIangon Vari Oy: ta varten, avataan Tt-liikenteen lisaksi 
elokuun 1 paivasta 1950 lukien myos T-liikenteelle Uihtevaa kap
paletavaraa varten asema-, siirto- ja suuntavaunujen rajoissa. 
Julkai uun ,Liikennepaikkojen Viilimatkat" ko. raiteen kohdalle 
tehdaan Hista merkinta. (Lkoj n:o 1537, 18. 7. 50.) Kl n:o 
37/ 50. 6. 

Liikennepaikkojen vii.limatkat julkaisuun on merkittliva 
uudesta painoksesta pois jiiii.nyt Orismalan aseman alainen Vuo
rensyrjan seisake. l\Ierkinnat ovat seuraavat: 

I 
se IVuorensyrja I 1311 I Orismala 3. I H I (Lkoj n :o 1673, 21.1 

YUstaro 5. 7. 50) Kl n:o 
Sk 26. Vs 48. 37/ 50. 6. 

Seisakkeella pysahtyvat toistaiseksi tarpeen vaatiessa ( S) 
junat 503, 506 ja 506 a. 

Gg-vaunujen kunto . 

. en johdosta, etta Og-vaunujen, jotka ovat juuri tulleet 7 
konepajasta hyvii.ssii kunnossa ja Uihetetty kuormassa G-vaunujen 
puuttee a m.m. kappaletavara-a emavaunuina, sisaovien on to-
dettu varsin usein jo ensimmaisen matlmn jalkeen rikkoutuneen, 
huomautetaan vakavasti, etta ovien kaikenlainen vakivaltainen 
kasitteleminen on ehdottomasti lopetettava ja kuormattaessa ja 
purettaes. a varottava vahingoittamasta niita. (Lkoj n : o 1652, 
19. 7. 50) Kl n:o 37/ 50. 7. 

Renga.slippujen tarkastuksen tehostaminen. 

eissa rengaslippuja koskevissa takaisinmaksuanomuksissa, 8 
joihin on liitetty rengaslippujen lavistii.mattomia lehtia, joissa ei 
ole edes liikennesaannon 29 §: n 3. lisamii.ii.rayksen mukaista mer
kintiiii, ovat ma.tkustajat pyytaneet takaisin osaa lipun hinnasta, 
vaikka he ilmeisesti ovat suorittaneet lip1.m oikeuttaman matkan 
kokonaisuudessaan. Taman johdosta, ja koska lippujen tarkas-
tusta juni sa ei ole suoritettu kaikesta paiittaen tarpeeksi huolel
lisesti, konduktooreja ja lipuntarkastajia kehoitetaan vakavasti 
noudattamaan lippujen liivi. tiimisestii annettuja mii.ii.rii.yksUi ja 
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ottamaan matkustajilta pois kaikki rengaslippujen Ui.vistfu:natto
mli.t lehdet, jotka matkan suuntaan nahden aikaisemmin olisi 
pitanyt irroittaa, ellei matkustaja ole saanut niihin sanottua 
liikennesaiinnon mukaista merkintaa. (Lkoj n:o 1654, 19. 7. 50) 
Kl n:o 37/50. 8. 

Kaikilla radoilla kelpaavat kuukausiliput. 

Kl n: o 32/50. 9 julkaistuun niiden liikennepai'kkojen luette
loon, joilla saadaan laatia kaikille radoilla kelpaa.via 'k:uukausi
lippuja, lisiitiian 1. 8. 1950 lultien Rauman asema. ( Tfo n: o 1340, 
17. 7. 1950) Kl n:o 37/50.9. 

Tilityssaanto. 

Rautatiehallitus on muuttanut Maiirayskokoelma V osan 
kirjoituksen 46 (Tilityssaanto) 1 §:n seuraavaksi: 

1 §. 
]f eno- sekii rneno- ja paluuliput. 

1 0 1. Lipunmyynnin paatyttya kuukauden viimeisena pa1vana 
on paivakirjaan n: o 4001 merkittava kaiklrien meno- seka meno
ja pailuulippujen jalellaolevat alkunumerot. 

2. Meno- seka meno- ja paluulipuista on tehtava matkustaja
liikennetili lomakkeelle n: o 4003, jota tehtaessa on huomattava: 

a. Eri lippulajit on merkittava tililomakkeeseen, kukin laji 
eri sivuHe seuraavassa jarjestyksessii: 

1. asemalla myydyt tavalliset ja tyolaismenoliput, 
2. , , lisiiliput (pahviset, pitempaii tieta var

ten), 
3. aseman alaisella epaitseniiisella liikennepaikaUa myydyt 

tavalliset ja tyoHiismenoliput, 
4. asemalla myydyt tavalliset ja tyolaismeno- ja paluuliputr 
5. aseman alaisella epaitsenaiselHi liikennepaikalla myydyt 

tavalliset ja tyoUiismeno- ja paluuHput. 

b. Kustakin lippulajista on tililomakkeelle ensin merkittava 
pahviliput ja sen jiilkeen shekkiliput. Pahviliput on vietavii tili
lomakkeelle lomakkeen n: o 4108 osoittamassa asemajiirjestyksessa. 

c. Lippujen alkunumerot on merkiWiva siinakin tapauksessa, 
ettei lippuja ole myyty. 

d. Jiilella olevat alkunumerot on merkittav:ii ainoastaan siinii 
tapauksessa, eWi lippuja on myyty tai viiiirinleimattu. 

e. Vaarinleimatut ja sellaiset takaisinlunastetut liput, jotka 
on myyty tilityskauden aikana, sisallytetaan ,Lukumaarii" sarak-
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keeseen laskemalla niistakin taysi hinta, jonka vuoksi maksu- 10 
sarakkeiden loppusummat tulevat kannettua summaa suurem
miksi. 

f. Puoliliput on lukumaarasarakkeissa laskettava kokonaisina. 
g. Pahvilippuja koskevasta hyvitys- tai velotuslaskusta on 

asianomaisen aseman kohdalle kolmannen luokan alla olevalie 
tyhjalle riville merkittava laskun numero. Shekkilippuja koske
vasta hyvitys- tai velotuslaskusta merkitaan laskun numero vas
taavalle riville viimeiseksi tilitettavan shekkikirjan kohdalle. 

h. Shekkilippuja koskevat tiedot viedaan tililomakkeelle kir
joittaen siten, ettii kustakin .k:ir·jasta merkitaan erikseen kunkin 
luokan lippujen ja lisilippujen lukumaariit seka vastaavat mak
sut. Nama tiedot on merkittavii myos kunkin shekkikirjan viimei
sen kaytetyn lehden kaantopuolelle. Kustakin shekkikirjasta on 
sarakkeeseen ,1\'laarapaikk:a" merkittava ensimmaisen ja viimei
sen kirjoitetun lipun nume1·o. 

i. Shekkilipuista on alku- ja jiilella olevan allmnumeron 
asemasta merkittava sana ,shekki". 

j. Kun on maiiriitty, etta useammalle kuin yhdelle henkilolle 
on kirjoitettava yhteinen sb.ekkilippu, on lippujen lukumaariiksi 
merkittava se luku, joka ilmoittaa, kuinka monelta henkilolta 
maksu on kannettava. 

k. Yhdistelmiissa matkustajaliikenteen summista (lomake n: o 
4003) on erikseen laskettava yhteen meno- ja erilileen meno- ja 
paluulippujen lukumiiarii ja niistii saadut maksut. Lisiilipuista 
me:r>kitaan vain niiden maksusumma mutta ei lukumaarii. Yksin
kertaisten lippujen summista viihennetii.an vaarinleimattujen ja 
kaikkien takaisinlunastettujen, siis myos tilityskuukautta var
hemmin myytyJen yksinkertaisten lippujen lukumaarii ja niiden 
arvo. Samoin vahennetiiiin meno- ja paluulippujen summista 
vaarinleimattujen ja 'kaikkien takaisinlunastettujen meno- ja 
paluulippujen lukumiHirii ja niiden arvo. Loppueriit viedaiin 
,Matkustajaliikennetulojen yhdistelmaan" n:o 4020 a.o. riville. 
MatJkojen lukumaiiriiksi on lomakkeeseen n: o 4020 meno- ja 
paluulippujen osalta merkittavii lippujen lukumaiirat kaksin
kertaisina. 

Viiiirinleimatuista ja takaisinlunastetuista lipuista on laadit
tava maaraasemittain asemajarjestyksessa luettelo eri sivulle 
lomakkeessa n:o 4003. Jos lippujen joukossa on useampia saman
hintaisia lippuja. samalle maaraasemalle, kirjoitetaan ne samalle 
riville merkitsemalla lippujen lukumaara lukumaariisarakkeeseen 
ja yhteinen maksu maksusarakkeeseen. Meno- ja meno- ja paluu
liput kirjoitetaan eri ryhmiksi, jonka jalkeen suoritetaan luku
maarii- ja maksusarakkeiden yhteenlaskut. 
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Koska lomakkeessa n: o 4003 ei enaa ole lippujen lukumaara
ja maksusarakkeissa ,yhteensa" saraketta, on lmnakkeeseen 
n: o 4020 tarvittavat eri luo'kkien lippujen yhteiset lukumaarat ja 
vastaavat maksut erikseen laskettava. Tama tapahtuu siten, etta 
3 luokan luk:trn1aara- ja maksusarakkeisiin merkitaan 3 luokan 
loppusummien aile ensin 2 ja sitten 1 luokkaa koskevat tiedot, 
jonka jaJkeen yhteenlaskut voidaan suorittaa. 

1. lVIatkustajaliikem1etilin ohella on tarkastustoimistoon liihe-
1 eWiva 1. puoliliput (pahvilippujen numeropuolikkaat ) ja 2. 
vaarinleimatut ja takaisinhmastetut liput pujoteltuina loyhaan, 
eheaan lankaan, jonka molemmat paat on lakkasinetilla kiinni
t.etty pahvinpalaselle. Nama liput pujotellaan samaan lankaan 
siten, ettii kumpaankin ryhmaan IJmuluvat liput ovat perakkain 
ja asemajarjestyksessa. Kummankin ryhman viimeisen lipun 
kaantopuolelle merkitaiin k.o. ryhman lippujen lukumaara. 

Naita maariiyksia sovelletaan ensi kerran heinakulin 1950 
tileja laadittaessa. (Tfo n: o 1365, 22. 7. 50.) Kl n: o 37/ 50. 10. 

Kadonneita ma.tkalippuja., virka.merkkeja ym. 

Pasilan asemalla palvelevalle 1 1. asema.miehelle Pentti Veli Taivaiselle 
11. 7. 50 kirjoitettu tila.pii.inen <vapaalippu n:o 323753 maJtkalle Helsinki
Iisalmi ja 21. 4. 50 kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 8117/163 matkalle 
Helsin.ki-Na tola sekii. hanen vaimolleen Kerttu Trui.vaiselle 11. 7. 50 
kirj<>itettu tilapii.inen vapaalippu n:o 323754 mabkalle Helsinki-Ii.salmi 
ovat kadonneet ja. kuoletetaan. (Ljp 1 n:o 839/2385, 17. 7. 50.) 

Avoimia. virkoja. ja roimia.. 

YUmuUi!"iWne?l, vetu-rinnestarin tO'inni, toi taiseksi Kouvolan varikossa 
(Kta) . Koneosa.ston johtajalle osoitetut hakemuksct toi<mitettava rautatie
hiallituksen kirjaajalle v.i.imeistii.ii.n 10. 8. 1950 ennen .kello 12. 

ykisi 1 pl. 1 l. ratamestarin~ virlva 4. ratajaksossa (Rauma), kiakisi iJ p!. 
1 l. ratamestarin virlcaa: 3. (Pai.mio) ja 8. (Kursu) •ratajaksossa, kolme 
2 l. rota-1nestarim. virlcaa : 4. (Tampere), 9. (Puukari) ja 10·. (Riirola) 
rata.jruksossa ja nelja rat01n1Jiehe1~ 1:irkaa: 2. (Hanko), 3. (Tuxku), 5. (:Haa
prumi:i,ki) ja 7. (Oulu, valtion asuntoa ei ole) ratajaksos.sa. Rataosaston 
johtajalle osoi:tetut hakemulkset ji:i,tettiiva rautat:i.ehallituksen b.irjaa.jalle 
viimeistalin 12. 8. 1950 ennen kello 12. 

4. va..rik'kojaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettavat virat Ja 
toimet: Kouv.olan varikolla: ykisi 1 l. va'll!fvumtarkiastajwn toimi (1 Kw), 
y1csi 2 l. va-tmwn.tark&tajan toimi (1 Kw) ja yksi tallitm.iehen toimi (1 Kw); 
Pieksamaen varilkolla: 4 vawnJu~woitelijan tointa (3 Pm, 1 Suo) ja yksi 
P'l~mppukioneenkiiytt(j,jii.n toimi (1 Pm); Joensuun varikolla: yksi V(l!U?l/Un· 
voitelijwn toimi (1 Jns). Hakemukset ji:i,tettfuva asianomaisille varikon
p'aallikOille viimeistiilin 14. 8. 1950. 

Apulaisvarikonpii.O.,llikon vvrka, toistaiseksi P'asiJan vari.Jkolla. - Rauta· 
:tiehalliitukselle osoitetut kirjalliset hatkemukset toimi.tettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 23. 8. 1950 enn.en kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan t.a!kia kehoitetaan ha.kijoita ennen ha.ke
musten jattamieta ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuk ista. 

Helsinki 1950. Va.ltioneuvoston kirjapalno 



VR KASKYLEHTI N:o 38 
1 9 50 

Vlittaus Kliskylehdessli julkaistuu n mliiirliykseen merkitiin: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtlivli painatusjaostoon. 

T o I m i t u s : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S is a lly s : 1. Tyopalk.kojen indeksik.Qrotus. - 2. Valtion viran tai toi· 
men haltijain palkkaukscn yleinen tarkistus. - 3. Muutoksia aikatauluun n :o 
116. - 4. Liikennepaik.koja koskevia muutoksia. - 5. Gb-vaunujen kuormitta
minen. - 6. Suomen-Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen julkaisut. -
7. Veniilaisten viljankuljetuskilpien palautus. - 8. Korjaus Suomen-Neuvosto
liiton yhdysliikennetariffin uuteen painokseen. - 9. Matkalippualennuksia. -
10. VR palvelukseen sopimattomia. - 11. Kadonneet apukytkimet. - 12. Ka· 
donneet makasiinikiirryt. - 13. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 
- 14. Avoimia virkoja ja toimia. 

Tyopalkkojen indeksikorotus. 

Elinkustannusindeksin nousun johdosta suoritetaan tyosopi- 1 
mussuhteessa valt ionrautateihin olevien tyontekijoiden palkkoi-
hin heinakuun 15 paivan 1950 jalkeen seuraavan ensimmaisen 
palkanmaksukauden alusta lukien 5 %: n suuruinen indeksi
korotus, joka lasketaan muusta palkasta erillisena kaskylehdessa 
n: o 29/50. 1 maariteltyihin palkkoihin tai ansioiliin. (Rh/To 
n:o H 738, 27/ 7. 1950) Kl n :o 38/50. 1. 

Valtion viran t ai toimen haltijain 
palkkauksen yleinen tarkistus. 

Asetnskokoelmassa on julkaistu seuraava 

Valtiovarainrninisterion piiiitos 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisestii 

tarkist'l.tksesta. 
Aunettu Hclsiugi~sii 18 piiivii.nii heiuakuuta 1950. 

Valtiovarainministerio on nojautuen valtion viran tai toimen 2 
haltijain palkkauksen yleisesta tarkistuksesta 7 paiviina heina
kuuta 1950 annettuun valtioneuvoston paatokseen (354/50 ) 
todennut, etta viralHnen elinkusta1musindeksi, jonka per usteella 

5422. - 3. 8. 1950. 
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viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus toimi
tetaan, kesii.kuussa 1950 oli 936. 

Taman vuoksi peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain 
peruspalkat sekii, tulo- ja menoarvion rajoissa, ylimaariiisten 
toimenhaltijain vuosipalkkiot suoritetaan 1 paivastii elokuuta 
1950 luk:ien sen suuruisina kuin ne ovat mainitun valtioneuvoston 
paatoksen liitteena olevan taulukon N: o 1 sarakkeessa 4 (in
deksin ollessa 903). 

Samoin suoritetaan 1 paivasta elokuuta 1950 lukien perus
palkkaisen viran tai toimen haltijain seka, tulo- ja menoarvion 
rajoissa, ylimaiiraisten toimenhaltijain ikalisiit sen suuruisina 
kuin ne ovat mainitun valtioneuvoston paatoksen liitteena olevan 
taulukon N: o 2 sarakkeessa 5 ( indeksin ollessa 903). 

Niin ikaan suoritetaan kalliinpaikanlisat peruspalkkaisen 
viran tai toimen haltijoille seka ylimaaraisille toimenhaltijoille, 
tulo- ja menoarvion rajoissa, 1 paivastii elokuuta 1950 lukien sen 
suuruisina kuin ne ovat mainitun valtioneuvoston paiitoksen 
liitteenii olevan taulukon N: o 3 sarakk:eessa 5 (indeksin ollessa 
903). 

Samoin suoritetaan sopimuspalkk:aisen viran tai toimen hal
tijain sopimuspalkat 1 paivasta elokuuta J 950 lukien sen suu
ruisina kuin ne ovat mainitun valtioneuvoston paatoksen liit
teenii olevan taulukon N: o 4 sarakk:eessa 4 (indeksin ollessa 903). 
(Asetuskokoelma n:o 381/50. - Rh/ to n:o H. 1030, 1. 8. 1950. 
- Vert. Kl n:o 36/ 50. 1.) Kl n:o 38/50. 2. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

Hj n:ot 073 ja 074 Kouvola-Voikoski-Kouvola lakkaute
taan kannattamattomina elolrnun ajaksi. (Kut 1326/1333, 29. 7. 
1950) Kl n:o 38/ 50. 3. 

Junat 385 ja 386 pysiihtyvat tarvittaessa (S) sunnuntaisin 
ja pyhapaivinii maidon kuormausta ja maito-astioiden purka
mista varten Jonkkusen seisakkeella 6. 8. 50 alkaen (Kut 1198/ 
1334, 29. 7. 1950) Kl n:o 38/ 50. 3. 

Syyskuun 1 'Piiiviistii 1950 lukien lakkautetaan henkilojunat 
n:ot 35 ja 34 Helsinki-Karjaa-Helsinki arkipaivisin, joten 
junat tulevat olemaan kulussa ainoastaan sunnuntaisin ja pyhii
paivina. 

Henkiloliikenteen hoidosta huolehtii Oy Pohjolan Liikenne 
Ab. (Rh n :o 1689/ 4575, 14. 7. 1950) Kl n:o 38/ 50. 3. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kurikan aseman alaisena avataan 1. 8. 50 lukien liikenteelle 4 
Osuuskaupan raide, jonka Liikennepaikkojen viilimatkat julkai-
suun tehtavat merkinnat ovat seuraavat: 

Kurikka 
Osuuskaupan 
raide 

Krk 1. Tt Kurikan Osuuskauppa 
r.l: ali. varten. 
(Lkoj n:o 1714, 
29. 7. 50) Kl n:o 
38/50. 4. 

Lappilan aseman Iaisena km: lla 95 + 120 m avataan 16. 8. 
1950 lukien liikenteelle Jutila niminen seisake seuraavin Lii
kennepaikkojen valimatkat julkaisuun tehtavin merkinnoin: 

I 
se .Tutila. 112 I Lappila 3. H Luk. 16. 8. 50. (Lkoj 

M:ommila 3. n:o 1561, 26. 7. 

I I 
Ri 24. Lh 35. 50) Kl n:o 38/50. 

I Kw 97. 4. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat 235, 251, 
255, 255 a, 236, 252, 254 ja 256. 

Kuten sahkeessiini n: o 13, 28. 7. 50, on mainittu, liikennoi 
Karjalan Metsatuote Oy itse Parikkalan asemalla Idiytossaan 
olevaa syrjaraidetta, joten se niaksuttomana on 1. 8. 1950 lukien 
poistettava Liikennepaikkojen valimatkat julkaisusta. (Lkoj n: o 
1506, 28. 7. 50) Kl n:o 38/ 50. 4. 

Puistolan laituri avataan syyskuun 1 paivasta 1950 lukien 
myos R-liikenteelle, joten laiturin liikennoimismerkinta Liiken
nepaikkojen valimatkat julkaisussa on sanotusta paivasta lukien 
oleva HlmTpR. (Lkoj n:o 1692, 25. 7. 50) Kl n:o 38/ 50. 4. 

Raision aseman alainen Jonkkusen seisake avataan 1. 8. 1950 
lukien Turkuun suuntautuvalle maidon ja maidonkuljetusastioi
den liikenteelle, joten Liikennepaikkojen valimatkat julkaisuun 
on Jonkkusen seisakkeen kohdalle sarekkeeseen 8 tehtava mer
kinta ,M Turkuun". (Lkoj n:o 1484, 27. 7. 50) Kl n:o 38/ 50. 4. 

Gb-vaunujen kuormitta.minen. 

lGukaisten asema valittaa, etta useilla liikennepaikoilla ei ole 5 
otettu huomioon maaraysta, jonka mukaan Gb-vaunujen suurin 
sallittu kuorma rataosalla Kiukainen-Kauttua saa olla enin-
taan 15 tonnia, mista on aiheutunut niin asiakkaille kuin rauta-
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tiellekin harmillista ja aikaa :~eka kustannuksia kysyviia kuor
man viihcntami5ta Kiukaisissa. 

Taman johdosta huomautetaan Kl 3/ 46. kohdassa 9 maini
tusta miiarayksesta, jonk:l. mukaan Gb-vaunujen suurin sallittu 
kuorma m.m. Kauttuan radalla on 15 tonnia ja kehoitetaan lii
kennepaikkoja, joissa yleiskaavaan (n: o 1294, ent. 0 N: o 1131) 
ei ole k.o. kaskylehden kohdassa mainittua uutta kaavaa lii
mattu, sellainen heti painatusjaostosta tilaamaan. l\iikiili lai
rninlyonteja tiissa suhteessa vastai uuclessa esiintyy, velvoitetaan 
syylliset korvaamaan siirtokuormauskustannukset. (Lkoj n: o 
1643, 27. 7. 50 ) Kl n:o 38/ 50. 5. 

Suomen- N euvostoliiton rautatieyhdys
liikenteen julkaisut. 

Suomen ja NeU\·ostoliiton rautatieyhdysliikennemaarayk iin 
yhdysliikennekonfcrcnssis a tehtyjen muutosten johdosta on tiita 
liikennetta koskevista julkaisuista otettu uudet painokset, jotka 
on lahetetty asemille noudatettaviksi. (Tftk n:o 159, 25. 7. 
1950) Kl n: o 38/ 50. 6. 

Venalaisten viljankuljetuskilpien palautus. 

Koska viljankuljetuskilpien palauttamisessa on jalleen ilmen
nyt sekaannusta, huomautetaan Kl n: o 8/48. 12 viitaten, etta 
ne on palautettava rautatien oman tavaran kuljetuskirjalla Vai
nikkalan asemalle. Palautusten tarkkailun vuoksi on kuljetus
kirjaan merkittavii joko Vainikkalan aseman laatiman saatteen 
numero tai niiden vaunujen numerot, joiden kilvet palautetaan. 
(Tftk n:o 160, 25. 7. 1950) Kl n:o 38/ 50. 7. 

Korjaus Suomen-Neuvostoliiton yhdys
liikennetariffin uuteen painokseen. 

Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen matkusta
j ain, matkatavaran ja tavarain kuljetustar iffin 21 artiklan 1 §: n 
ensimmaisesta lauseesta on pyyhittiiva sana ,siihkosanomalla" 
ja t ama sana lisiitt iiva saman artiklan 2 § : n ensimmaiseen lau
seeseen sanojen ,rautatie pyytaa" jalkeen. (Tftk n: o 161, 25. 7. 
1950) Kl n : o 38/50. 8. 
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Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 9 
hinnoista seuraa viin tilaisuuksiin osallistuville: 

Nikkila: 16- 22. 8. 1950; Fria Missionsforbundets Ungdomin 
nuQrisojuhlat Gesterbyssa; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 

Tammisaari: 17-22. 8. 1950; Kanotklubben Wagenin jarjes
tamat yleiset Suomen mestaruuskilpailut melonnassa; kilpailijat 
ja toimihenkilot; 25 %, myos pikaj . 

Nurmo : 17-22. 8. 1950; Suomen Poikaurheiluliiton nuorten 
Kesaurheilupii.ivat; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, rnyos 
pikaj. 

Helsinki : 24-29. 8. 50; Svenska Finlands Idrott.sforbundin 
juniorien yleisurheilumestaruuskilpailut; aile 20-vuotiaat kilpai
lijat ja toimihenkilot; 25 %, myos pikaj. 

VR palveluk:seen sopimattomia. 

Pasilan asemalla palveleva alokas Taito Gunnar Johannes Kanervo 1 Q 
(synt. 14. 2. 1926) on erotettu 30. 6. 1950 1ukien sopimattomana rauta· 
tien palvelukseen. (1. ljp n :o H. 544/ 2469, 25. 7. 50.) 

K a.donn eet apukytkimet. 

Riihimiien aseman venii.Hiisten vaunujon apukytkimot Ri 241-255 11 
ovat jii.iineet palauttamatta kotiasemalleen. Pyydetaan etsimaan ja loy
dettaessa palauttamaan Riihimii.en asemalle. (2. ljp n:o 1191/ 3436, 29. 7. 
1950.) 

Ka.donneet mak asiinikli.rryt. 

Rauman tavaramakasiinista on 24. 7. 50 kadonnut makasiinikarryt. 12 
'Tuntomerkkeinii. m. m.: Kii.rryt ovat rautaiset, kadensijat puiset, joista 
toinen halki, karryn pohja kovera siileikko, maalattuja tuntomerkkejii. ei 
ole. Pyydetaii.n etsimiiii.n ja Hiydettii.cssii. pli.lauttamaan os.: Rauma, ta va· 
ratoimisto. (4. ljpt n:o 2923, 28. 7. 1950.) 

' 
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Kadonneita matkaJippuja., virkamerk.keja ym. 

Kouvolan varikolla pa.lvelevalle ylim. tallimiehelle Helmi Luukalle Jrir. 
joitettu kesii:kausivapaalippu n: o 17/ 621 matkalle Kouvola-Nuppulinna 
sekii. 3/1{) ·44 J.rirjoitettu virkamerkki n: o 522 O'vat kadonneet ja kuolete· 
taan. (Vrp Kw n:o 278, 17. 7. 1950.) 

Lahden aseman alOO!kaalle Va.ino Olavi Paaja.selle 21. 4. 50 kirjoitettu 
kesiilkausivapaalippu n: o 02385/48 m111tkalle Laltti-Hytti ja 30. 6. 50 
kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 441924 Laltden-Helsingin vii.lille ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (2. ljp n :o 1149/3282, 20. 7. 1950) 

Siilinjii.rven---.Tuankosken mutatiernkennuksen tyontekijii.lle Lauri Ro:i
vaiselle ja vaimolle Idalle 1. 7. 50 kirjoitettu tilapii.iset vapaaliput n: ot 
0389063 ja 0389064, matkalle Siilinjii.rvi-Kemrijii.rvi, ovat kadonneet ja 
·kuoletetaan. (Rkp Jns n: o 314, 21. 7. 1950) 

Kouvolan aseman 1 1. vaihdemiehelle Jalmar Vesterbergille Jdrjoitettu 
virkamer.kki n : o 365 on kadonnut ja kuoletetaan. (10. ljp n: o 1392/ 2872, 
22. 7. 1950) 

Pasilan varikon kattilasepiin Ragnar Hurmeen vaimolle Hellinille 
12. 6. 50 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 278888 matkalle Helsinki
Jyvii.skylii. on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Pal n:o 310, 24. 7. 1950.) 

Kuopion konepajatyol. E. Roksii.n pojalle Taunolle ja tyttiirelle Ailalle 
1. 7. 50 kirjoitetut tilapiiiset vapaaliput n :o 0395754 ja 0395755 m111tkalle 
Kuopio-Helsinki ova.t 1kadonneet ja kuoletetaan. (Kpp Kuo n:o 244, 
24. 7. 1950.) 

Pasilan aseman v. t . asemamiehelle Tauno Uusimaalle 7. 7. 50 kirjoi
tettu tilapiiinen vapaalippu n :o 0323743 matkalle Helsinki-Kemijiirvi 
sekli. 21. 4. 1950 kirjoitettu kesakausivapaalippu n :o 08143/163 matkalle 
Helsinki-Toijala ovat tkadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp n :o 877/ 2471, 
25. 7. 50.) 

Ylim. asemamies Jaakko Arvid Turuselle (.s. 26. 11. 20) kirjoitettu 
virkamerk.ki n:o 4/30. 6. 50 on kadonnut ja kuoletetaan. (7. ljp n:o 
H . 384/1553, 25. 7. 1950.) 

EI!ltisen asemamiehen David Vii.isiisen leskelle Matildalle 27. 6. 5(} 
Vaajakoskella kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n :o 433851 matkalle Lep· 
pii.lahti-TurJm on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n:o Y . 1276/ 2031, 25. 
7. 1950.) 

Alokas Onni Olavi Janhoselle 22. 4. 50 kirjoitettu kesakausivapaalippu 
n:o 12495/250 matkalle Jyviiskylii-Drivesi on kadonnut ja ~uoletetaan. 
(9. ljp n:o Y . 1279/ 2031, 25. 7. 1950.) 

Alokas Toivo Johannes Avulallo 18. 4. 50 tkirjoitettu kesii.kausivapaa
lippu n :o 07577/152 matkalle Turku-Lempli.iilii. on kadonnut ja kuolete
taan . (Ap Tku n:o 536, 26. 7. 1950.) 

10. ratajaksossa palvelevalle kivityomiehelle Pentti B. Leskiselle 21. 
7. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 441382 mat!kalle Kuopio-
Helsinki ja hiinen vaimolleen Kertulle 21. 7. 50 kirjoitettu tilapiiinen 
vapaalippu n:o 441383 matkalle Kuopio-Helsinki ova.t kadonneet ja kuo· 
letetaan. (10. rtjp 26. 7. 1950.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajantyolii.iselle Johannes Vou
tilaiselle matkalle Helsinki-Nastola kirjoitettu kesiikausivapaalippu n :o-
21/30 on kadonnut ja kuoletetaan. (Kpp Psl 26. 7. 1950.) 

Kyllii.styslaitoksen tyomiehelle Eemil Vei•kka.selle Luumiien--Somerhar· 
jun viilille 1. 6. 50 kirjoitettu asuntolippu n :o 30781/ 616 ja hiinen pojal
leen Erkki Veikkaselle 20. 6. 50 matkalle Luumii.ki-Tornio kirjoitettu 
tilapii.inen vapaalippu n:o 408153 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Puu. 
n :o 3410, 26. 7. 1950.) 
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Kouvolan varikolla (Vro) palveleva.lle veturinkuljettajalle Reino Kos- 13 
kiselle 21. 4. 50 kirjoiiettu kcsiikausivapaalippu n:o 28/612 matkalle Vi
rs.soja-Myllykoski QU ikadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Kw n:o 287, 28. 
7. 1950.) 

Avoimia. virkoja. ja toimia. 

OiJcalisu: m n:o 37/50. 12-kohdassa avoimiksi julistetut nelja ratamie- 14 
hen virkaa tarkoittava.t rataesfnniehen virkoja. 

Kaksi, 1 Z. koneVnsimoorm virkaa, joiden halti.joista toin~m toimii Vaasan 
ja :toinen Oulun konepajan pii.i111ikkonii.. Rs.utatiehallitukselle osoitetut hake
mukset toimitettava raut111tiehwllituksen kirjaajalle viimeistaii.n 31. 8. 1950 
ennen kello 12. 



Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino 



VR KASKYLEHT N:o 39 
1958 

Viittaus Kaskylehdessa :ulkaistuun maaraykseen merkltib: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numwo). 
Jakelua koskevat lliUutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostooa. 

T o i m i t u s: Rautatiehallitus, 2 kerros, huOIMI l ... 

SIS A. L L Y S: 1. Liikennepaikkoja kos.kevia muutoksia. - 2. Lisii.- ja yli· 
mii.ii.raisestii. junasta tehtavii.t ilmoitu.kset. - 3. Kaikilla. radoilla. ke1pa.avat 
kuukausiliput. - 4. Maksettavat lii.hetykset Loviisan. ja Jokioisten rautateille. 
- 5. Uusien virkapu.kujen. hankkiminen. - 6. Kadonn.eita matkalippuja, vir
kamerkkejii. ym. - 7. Avoimia virkoja ja toimia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Runnin aseman alainen Joutenjoen seisake avataan syyskuun 1 
1 paivasta 1950 lukien maidon ja maidonkuljetusastioiden lii
kenteelle, joten seisakkeen liikennoimistapamerkinta Liikcnne
paikkojen valimatkat julkaisussa on sanotusta paivasta lukien 
HM. (Lkoj n:o 1594, 4. 8. 50) Kl n:o 39/ 50. 1. 

Lisa.. ja yli.m.aariiisesta junasta , tehtavat 
ilmoitukset. 

Junaturvallisuuden varmistamiseksi seka odottamatta esiin- 2 
tyvien pysahdysten aiheuttaman tarpeettoman polttoainekulu
tuksen vi:i.hentamiseksi kiinnitetaan erityisesti ilmoitusasemien ju
nanlahettajien huomiota otsikkoasiaa koskevan J t: n 120 §: n ja 
Ui.hinna sen 8. ja 9. kohtien tinkimattOmaan noudattamiseen. 
Kuten niiissa kohdissa annetuista maarayksista ilmenee, on ju-
nalle, joka ilmoitusasemavalilla kohtaa, sivuuttaa tai laskee ohi 
lisa- tai ylimaariiisen junan, josta kuljettaja ja konduktoori 
eivi:it ole saaneet ilmoitustaululta tietoa, edellisen ilmoitusaseman 
junanliihettajan toimesta suoraan tai, jos juna sahkeen tiille 
asemalle saapuessa on silta jo ehtinyt liihtea, hiinen toimestaan 
jonkin sopivan valiaseman junanlahettajan valityksella tallainen 
ilmoitus annettava. 

Laiminlyonteja naiden mi:iaraysten noudattamisen suhteen on 
esiintynyt, paitsi siina, ettei ilmoitusta ole ollenkaan tehty, 
myoskin siinii suhteessa, etta on jatetty huomioonottamatta to-

55HJ. - 10. 8. 1950. 
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delliset olosuhteet ja kaytannolliset mahdollisuudet ilmoituksen 
tekemiseen, varsinkin 9. kohdan tarkoittamissa tapauksissa. Esim. 
silloin, kun on kysymys kohtaavasta lisa- tai ylimaaraisesta ju
nasta, on usein asiallisempaa, jopa joskus ainoa mahdollisuuskin, 
etta vakinaiselle junalle lisajunan kulkuun asettamisesta valiase
man junanlahettajan valityksella annettavan ilmoituksen kehoit
taa valiasemaa tekemaan lisiijunan lahtOasema tahi muu silla 
suunnalla oleva ilmoitusasema eika vakinaisen junan tulosuun
nalla oleva, kuten saanto kirjaimellisesti tulkiten maaraa. Sa
moin voidaan k. o. ilmoitus poikkeustapauksissa antaa kohtaus
lappurengasta kayttaen myoskin sellaisella valiasemalla, jolla 
juna ei pysahdy. Parhaiten tulee 9. kohdan mukainen ilmoituk
sen antaminen hoidetuksi, jos kysymykseen tulevat ilmoitusase
mat siita sopivat keskenaan. Erityisissa tapauksissa voi myos
kin vaununjakaja tai junaohjaaja antaessaan lisajunan kulkuun 
asettamisesta ilmoituksen maarata sopivan viiliaseman tekemaan 
p. 0. ilmoituksen, mutta on tii.lloin maarayksen antamisesta an
nettava tieto myoskin sille ilmoitusasemalle, jolle ilmoituksen 
antaminen muutoin kuuluisi. (Lkoj n:o 1734, 4. 8. 50) 
Kl n:o 39/ 50. 2. 

Kaikilla radoilla kelpaavat kuukausiliput. 

Sattuneiden viilirinkasitysten vuoksi huomautetaan, etta kuu
kausilipuista TS: n 15 § :ssa ja sen lisamaarayksissa annetut 
maiirii.ykset joka kohdassa koskevat myos kaikille radoille myy
tavia kuukausilippuja. Niidenkin voimassaoloaika paattyy siis 
aina jonkin kuukauden toisena arkipii.ivana. J os nainollen mat
kustaja, jolla ei ole aikaisemmin kuukausilippua, haluaa ostaa li
pun kesken kuukautta, voidaan se hanelle myyda, mutta talloin 
lipun viimeiseksi kelpoisuuskuukaudeksi on merkittava vahintain 
seuraava kuukausi. Maksu lasketaan talloin lisaamalla tariffi
taulukkojen lisalehteen n: o 4 merkittyyn hintaan yhden kuukau
den kuukausilipun hinnan niin monta 20:s osaa kuin myynti
lmul{audesta on paivia jaljella. Kaikilla radoilla kelpaavaa kuu
kausilippuakaan ei siis saa myyda mista kuukauden piiiviistii mi
hin kuukauden piiivaan hyvansa. Kesken lruukautta voidaan, 
matkustajan nimenomaan niin halutessa, myyda lippu ainoastaan 
saman kuukauden loppuun saakka voimassaolevaksi, mutta ti:il
loin on perittava tariffinmukainen kuukausilipun hinta kokonai
suudessaan. (Tfo n: o 1401, 31 . 7. 1950) Kl n: o 39/ 50. 3. 
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Maksettavat Uihetykset Loviisan ja Jokiois
ten rautateille. 

Esiintyneen epatietoisuuden takia huoma.utetaan, ettii yhdys- 4 
liikenteessii Loviisan rautatien kanssa kannetaan aile 100 kilon 
lahetyksista, joiden rahtl. maksetaan maiiriiasemalla seka valtion
rautateiden etta Loviisan rautatien osalta maill·aasemalla makset
tavan liihetyksen viihin maksu. TS: n 37 § : n 3 lm: ssa mainittu 
20 markan lisiimaksu kanne.taan naistii liihetyksista vain siina 
tapauksessa, etta molempien rautateiden osuudet ovat naita va
himpia maksuja suuremmat. Lisamaksu kannetaan talloinkiu 
vain yhden kerran ja merkitaan aina maariirautatien osuuteen, 
valtionrautateiden liikennepaikoilta Loviisan rautatien liikenne
paikoille menevien liihetysten osalta siis Loviisan rautatien 
osuuteen ja Loviisan rautatien liikennepaikoilta valtionrautatei-
den liikennepaikoille menevien lahetysten osalta valtionrautatei-
den osuuteen. Naihin lahetyksiin ei sovelleta saantoa, etta rahti 
saa olla enintaiin 100 kilon suuruinen. 

J okioisten rautatien osalta sovelletaan TS : n 37 §: n 3 lm: n 
miiarayksia sellaisinaan. Vahimmiit maksut tiissii yhdysliiken
teessa ovat samat kuin Loviisan rautatien osuudesta on maaratty. 
(Tfo n:o 1428, 4. 8. 1950) Kl n:o 39/50. 4. 

Uusien virkapukujen ha.nkkiminen. 

Uusien, Kl:ssa n:o 40/ 50. 1-kohdassa julkaistavien virka- 5 
pukumiiaraysten tultua vahvistetuiksi monet rautatielaiset teet
tiinevat uuden virkapuvun. Rautatiehallituksen ta1·koituksena on 
hankkia valtionrautateiden varastoihin rautatieliiisille myytavaksi 
virkapukukangasta ( diagonaalia j a sheviottia) ja paallystakki
kangasta seka jatkaa virkapukujen teettamista joukkotilauksena 
jossakin pukutehtaassa. Koska ei ole tietoa siita, miten monet 
olisivat halukkaat kiiyttamaan hyvakseen edella mainittuja kei-
noja virkapuvun hankkinliseksi ja koska kankaitten ostamisen 
ja sopimuksen tekemisen vuoksi pukutehtaan kanssa on valtta
miitonta tietaa, miten suurista miiiiristii on kysymys, on taman 
kaskylehden lopussa liitteena tiedustelukaavake, joka on 
kaikkien niiden taytettiivii, jotka aikovat joko ostaa virka
pukukangasta varastosta tai teettaa virkapuvun pukutehtaassa 
rautatien yhteistilauksena. Esimiehet keriiiiviit tiedustelukaavak-
keet ja liihettaviit ne a. o. jaksonhuoltopaiillikoille, 1. liikenne-
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jakson alueelta kuitenkin 1. talousjakson jaksonhuoltopi:Uillik:olle, 
20. 8. 1950 mennessa. Nama tekevat yhteenvedon ja llihettavat 
sen edelleen huoltojaostolle. 

Virkalakkeja ym. virkapukuun kuuluvia asusteita seka virka
merkkeja tulee olemaan saatavina alan yksityisliikkeissa. 

Koska on ilmennyt, etta uusi jaksonhuoltopaallikoitten virka.
alueitten jako ei ole kaikkien tiedossa, mainitaan se selvennyk
seksi tassa yhteydessa. 

1. talousjakson jaksonhuoltopaallikon ( asemapaikka Hel
sinki) virka-alueena on 2., 3. ja 10. liikennejakson kasittava 
rataosuus, rataosuus Harju-Pieksfunaki kuitenkin poisluettuna. 

2. talousjakson jaksonhuoltopaallikon ( asemapaikka Tam
pere) virka-alueena on 4., 5. ja 6. liikennejakson kiisittava rata
osuus . 

.J:. talousjakson jaksonhuoltopaallikon (asemapaikka Pieksa
maki) virka-alueena on 7., 8. ja 9. liikennejakson kiisittava rata
osuus seka lisaksi rataosuus Pieksamaki-Harju. 

Rautatiehallituksen huoltopaiillikko ja apulaishuoltopiilillikko 
hoitavat omien virkatehtiiviensa ohella jaksonhuoltopaiillikon teh
tiivat 1. liikennejakson ldi.sittavalHi rataosuudella tlihan luettuna 
lisaksi Hyvinkaan keskuskonepaja. (Tthj: n n: o 90/ 373, 7. 8. 
1950) Kl n:o 39/50. 5. 

Ka.donneita ma.tkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Halkotyomies Valtter Ahoselle Kouvolan-Nuppulinnan viilille Jdrjoi· 
tettu kesakausivapaalippu on kadonnut ja k-uoletetaan (5. vtjp n:o 569/422, 
31. 7. 1950) 

Tyontekijli. Eero Hintsaselle kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 43/434, 
matkalle Immola-Kouvola ja tyontelrija Niilo Kaustolalle kirjoitettu kesii
kausivapaal!ippu n:o 50/ 439, matkalle Imatra-Koria ovat ka(lonneet ja 
lruoletetaan (13. ;rtjp n :o 590, 1. 8. 1.950) 

Kuopion aseman 2 1. ldrjurille Helmi Kyllikki Vartiaiselle kirjoitettu 
vil-kamerkki n:o 91 sekii. kesii.kausivapaalippu n:o 12169/ 244, 24. 4. 50 
matkalle Kuopio--Komu ovat kadonneet ja kuoletetaan (9. ljp n:o Y. 
1315/2076, 2.8. 1950) 

Tampereen aseman y!im. vaununsiivoojalle .A.nnikki Vainiolle ldrjoi· 
tettu kesii.k.ausivapaalippu n:o 8/550 matkalle Tamper~Pihlava ja virka· 
merkki n:o 710 ova.t kadonneet ja k-uoletetaan (4. ljp n:o 3002, 4. 8. 1950) 

Tampereen varikolla palvelevan veturinlammittii.jan Viljo .Johannes 
Jokisen virkamerkiki n:o 429, kesii.kausivapaalippu n:o 50/460 matk.alle 
Tampere--Pih.la.va sekii. 12. 5. 50 kirjoitettu tilapainen vapaalippu mat.. 
kalle Tamper~Helsinki ovat kadonneet ja k-uoletetaa.n (Vrp Tpe n:o 325, 
5. 8. 1950) 
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Avoimia. virkoja. ja toimia. 

Oikaisuna ja lisiiyksenii. Kl n:o 35/50 kohtaan 13 ilmoitetaan, e~ta 7 
a.ukijulistettujen virkojen joukossa oleva y. p. 2. I. Jrirjurin virka. on haet· 
ta.vana 'l'oysii.n 'J!YSakillii ei.k'a. asemalla ja ettli. vukaan nimitettii.va on 
velvollinen vasta.anottamaan pysiikilla sijaitsevan postitoimipaikan hoitajan 
toimcn. 

3. liikennejak.sossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettli.vii.t toimet : 
Turussa yksi O!Utonktt~jettajain esinniehen, yksi 1 l . 0/Utonkuljettajan ja 
yltsi 2 l. 0/Utonkuljett.ajan toinni. Liikenneosaston johtajalle osoitetut ha!ke· 
muk.set on jiitettiiva Turun asemapiiii.llikolle viimeistii.ii.n 19. 8. 1950. 

1. liikennejak.sossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettiivat toimet: 
1 l. autonkuljettajan toimtia: kaksi Helsingissii ja fJ l. autonkuljettajan 
tQimia: kolme He.lsingissii.. Liikenneosaston johtajalle osoitetu t hakemuk
set on jatetta,a. asianomaisen liikennepaikan pii.8.llikolle viimeistii.tin 
25. 8. 50. 

Matemaatikkona toimivan 1 Z. liikennetarlcastajan virka rautatiehalli
tuksen tariffitoimistossa. Rautatiehallituk.selle osoitetut hakemukset toimi· 
tettava rautatiehallituksen kirjaa.jalle viimeistli.iin 1. 9. 1950 ennen klo 1~. 

1. 1. 1951 avoimek.si tuleva ylitarkkaajan virka ra.utatiehallituk.sen tar
kastustoimistossa. Ra.utatiehallitukselle osoitetut ha;kemukset ttoimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 1. 9. 1950 ennen !klo 12. 

Yleisen vaakean a.suntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
mm;ten jiittli.mistli. ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuu'ksista. 



I rHleikattavaksi. Liite Kl n:o 39/50. 5. 

jalcsonhtwUopiiiillikolle. 

I. Ilmoitan haluavani 1) 

1) hank:kia tehdasmaisesti valmistetun virkapuvun ............. . 
2) hanklria tehdasmaisesti valmistetun kesavirkatakin ........ . 
3) ostaa valtionrautateiden varastosta virkapukukangasta: 

a. diagonaalia . . . . . . . . . . .. .. . . ...... ....... ....... metria 
b. sheviottia . . . . . . . . . . . ... . . . .... . . ....... .. . .. . .. . , 
c. piiallystakkikangasta .......... ................ .. 
d. kesavirkatakkikangasta ..... . ..... ... .. . . ... . .. . ... , 

II. 1) Pidan edullisempana pukujen valmistamista valmiiden 
vaatteiden numerointia noudattaen .. .......... ................... ..... . 

2) Pidan edullisempana pukujen valmistamista tehdas-
tyona mittojen mukaan ..... ... ..... .. ......... ....... ........ ........ ... .... .. 

III. Muut mahdolliset toivomukset ... .... .................................. ......... . 
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KASKYLEHTI N:o 40 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa u'kaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuos1, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava pamatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

SIS.ALLYS: 1. Virka.puku. 

Virkapuku. 

Maaraykset 
valtionrautateiden viran ja toimen haltijain virkapuvuista. 
Annettu IIelsingissa, rautatieh.a.llituksessa, 25 pii.i.vli.nii. hei.nakuu.ta 1950. 

Rautatiehallitus on valtionrautateiden viran ja toimen halti
jain virkapuvuista 10 paivana helmikuuta 1950 annetun asetuk
en (69/ 1950) nojalla vahvistanut sanotuista virkapuvuista nain 

kuuluvat miUiraykset. 

Yleista. 

1 §. Nama miHiraykset koskevat valtionrautateiden viran ja 
toimen haltijoita, ylimaaraisia toimenhaltijoita, harjoittelua var
ten palvelukseen otettuja seka tilapaisiii. toimihenkiloita. 

Ellei jaljempanii. jostakin yksityiskohdasta ole .toisin mii.ii
ratty, niin se, mita naissa maarayksissa on sanottu viran ja toi
men haltijoista, koskee myos muita 1 momentissa mainittuja 
henkiloita. 

2 §. Virkapukuun kuuluvien pukukappaleiden ja virkamerk
kien tulee olla naihin maarayksiin liittyvien mallipiirustusten 
ja jiiljempana maarattyjen mittojen mukaiset. 

Virkapuvun kuosi ja laatu. 

0 §. Virkapukuun kuuluvain pukukappaleiden kuosi ja 
laatu uvat seuraavat: 

5520. - 11. 8. 1950. 

1 
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I. Miespuoliset viran ja toimen haltijat. 

A. Yleinen virkatakki. 
v a r i j a k a n g a s: tumrnansinistii villakangasta. 
K u o s i: tavallisen kaksirivisen siviilitakin h.-uosinen, kolme 

rautatiemerkillii, siivekkaallii. pyoriillii, varustettua mustaa kivi
massanappia kummassakin rivissii. Kaulus samasta kankaasta 
n. s. pystyleikkauksin. Kaksi sisaanommeltua sivutaskua takin 
-alareunan kanssa yhdensuuntaisin kansiliuskoin ja vasemmalla 
puolella sisiiiinommeltu rintatasku ilman kansiliuskaa. Hihoissa 
amasta kankaasta 10 em levyiset kaiinteet, joiden ulkopuoliseen 

ompeleeseen kiinnitetiian kaksi pienta rautatiemerkillii varustet
tua mustaa kivimassanappia. Vuori tummasta vuorikankaasta. 

B . .Autonkuljettajan takki. 
V a r i j a k a n g a s: tummansinistii villakangasta. 
K u o s i: yksirivinen, avokuosinen, nappirivissii kolme rauta

tiemerkillii varustettua mustaa kivimassanappia. Kaksi paalle
ommeltua, napitettavin kansiliuskoin varustettua sivutaskua, 
joissa keskellii laskos, sekii kaksi samankuosista rintataskua. Ta
kin etukappaleen yliiosassa rintataskuihin ulottuva kaarroke, 
joka on kiinniommeltu ja reunasta tikattu. Samoin seUin ylii
osassa kaarroke, josta alas vyotaroon kaksi pituussuuntaan kul
kevaa laskosta. SeHissa vyotiiron korkeudella tamppi, josta alas 
selkii yksiosainen. Hihoissa 10 em levyiset kaiinteet, joiden ulko
puoliseen ompeleeseen kiinnitetiiiin kaksi pienta rautatiemerkillii 
yarustettua nappia. 

C. Kesiitakki. 
v a r i j a k a n g as: tummansinistii tai harmaata ohutta 

villa- tai pumpulikangasta. 
K u o s i: yksi nappirivi, jossa kolme rautatiemerkillii varus

tettua kivimassanappia. Kaksi avointa paalleommeltua sivutas
kua ja avoin paiilleommeltu rintatasku. Kesatakki on vuoriton. 

D. Housut. 
v a r i j a k a n g a s: samaa tummansinista villakangasta 

lmin yleinen virkatakki. 
Kuosi: a) kenkiii kiiytettaessa tavallista suoraa 

kuosia, lahkeet joko 4 cm:n levyisin kaiintein tai ilman kiiiin
teitii; kaksi sivu- ja takataskua seka edessii kellotasku; 
h ) sa a p p a it a kay t etta e s sa tavallista saapashousukuo
sia; kaksi sivu- ja takataskua seka edessa kellotasku. 
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E. Liivi. f 
V a r i j a k a n g a s: samaa tummansinista villakangasta 

kuin y leinen virkatakki. 
K u o s i: yksirivinen tavallista kuosia. Liivin asemesta voi

daa,n kayttaa myos tummansinista avorintaista villapaitaa. 

F. Suojapuk1t. 
V a r i j a k an gas: tummansinista pesunkestavaa kangasta. 
K u o s i: yleisesti kaytannossa olevaa suojapuvun kuosia. 

G. PiiiiUystakki. 
V a r i j a k an g .as: samanvli.rista, mutta paksumpaa villa

kangasta kuin yleinen virkatakki. 
K u o s i: kaksirivinen, kuusi rautatiemerkilla varustettua 

mustaa kivimassanappia kummassakin rivissa. AlaskaannetUiva 
ja leuan alta kiinnitettliva kaulus samasta kankaasta kuin takki
kin. Takin selkapuoli ilman laskoksia. Tamppi, jonka kummas
sakin paassa on rautatiemerkilla varustettu musta kivimassa
nappi. Selkaleikkauksen alaosa on avonainen ja varustettu kol
mella pienella virkanapilla. Kaksi vaakasuorilla kansiliuskoilla 
varustettua sislHi.nommeltua sivutaskua. Vuori on tummaa vuori
kangasta. Lyhytta paallystakkia voidaan kiiyttiia milloin pit
kiin piiallystakin ka.yttli.minen .tyon laadun vuoksi on hankalaa; 
se on kuosiltaan pitkan paallystakin kaltainen, mutta lyhempi. 
Talvella voidaan paallystakissa kayttaa mustaa turkiskaulusta 
ja turkisvuoria. 

H. Viitta. 
V a r i j a k an g as: samanvarista tummansinista villakan

gasta kuin yleinen virkatakki. 
K u o s i: Suomen meriviien kayWimliii kuosia, hihaton, pol

vien alapuolelle ulottuva, kaantokauluksella varustettu, alhaalta 
avara ja sisapuolelta napitettava. 

I. Sadetakki. 

V a r i j a k an g as: tummansinista tai mustaa vedenpiHi
vaa tavallista, oljy- tai kumikangasta. 

K u o s i: napit mustat, mutta kuosi muuten vapaa. 

J. Piiiihine. 

a) Lippa la k k i: samanvarisesta tummansinisesta kan
kaasta kuin muu virkapuku. Mustasta kiiltonahasta tai nahka
massasta valmLtettu lippa kiinnitetiiiin lakkiin etuviistoon alas-
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pam. Kummallakin sivulla paarteessa kullanvarincn, rautatie
merkilla varustettu pieni metallinappi 4 § : n 4 mom. mainitun 
lcukanauhan kiinnittamista varten. Kuvun etuosaan lriinnite
taan 4 § : n 2 mom. mainittu kokardi ja sen alapuolelle paartee
seen siipipyoralaatta ynna muut 4 §: n 3 mom. mainitut virka-
~~ 0 

JunanUihettajana toimivan virkamiehen lakin kupu on kel
taisenpunaista ja junissa tarkastusta suorittavan linjavirkamie
hen vaaleansinista kangasta. 

b) T u r k i s l a k k i: Suo men merivaen kayttamaa kuosia, 
mustat lampaan- tai kriminnahkalaidat ja paiillinen samanvarista 
tumman inista villakangasta kuin virkapuku. 

Junanlahettajana toimivan virkamiehen · turkislakin paallinen 
on kuitenkin keltaisenpunaisesta ja junissa tarkastusta suoritta
van linjavirkamiehen vaaleansinisesta kankaasta. Turkislakin 
etupuoleen kiinnitetaan kokardi, siipipyora ym. merkit kayttaen 
alustana mustaa kangaslaattaa. 

K. Paita. 
Yksivarinen valkoinen, harmaa, hillityn sininen tai ruskea. 

Kaulus sarnanvarinen kuin paita. 

L. Solmio. 
Mustaa kangasta. 

M. Kiisineet. 
Valkoiset, harmaat, ruskeat tai mustat sormikk:aat, nahkasta 

tai kankaasta tehdyt tai kudotut. 

N. J alkineet. 
Nauhakengat, patiinit tai saappaat mustasta nahasta tai ku

mista. Kalossien kaytto on sallittu ainoastaan kaytettaessa nauha
kenkia tai patiineja. 

II. Naispuoliset viran ja toimen haltijat. 
A. Yleinen virkatakki. 

V a r i j a k an gas: samanvarista tununansinista villakan
gasta kuin miehen virkatakki. Kangas saa kuitenkin olla laa
dultaan ohuernpaa. 

K u o s i sama kuin miehen takissa, lulrnunottamatta kauluk
sen ja rintakaanteen yhtyrnakohtaa, joka naisen takissa on avoin 
v-aukko. 

B. Kesiitakki: samanvarinen ja kuosinen lrnin miehen kesatakki. 

C. Harne. 
v a r i j a k a n g a s: samanvarista tummansinista villakan

gasta kuin takki. 
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K u o s i: tavallinen pituudeltaan alapuolelle polvien ulot- 1 
tuva. 
D. Pusero. 

Yksivarinen valkoinen, harmaa, hillityn sininen tai ruskea 
paitapusero kiinnipidettaviilla kauluksella. Kylmana vuoden
aikana ou myos samanvarisen villapuserou kaytto sallittua. 

E. Tyotakki. 
Tummansinisesta tai harmaasta pesunkestaviista kankaasta 

Ja pituudeltaau alapuolelle polvien ulottuva. 

F. Piiiillystakki: samanvarinen ja kuosinen kuin miehen paal
lystakki. 

G. Viitta: samanviiriuen ja kuosinen kuin miehen viitta. 

H. Sadetakki: samanvarinen ja kuosinen kuin miehen sadetakki. 

I. Piiiihine: samanviirinen ja kuosinen kuin miehen piiiihine. 
l\fakuuvaununhoitajat voivat kuitenkin kayttiia ~yotakin varista 
kolmikulmaliinaa (mitella), jossa alareunassa 20 mm levyinen 
valkoiuen kaanne, tai tyotakin varista lipatonta veneenmuotoista 
lakkia. 

J. Kii.sineet: samanlaiset kuin miehilla. 

IC. J alkineet: puolikenga t tai sa a ppaat mustasta nahkasta tai 
kumista. 

L. Sukat: yksivariset. 
M. Solmio: kuten miehilla, ei kuitenkaan pakollinen. 

Virkamerkkien muoto ja laatu. 
4 §. 1. Yleinen virkamerkki. 

Kaikilla valtionrautateiden viran ja toimen haltijoilla, jotka 
ovat velvolliset kayttamaiin virkapukua, on virkatakissa (myos 
kesatakissa, suojapuvun takissa, pnserossa, tyotakissa) rinnan 
vasemmalla puolella rintataskun aukon korkeudella metallista 
valmistettu tai laugasta ommellen kankaaseen tehty kullanvari
nen 70 mm levyinen siipipyoriilaatta. 

2. Kokardi. 
Lakin ylaosassa pideWivii kokardi on pyorea ja lapimitaltaan 

22 mm. Kokardissa, jonka pohjavari on valkoinen, on 6 rom 
levyinen rengasmainen juova siten, etta kokardin keskelle jaii 
valkoinen ympyra ja reunaan 2 mm leyyinen kehys, joka joh
tajalla on samanviirinen lrnin osaston muiden viran ja toimen 
haltijain kokardin juova, ja muilla valkojnen. 
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Juova on variltaan: 
a) paajohtajalla, ylijohtajalla ja johtajalla kullankeltainen; 

seka 
b) muilla viran tai toimen haltijoilla: 
hallinto- ja talousosastoissa teraksenharmaa; 
rata- ja rautatierakennusosastoissa helakanvihrea; 
kone- ja varasto-osastoissa ultrrunarinsininen; seka 
liikenne- ja tari£:fiosastoissa keltaisenpunainen. 
Kokardin reuna voi olla joko aaltomainen tai silea. Jaljem

pana 5 §: ssa on yksityiskohtaiset miiiiraykset kummankin ko
kard.imuodon kiiytosta. 

3. Siipipyoriilaatta ja siihen liittyviit merkit. 
Kaikilla viran ja toimen haltijoilla on lakissa kokardiJ1 

ohella metallista valmistettu tai langasta ommellen kankaaseen 
tehty kullanvarinen siipipyoralaatta, jot a on kahta eri muotoa: 
a) kuusenhavukoristeella varustettu ja b) ilman tallaista koris
tetta oleva. Edellisen leveys on 55 mm ja korkeus 45 mm seka 
jallrimmaisen leveys 53 mm ja korkeus 45 mm. Veturinkuljet
taja.lla ja veturinlammittajalla on kuitenkin siipipyoralaatassa 
olevan pyoriin asemesta veturimerkki. 

Siipipyoralaatan ohella voi lakissa olla viela aurinkoja ja 
tiihtia. J os niiita merkkeja on vain yksi, sijoitetaan se keskelle 
siipipyoralaattaa pyoran ja kokardin puolivaliin; jos niita on 
kaksi, sijoitetaan yksi kummallekin puolelle siipipyoralaattaa 
lakin paarteen keskivaliin 5 mm:n etaisyydelle laatan reunasta; 
seka jos merkkejli on kolme, sijoitetaan yksi niista keskelle laat
taa ja yksi kummallekin sivulle, niinkuin edella on selostettu. 

Aurinkoja ja tahtia kayttavat vain vakinaiset viran ja toi
men haltijat. Siipipyoralaattaa eiviit kiiyta sellaiset harjoittelua 
yarten palvelukseen otetut eivatka tilapaiset toimihenkilot,- jotka 
eiviit ole suori.ttaneet virkaan tai toimeen vaadittavaa patevyys
tutkintoa. Muussa suhteessa miiarataan sanottujen merkkien 
kaytosta lahemmin jiiljempaua 5 §: ssii. 

4. Leukanauha ja tammenlehviikoriste. 

Kaikilla viran ja toimen haltijoilla on lippalakissa langasta 
punottu leukanaulla, jonka vahvuus ja viiri on maaratty ji:il
jempana 5 § : ssii. 

Piiajohtajan, ylijohtajan ja johtajan lakin lipan alareunassa 
on kullanvarinen tammenlehviikoriste, jonka leveys paajohta
jalla on 30 mm, ylijohtajalla 15 mm ja johtajalla 10 mm. Tur
kislakissa niiita tammcnlehvakoristeita vastaavat piiallyksen risti
saumoja kulkevat samanlevyiset kultakaluunanauhat. 
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5. Lakissa olevat erikoismerkit. 1 
Jarjestelymestarilla on lippalakissa paarteen ympliri ulot

tuva kullanvii.rinen ristikkonauha, jonka silmii.n leveys on 35 mm 
ja korkeus 15 rom. Ristikkonauha ommellaan 3 rom levyisesti:i. 
kultakaluunanauhasta. Turkislakissa tata nauhaa vastaa kullan
varisesta metallista tehty 65 mm pituinen ristikkolaatta, joka 
sijoitetaan valittomasti siipipyoriilaatan alapuolelle. 

Ylikonduktoorilla on kaksi 5 m.m etaisyydella toisistaan ole
vaa ja konduktoorilla yksi 5 mm levyinen kultakaluunanauha 
lippalakin paarteen ympari. Turkislakissa naita nauhoja vas
taa kullanvarisesta metallista tehty 55 mm pituinen laatta, joka 
sijoitetaan vilittomasti siipipyoriilaatan alapuolelle. 

Vahtimestarilla on lippalakin paarteen ympari kaksi 3 mm 
etaisyydella toisistaan olevaa 15 mm levyista vaaleansinista 
nauhaa. 

6. Hihalaatat. 
Takin hihoissa pidettavat virkamerkit ovat kullanvarisili nau

hoja, jotka on ommeltu virkatakin variselle kangaslaatalle. .Arvo
asteiden erottamiseksi kaytetaan laatoissa seka vaakasuorassa etta 
ristissa olevia nauhoja. Paajohtajan, ylijohtajan ja johtajan ta
kin hihoissa olevan vaakasuoran nauhan leveys on 33 mm ja on 
siihen kudottu koristeellisia siipikuvioita. Muilla viran ja toi
menhaltijoilla on vaakasuoran nauhan leveys 15 mm eika nau
hassa ole koristekuvioita. Ristikkonauhan leveys on 3 mm ja 
voi nauharistikko olla yksin-, lcaksin- tai kolminkertainen. Nau
hojen vali on 2 rom. Vaakasuorassa olevan nauhan ja nauha
ristikon pituus on 70 mm. Hihalaatat sijoitetaan viilitti.imasti 
hihan lriianteen ylapuolelle. Jaljemplina 5 § :ssa on lahemmin 
maaratty hihalaattojen laatu kussakin virkapukuryhma sa. IIi
halaattoja eivat kayta sellaiset harjoittelua varten palvelukseen 
otetut eivatka tilapaiset toimihenkilot, jotka eivat ole suoritta
nee virkaan tai toimeen vaadittavaa patevyystutkintoa. 

Vahtimestarilla on takin kauluksessa ja hihan kaanteiden yla
reunassa kaksi 15 mm levyista vaaleansinistfi nauhaa, jotka 
ulottuvat hihan ympari. 

Makuuvaununhoitajalla on vasemman kasivarren ympari si
nisesta kankaasta nauha, jossa on valkoisenvarinen siipipyorii 
ja sen alla samanvarinen kirjoitus , Makuuvaunu" tai 
,Makuuvaunu 

Sovvagn" 
Virkapukuryhmat. 

5 §. Valtionrautateiden henkilokunta jaetaan yhteentoista 
virkapukuryhmaan. Lakkiin ja takin hihoihin kiinnitettavat vir
kamerkit ovat eri ryhmissa seuraavat: 



.... 
Vlrka-, 

I 
I La.klssa olevan sllplpyl!rlllaatan muoto.l puku- Lakin leukanauha Kokardin reuna Hlhalaatt,ojen muoto 

ryhmll Auriukojen ja tiihtlen lukumii.iirii 

1 Kaksi 5 mm vahvuistal Aaltomainen SiipipyoraJaatta k:uusenhavu· Yksi lev eli. oouha ja sen yla· 
1."Ultapunosta koristeinen puolella ko~ertainen ris· 

Kolme aurinkoa tikkonauha. 
2 Kaksi 4 mm vahvuista Aaltomainen Siipipyoralaatta kuusenhavu· Yksi leveii nauha ja sen ylii.· 

k:ulta punosta koristeinen puolella kaksinkertainen ris· 
I 

I 
Kaksi aurinkoa tikkonauha 

3 Kaksi 4 = vahvuista Aaltomainen SiipipyoraJaatta kuusenhavu· Yksi leveii. nauha ja sen ylii· 
tlmltapunosta koristeinen I puolella yksinloortainen ristik· 

I 
Yksi aurinko konauha 

4 Kaksi 4 mm vahvuista Aaltomainen Sii pi pyoralaatta kuusenhavu· Kaksi puolileveaii. nauhaa ja 
•k:ultapunosta koristeinen niiden yllipuolclla kolminker· 

Kolme tahtea tainen ristikkonauha 
5 Kaksi 4 = vahvuista Aaltomainen Siipipyoralaatta kuusenhavu· Caksi puolileveii.a nauhaa ja 

kultapunosta koristeinen niiden ylii.puolella kaksinker· 
K~~;ksi tii.hteii. tainen ristikkonauha 

6 Kaksi 4 = vahvuista An.ltomainen Siipipyoralaatta kuncenhavu· "Caksi puolileveaa nauhaa ja 
kultapunosta koristeinen niiden ylapuolella yksinker· 

Yksi tiihti rtainen ristikkonauha 
00 

I 
7 Kaksi 4 = vahvuista Aaltomaineu Siipipyoralaatta k:uusenhavu· Yksi puolilevea nauha ja sen 

kultapunosta koristeinen ylapuolella kolminkertainen 
Timan taM iii. ristikkonauha. 

8 Kaksi 4 mm vahvuista Aaltomainen 
I 

SiipipyoraJaatta kuusenhavu· Yksi puolileveii. nauha ja son 
vaaleanharmaata pu· koristeinen ylii.puolella kaksinkertainen 
nosta Kaksi tahtea ristikkonauha. 

9 Kaksi 4 mm vahvuist.a Aaltomainen Siipipyora1aatta lmusenhavu· Yksi puolileveii nauha ja en 
vaaleanharmaata pu · koristeinen yliipuolella yksinkertainen ris· 
nosta. Yksi tiihti tikkonauha 

10 Kaksi 4 = vahvuista Silea Siipipyoralaatta kuusenhavu· Yksinkertainen ristikkonauha 
mustaa punosta koristeinen 

Yksi tii.hti 
11 Kaksi 4 mm vahvuista Silea Siipipyorii.laatta ilmau kuu· II man hihalaattaa 

mustaa punosta senhavukori.stetta 
Timan tiihtiii. 

-- --- -
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Virkapuvun kayttaminen. 
6 §. Vira.n. tai tQ.imen haltijoilla on oikeus kii.yttii.ii. vil'kapukua rum

hyvin virantoimituksessa kuin sen ulkopuolellakin. Virkapuvun tai virka
lakin kiiyttiimisestii. virantoim.ituksessa nouda.tetaa.n. seuraavaa.: 

IVirka- l 
pukn· 

1

---
ryhma 

Viran ja tolmen haltijat, joilla tulee olla I 
Vh·an ja toimenhalti
j at, i oilla on .oikeus, 

----------~ mutts el velvollisuutta 
L&ysi virkapukn virkalakki kii[;ia!u-'ki:~ifJci~a 

1 
2 
3 
4 

5 Liikennetarkastaja 1 L Koneinsinoori 1 I. 
( linjahallinnossa) (linjahalllnnossa) 

Ratainsinoori 1 I. 
(linjahallinnossa) 

Varastonpiiilllikko 1 L 
6 Asemapaii.llikko 1 I. Koneinsinoori 2 I. 

Liikennetarkastaja 2 l. (linjahallinnossa) 
(linjahallinnossa) Ratainsinoori 2 1. 

(linjaha.llinnossa) 
Varastonpiiiillikko 2 I. 

7 Asemapiiiillikko 2 ja 3 I. Apulaisinsinoori 
(lini aha.lli on ossa) 

Tarkkaaja 1 L 
Varfkonpii.iillikko 1 I. 

8 Asemapa&llikko 4 ja 5 I. Apulaisvarastonpiiiillikko 
Apulaisasemapliiillikko Apulaisvarikonpli.iillikko 
Kirjuri 1 I. (matkustavan Kirjanpitiijii (puutavara) 

yleison kanssa tekemisiin Lennii.tinteknikko 1 I. 
joutuva) Rakennusmestari 

(linj ahallinnossa) 
Tarkkaaaja 2 I. 
Tyontutk:ij& 
V&rikonpiiiiJ::xko 2 1. 
Varikonpliiillikon apulainen 
V eturimostari 

9 Asem&mestari Lenniitinteknikko 2 I. 

10 

11 

Jiirjestelymest&ri Rata.mesta.ri 
Kirjuri 2 I. (ma.tkustavao Vaunumestari 

yleison kanss& tekemisiio Veturinkuljettaj& (vii.hintiian 5 v . 
joutuva) vetnrinkuljettajan tehtiivissa 

Lipunmyyja toirninut} 
Sli.hkottii.jii. (matkustavan Ylipuutarhuri 

rJeison , k&nssa tekemisiin 
jOUtUV&) 

Ylikonduktoori 
Asemamiesten eslmies 
Konduktoori 
Pakkamest&ri 
Vaakamestari 
V aihdemiesten esmnes 
Y1ivahtimestari 

Autonkuljettajain esimies 
H&lkotyoesimies 
Kaasumestari 
Polttoainetyonjohtaj& 
Rat&esiroies 
Varastomestari 
Veturin!.."llljettaj& (aile 5 v. 

veturinkuljettajan tehtavissa 
I toirninut 

I
Veturinpuhdistajien esimies 

Asemamies Autonasentaja 
Asetinl&itemies Autoul,_'llljett&j& 
.Junamies IKant&j& 
Makuuv&ununhoitaja Lenniitinasentaja 
Mat!ta!ippujen t&rkast&j& Pumppukoneenkii.yttiijii 

(naispuolinen) Puutarhuri 
Vahtimestari (keskushsllin· Rat&vartija 

noss& ja asemill&} Tallirnies 
Vaihdemies Talonmies 

Vahtimestari (konepajoissa) 
Vahtimies 
Vaununtarkastaj& 
V aunun voitelij & 
Veturinliimmittii.ia 

I
I Piiiijohtaja 

Ylijohtaja 
Johtaia 
Apulaisjohtaj& 
AsianYalvoja 
Y1 i ·iDJ!iniiorl 
Ylikamreeri 
Ylilii.ii.kiiri 
Rautatiehallitus 

miiii.riiii. tarvittaessa. 
erikseen 

Rautatiehallitus 
miiiiriiii tarvHt&essa I erikseen 

· Rautatieh&llitus 
m8iir&a Larvittaessa 
erik seen 

Rsutatiehallitus 
miiiiriiii t&rvi ttaessa 
erikseen 

Rautatleh&Jiitus 
miiiiriiii tarvitt&essa 
erikseen 

Rautatiehallitus 
maiiriiii tarvittaessa 
erikseen 

Rautatiehallitus 
miiiiriiii. t&rvittaessa 
erikseen 
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Jos viransiJaisuus kestaa pitklihkon ajan, on myos SIJaiSen 
kliytettavli virkaan tai toimeen kuuluvaa v:lrkapukua; junanUi
hettlijana toimivan tulee kuitenkin aina kliyttaa junanllihettli
jlille kuuluvaa virkalakkia. Siipipyoralaatan ja siihen liittyvien 
merkkien kayti:istii on tiilloin kuitenkin voimassa, mitii edella 
4 §: n 3 kohdan 3 kappaleessa sekii hihalaattojen kaytostii, mita 
saman §: n 6 kohdan 1 kappaleessa on maiiratty. 

Velvollisuus kiiyttiiii virkapukua tai virkalakkia rajoitetaan 
kuitenkin siten, etta liikennetarkastaja on velvollinen kiiyttii
miiiin virkapukua sekii ratainsinoori, koneinsinoori ja varaston
piiallikko virkalakkia tarkastusmatkalla, kuulustelussa tai 
muussa sen laatuisessa .toimituksessa, mutta llihimmiillii esimie
hellii on kuitenkin oikeus sallia tiista tehtiivan poikkeuksia, kun 
kysymyksessa on pienehko virkamatka tai muu hyviiksyttiivii 
syy; 

etta asemapiiiillikko, apulaisasemapaiillikko, kirjuri, lipun
myyja ja sahkottaja ovat velvolliset kiiyttiimiian virkapukua ol
lessaan virantoimituksessa ulkosalla, junanliihetyksessa, tarkas
tusta suorittamassa junassa tai muussa sellaisessa toimituksessa, 
ellei jakson piiallikko katso olevan syyta miiariita, etUi virkapu
kua on kaytettava muulloinkin; seka 

etta velvollisuus kayttiili virkalakkia koskee vain niita, jotka 
ovat virantoimituksessa junassa tai ulkosalla. 

Yksityisiii virkapukukappaleita, lukuunottamatta lakkia, ei 
saa kayttaii muun puvun yhteydessa. Kun virkapukua kaytetaiin, 
tulee sen ehdottomasti olla tl:iydellinen ja siisti seka maaraysten 
mukainen. 

7 §. Jos joku sellainen viran tai toimen haltija, jota tai 
jonka nimista ei 6 §: ssii olevassa taulukossa ole mainittu, haluaa 
teettaii itselleen virkapuvun, pyytakoon rautatiehallitukselta 
maiiraysta siita, mihin virkapukuryhmaan hanet on luettava. 

8 §. Viran ja toimen haltijat ovat velvolliset itse hankki
maan pukunsa ja pukutarpeensa, mista kukin sopivaksi katsoo, 
huomioon ottaen, etta virkapuku tayttaa naissli miiiiriiyksissa 
siiiidetyt ehdot. Kangaslaaduista y. m. tiihan liittyvista kysy
myksista miiiirataan tarkemmin erikseen ja ilmoitetaan siita ai
kanaan kaskylehdessii. 

9 §. Nama miiiiraykset tulevat voimaan 1 paivana tammi
kuuta 1951. Nykyiiiin kiiyt<>ssii olevia pukukappaleita saadaan 
kuitenkin kiiyttiili, mikiili ne ovat kunnossa, vuoden 1952 huhti
kuun loppuun saakka. (Rh/hlo n:o H.1, 25. 7. 1950) Kl n:o 
40/50. 1. 
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KASKYLEHTI N:o 41 
19 58 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun miaraykseen merkltUa: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat 111uutosil moltukset on tehtava painat usjaonoon. 

To I m I t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone H . 

Sis ii. l l y s: 1. Yorahan maksaminen valtion vhkamiehille. - 2. YlimiHi· 
rii.isistii. virastotoista annetun asetuksen muuttamincn . - 3. Pohjois-Suomcn 
havitetylla alueella suoritettavat pii.ivii.rahat. - 4. Valtion siviilisairaaloissa 
suoritettavat maksut. - 5. Muutoksia aikatauluun n :o 116. - 6. Liikennepaik
koja koskevia muutoksia. - 7. Maarii.yskokoelman V osan 44. kirjoituksen I. 2-
k<>hdan muuttaminen. - 8. Avoimia vii'koja ja toimia. 

Yorahan maksaminen valtion virkamiehille. 

Eduskunnan myonnettya tarkoitukseen tarvittavat varat o~ 1 
valtioneuvosto 27 paivana heinalrnuta 1950 valtiovarainministe-
rion esittelysta paattanyt antaa scuraavat maariiykset yotyosta 
suoritettavan korvauksen eli yorahan maksamisesta valtion virka
miehille. 

1. Virkamiehilla tarkoitetaan tiissii paatoksessii valtion perus
palkkaisen ja sopimuspalkkaisen viran tai toimen seka ylimiiarai
sen toimen haltijoita seka· mainittuja virkoja tai toimia viran
sijaisina tai valiaikaisina. hoitavia henkiloita, tilapaisia toimi
henkiloita seka oman kehityksensa vuoksi valtion palvelukses..c;;a 
olevia harjoittelijoita, jotka eivat ole tyo- tai oppisopimussuh
teessa valtioon. 

2. Yorahaa maksetaan esimiehen maarayksesta suoritetusta 
yotyosta niille virkamiehille, jotka tekevat sanottua tyota saan
nollisin vuoroin tai j'oiden tehtavat ovat sen laatuisia, etta niiden 
menestyksellinen hoito edellyttaa paivatyon ohella suoritettavaa 
yotyota, joka kuitenkaan ei ole satunnnaisluontoista. 

Yorahan maksamisen edellytyksena on, etta yotyon tarpeel
lisuus ja kestoaika on todettavissa ja ettei yotyota muussa muo
dossa jo hyviteta. 

3. Yorahaa maksetaan 90 markkaa yolta virantoimituksesta, 
joka sattuu kello 22-6 valille ja kestaa joko yhtiijaksoisesti tai 
eri osissa samana yona vahintaii.n kaksi taytta tuntia. Yorahan 
saamiseen oikeuttavaa tyoailraa laskettaessa otetaan huomioon 
vain tyohon kii.ytetty toclellinen aika. 

5678. - 17. 8. 1950. 
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4. - - - . Rautatie-, seka posti- ja lennatinlaitoksissa suo
ritetaan yoraha 18 Pl. II luvun 4 ja VI luvun 4 momentilta. 

5. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia miia
rayksia taman paatoksen soveltamisesta, kuitenkin niin, etta 
asianomainen keskusvirasto tai sellaisena toimiva ministerion 
osasto, hankittuaan asiasta valtiovarainministerion lausunnon, 
antaa viraston erikoisluonteen edellyttamat lisaohjeet, jotka on 
lahetettii. va val tiovarainministeriolle tiedoksi. 

6. Tata paatostii, jolla kumotaan virkamiesten yorahasta ai
kaisemmin annetut maaraykset ja ohjeet sikali kuin ne ovat 
ristiriidassa taman paatoksen kanssa, sovelletaan 1 paivasta tam
mikuuta 1950 lukien, lmitenkin siten, etta kumoutuneiden maa
raysten ja ohjeiden nojalla jo suoritettuja yorahoja ei perita 
takaisin. 

Edella olevan valtioneuvoston piHitoksen nojalla on valtio
varainministerio, valtioneu voston raha-asiainvaliokunnan lausun
non mukaisesti, paattanyt antaa seuraavat toimeenpano- ja sovel
tamisohjeet yorahan suorittamisesta. 

1. Yorahan suorittamisen edellytyksena valtioneuvoston paa
toksessa mainituille virkamiehille on, etta yotyo on perustunut 
esimiehen maaraykseen, joka on annettu joko vuorolistan vah
vistuksena tai erillisena kaskyna. 

2. Yotyon on katsottava olevan satunnaisluontoista, jos virka
miehen saannonmukaiseen virantoimitukseen ei kuulu yotyota. 
Nain ollen satunnaisluontoisena on pidettava yotyota, jota eri
tyisissa tilapaisluontoisissa tapauksissa tehtavien ruuhkaantumi
sen, maariiaikaisilmoitusten laatimisen tai muiden niihin verrat
taven tehtavien takia voivat ylityona joutua tekemaan sellaiset 
virkamiehet, joiden saannonmukaiseen virantoimitukseen yotyo 
ei kuulu. Tallaisesta satunnaisluontoisesta yotyosta ei yorahaa 
suoriteta. 

3. Muussa muodossa kuin yorahana on suoritettava yotyo 
voitu hyviWia sisallyttiimalla korvaus siita asianomaisen palk
kaan, ottamalla yotyo huomioon asianomaisen tyomaarassa, myon
tamallii asianomaiselle yotyosta ylimaaraisia vapaa-aikoja tai hy
vittamalla yotyo muulla naihin verrattavalla tavalla. Nain ollen 
yorahaa ei makseta esimerkiksi sellaisille virkamiehille (yovah
dit, rautateilla makuuvaununhoitajat), joiden tehtavat edellyt
tavat tyoskentelya piHiasiallisesti vain yon aikana. 

4. Todellisena yotyohou ldiytettyna aikana ei pideta m. m. 
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varallaoloa, milia tarkoitetaan virkamiehen velvollisuutta asian- 1 
omaisen esimichen mlj,araysten mukaisesti oleskella virantoimi
tuspaikalla, asunnossa tai ilmoitetulla paikalla naiden laheisyy
dessa, voidakseen maiirayksen saatuaan heti ryhtya virantoimi
tukseen, ja vel vollisuutta saapua maarattyina aikoina tiedustele
maan mahdollisia virantoimitusmaarayksia. 

5. Yorahaan oikeuttavasta yotyostii tulee asianomaisen viras
ton tai laitoksen pitaa kortistoa tai luetteloa. Korvaus yotyosta 
lasketaan kalenterilruukaudelta ja maksetaan seuraavan kalen
terikuukauden aikana, mutta voi asianomainen virasto tai lai
tos erityisista syista maarata korvauksen laskettavaksi ja mak
settavaksi lyhyemmiltakin ajanjaksoilta. 

(Valtiovaralnministerion kirjelma n: o 4150, 27. 7. 1950. -
Rh/ to n: o H. 1060/ 4805, 8. 8. 1950. - Kts. MK II, uusi laitos, 
siv. 1.150.) Kl n:o 41/ 50. 1. 

Yli.nili.liraisista virastotoista annetun ase
tuksen muuttaminen. 

.Asetuskokoe]massa on julkaistu seuraava 
Asetus 

ylimaarii.isista virastotoista annetun asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Naantalissa 21 pii.ivii.nii. heinii.kuuta 1950. 

Kullrulaitosten ja yleisten toiden ministerin e:;ittelysta muu
tetaan ylimaaraisista virastotoista 29 paivana heinakuuta 1949 
annetun asetuksen (547/ 49 ) 6 § niiin lruuluvaksi: 

6 §. YJimaaraisiin virastotoihin sijoitetulle maksetaan palk
kiota, jonka suuruus tyon laadun seka tyontelcijain patevy~·den 
perusteelia kuukautta kohti on: 

1. palkkausluokassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,200 mk 
2. " . . .. . . .. . . .... . .. . . . . . 
3. " . .. ... . .. . ...... ... . . . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

,, 

" ,, 
, 
" 
" ,. 

,, 

11,900 " 
12,700 " 
13,800 ,, 
14,900 " 
16,000 " 
17,100 " 
18,200 " 
19,600 " 
21,100 ,. 
22,600 " 
24,200 " 

2 
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Jos ylimiUiraisena virastotyona tulee suoritettavaksi laadul
taan vaativaa tyota tai ylimaiiraiseen vir~stotyohon otettu omaa 
erityisen patevyyden, on kulkulaitosten ja yleisten toiden minis
teriolla oikeus korotta:a palkkion mi:Uira enintiiiin 28,400 mark
kaan. Tiiten vahvistettu palkkio suoritetaan maaliskuun 1 piii
vasta 1950 lukien. 

Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta korotetaan 
tai alennetaan voimassa olevien siiiinnosten nojalla virallisen 
elinkustannusindeksin kohoamisen tai alenemisen johdosta, on 
ylimaariiisten virastotyontekijoiden palkkiota tulo- ja menoarvion 
rajoissa korotettava tai alennettava kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion antamien tarkempien ohjeiden mukaan vas
taavasti noudattamalla mita valtion viran tai toimen haltijain 
palkkausten yleisesta tarkistuksesta 7 paivana heinakuuta 1950 
annetussa valtioneuvoston paatoksessa on saadetty. 

Matkakulujen korvausta suoritetaan ylin1aaraisiin virastotoi
hin sijoitetulla virkamatkojen, matkustusluokista ja paivarahoista 
7 paivanii heinakuuta 1950 annetun valtioneuvoston paa.toksen 
kolmannen matkustusluokan mukaisesti. 

Ylimaaraisissii virastotoissa toimivan henkilon palkkauksesta 
raskauden ja synnytyksen seka sairauden tai muun patevan syyn 
nojalla tapahtuneen tyosuhteen keskeytyksen ajalta on voimassa 
mita valtion ylimaariiisten toimen haltijain oikeudesta niiihin 
etuihin on erikseen saadetty. 

Vuosilomaa on ylimaiiraisissii virastotoissa toimiva oikeutettu 
saamaan kalenterivuosittain 

a) yhden viikon, jos han ennen lokakuuta 1 paivaa on ollut 
valtion palveluksessa keskeytyksetta viihintaiin kuusi kuu
kautta; 

h) kaksi viikkoa, jos han on ollut vahintaan v11oden; 
c) kolme viikkoa, jos han on ollut viisi vuotta; ja 
d) 30 paivaa, jos han on ollut valtion palveluksessa kymme

nen vuotta. 

Virastolla on poikkeultsellisesti lruitenkin oikeus myontaa pal
veluksessaan olevalle ylimaaraiselle virastotyontelcijalle asian
omaisen ian, hanen suoritettavanaan olevan tyon laadun tai 
muun patevan syyn nojalla vuosilomaa siten kuin valtion yli
maaraisten toimen haltijain vuosilomista on erikseen d iadetty. 

(Asetuskokoelma n:o 377/ 50. -- Rh/ to n:o H. 1061/4804, 
8. 8. 1950. - Kts. 1\fK II, uusi laitos, siv. 1. 57, 92 ja 114.) 
Kl n: o 41/ 50. 2. 
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Pohjois-Suomen havitetylla alueella suori
tettavat paivii.rahat. 

Valtioneuvosto on heinakuun 27 paivana 1950 tapahtuneessa 3 
esittelyssa paattanyt, etta Pohjois-Suomen havitetylle aluelille 
virantoimitukseen vahintiian viideksitoista paivaksi muulta paik
kakunnalta maaratyille ja siella vakinaisesti toimiville valtion 
viran tai toimen haltijoille tahi valtion ylimaaraisistii toimen
baltijoista ja tilapaisista toimihenkiloistii 8 paiviina joulukuuta 
1949 annetussa asetuksessa (755/ 49) tarkoitetuille ylimiHiriiisille 
toimenhaltijoille suoritetaan vakinaisen palkkauksen lisaksi piii
viirahaa seuraavien perusteiden mukaan: 

1) Pohjois-Suomen havitetty alue jaetaan puheena olevassa 
tarkoituksessa kolmeen alueeseen. I alueeseen kuuluvat Lapin 
liHinissii Enontekion, Inarin, Kittiliin, Kolarin, Muonion ja Pel
kosenniemen kunnat, Rovaniemen maalaiskunta, Sa'llan, Savu
kosken, Sodankyliin, Turtolan ja Utsjoen kunnat sekii Rovanie
men kauppala ja Oulun Uiiinistii Kuusamon kunta. II alueeseen 
kuuluvat Lapin Hiiinistii Kemijarven, Posion ja Ylitornion kun
nat sekii Oulun liianistii Hyrynsalmen, Suomussalmen ja Taival
kosken kunnat. III alueeseen kuuluvat Lapin liiiinistii Alator
nion ja Karungh1 kunnat, Kemin maalaislrnnta, Ranuan ja Ter
volan kunnat sekii Kemin ja Tornion kaupungit. 

2) Pohjois-Suomen hiivitetylle alueelle virantoimitukseen va
hintaiin viideksitoista paivaksi muulta paikkakunnalta maiira
tylle valtion viran tai toimen tahi ylimaiiraisen toimen haltijalle 
suoritetaan varsinaisen palkkauks.:m lisiiksi piiiviiral1aa seuraa
vasti: 

Peru.spalkrka tai vuosipalkkio I alueella II alueella III al u.eella ilman elinkustannusindeksin ole ville ole ville oleville rk<Jhoamisesta johtuvaa mk pv:ltii mk pv:ltii mk pv:Itii 'korotusta 

yli 452,400 mk ............ 100 90 80 
452,400-334,200 mk ........ 80 70 60 
alle 334,200 mk, mutta vahin-

tiiiin 243,000 mk . . ...... 60 55 45 
alle 243,000 mk ••••• 0 •• 0 • •• 45 40 30 

3) Viran tai toimen haltijalle sekii ylimaaraisen toimen hal
tijalle, jonka vakinainen toimipaikka on Pohjois-Suomen havi
tety!Hi alueella, suoritetaan varsinaisen palkkauksen lisiiksi piii
varahaa, lukuun ottamatta jiiljempanii mainittuja tapauksia, tosi
asiallisen toimipaikan mukaan seuraavasti: 
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Peru.spalk·ka tai vuosipalkkio 
ilman elinkustannusindeksin 

kohoamisesta johtuvaa 
korotusta 

yli 452,400 mk ............. 
452,400-334,200 mk . . ..... 

Toimipaikka Toimipaikka Toiruipaikka 
I alueella II alueella III alueel!a 
mk pv:lta mk pv:ltii mk pv:lta 

60 50 40 
50 40 30 

aile 334,200 mk, mutta vahin-
taan 243,000 mk ........ 40 30 20 

alle 243,000 mk ............ 30 25 15 

Viran tai toimen haltijalle tahi ylimaaraiselle toimen halti
jalle, jonka toimipaikka on havitetylla alueella, mutta joka on 
maaratty virantoimitukseen viihintaan viideksitoista paivaksi tai 
poikkeuksellisten olojen vuoksi siirretty toiselta havitetyn alueen 
paikkah-unnalta toiselle, suoritetaan kuitenkin paivarahaa 2. koh
dan mukaan. 

4) Edella mainittua paivarahaa suoritetaan kesakum1 1 pai
vasta 1950 lukien saman vuoden loppuun saakka. 

5) Paivarahaa ei suoriteta, mikiili palkkau:> on maaratty ot
taen huomioon. etta toimipaikka on havitetylla alueella. 

6) Matkakustannusten korvausta ja paivarahaa puheena ole
valla alueella tehtavista virkamatkoista suoritetaan edellecnkin 
siita voimassa olevien maaraysten mukaisesti. 

7) Edella 2 ja 3 kohdas a mainittu paivaraha suoritetaan 
kerran kuukaudessa jiilkeenpiiin muun palkkauksen yhteyde sa 
ja merkitaan menoksi 1-15 paaluokkien osalta vuoden 1950 tulo
ja menoarvion 15 Pl. II luvun 28 momentille ynnii rautatielai
toksessa, posti- ja lennatinlaitoksessa, metsatalouden aluehallin
nossa seka metsatieteellisessa tutkimuslaitoksessa 18 Pl. II luvun 
30, VI luvun 12, XIX luvun 24 ja XX luvm1 8 momentille. 
Jos palkkaus suoritetaan maiirattyyn tyohon osoitetusta miiara
rahasta, maksetaan pliivarahakin samasta maararahasta. 

8) Tata paiitosta sovelletaan myos sellaisiin valtion toimi
henkiloihin, jotka olematta valtion viran tai toimenhaltijoita 
tahi ylimiiariiisiii toimenhaltijoita taikka tyontekijoita, joihin on 
sovellettu tyopalkoista 5. 1. 1950 annetun valtioneuvoston piiii
toksen (3/50) maariiyksiii, suorittavat paatehtiivanaiin pysyviii
siii valtion tehtiivili ja saavat niistli siiiinnollisen kuukausipalk
kion. Jos tiillaisen toimihenkilon palkkaultSeen sisiiltyy indeksi
korotusta tai kalliinpaikanlisaa vastaava palkkionlisa, on se pai
varahan suuruusluokkaa maliriittaessa ensin palkkauksesta va
hennettava. 

Samoin sovelletaan tiitli piiatostii valtion oppilaitosten tunti
opettajiin, joiden opetusvelvollisuus on vahintaiin 16 viikkotun-
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tia ja jotka hoitavat tuntiopettajan tointa paatoimenaan, kuiten- _ 3 
kin niin, etta paivarahaa suoritetaan vain samoilta kuukausilta, 
joilta heille suoritetaan palkkausta tuntipalkldoiden muodossa. 
Tuntiopettajat sijoitetaan paivarahojen suuruusluokkiin sen mu-
kaan, miten heidan tuntipalkkioidensa yhteinen vuotuinen mark
kamaara on ilman tuntipalkkioihin suoritet tavia indeksikorotuk-
sia. 

9) Valtiovaraimninisterio antaa tarvittaessa tarkempia oh
jeita edella olevien maaraysten soveltamisesta. (Rh/ to n: o H. 
557, 8. 8. 1950. - Kulk. n:o 3856, 1. 8. 1950) . Kl n:o 41/ 50. 3. 

Valtion siviilisairaaloissa suoritettava.t 
maksut. 

Valtion siviilisairaaloissa suoritettavista maksuista 21 pai- 4 
vanii heiniikuuta 1950 annetulla asetuksella on valtion siviili
sairaaloiden alimman eli III maksuluokan paivamaksu 1 paiviista 
syyskuuta 1950 lukien vahvistettu 300 markaksi. (Asetusko
koelma n:o 384/50, - Rh/ to n:o H. 1062/4802, 8. 8. 1950. -
Vert. 10. 4. 1947 annetun valtion tyossa olevien tyontekijain ter
veyden- ja sairaanhoidon ohjesaannon 8 § 3 mom. ja Kl n: o 
29/ 48. 1.) Kl n:o 41/50. 4. 

Muutoksia a.ikatauluun n: o 116. 
14. 8. 1950 lukien junat 918, 917, 2, 5, 922, 921, 920, 919, 6 ja 5 

1 pysahtyvat tarvittaessa (S) Rajasuon laiturivaihteella. (Kut 
n:o 1280/ 1410, 8. 8. 1950) Kl n:o 41/50. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

SOK: n Rauman Konttorin kanssa tehdyn rahtisopimuksen 6 
mukaisesti on Liikennepaikkojen valimatkoihin 15. 8. 50 lukien 
lisattiivii Rauman aseman alaisen SOK:n raiteen kohdalle 8 sa-
rakkeeseen: · 

Kappaletavaralahetysten kuljetusmaksut lasketaan Raumalta 
ja Raumalle mitatun tienpituuden perusteella. Syrjaraidemaksu
jen kantamisesta huolehtii Rauman asema. (T£o n:o 1419, 
3. 8. 1950) Kl n:o 41/ 50. 6. 

Hyrynsalmen aseman alaisena avataan 16. 8. 1950 lukien lii
kenteelle Kristiinan Puu Oy: n raiteet seuraavin Liikennepaikko
jen valimatkat julkaisuun tehtavin merkinnoin: 

Hyrynsalmi 
Kristiinan 
Pnu Oy:n 
rait.eet 

H ys 4. \ Tt , Kristiinan Puu Oy:ta 

I 
varten. (Lkoj n: o 
1794, 14. 8. 50) 

1 Kil 41/ 50. 6. 
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Maarayskokoelman V osan 44. kirjoituk
sen I . 2-kohdan muuttaminen. 

Maarayskokoelman V osan 44. kirjoituksen I. 2-kohta muu
tetaan kuulumaan seuraavasti: 

2. Kuljetusesineeseen tai osoitelappuun on maaraasema, vas
taanottaja ja hanen osoitteensa, lahetysasema seka lahettaja ja 
hiinen osoitteensa merkitHi.va seuraavasti: 

Maaraasema ........................... . 
Vastaanottaja .......................... . 
Osoite ... . .... ..... ........ .. .......... . 
Lahetysasema . . ........................ . 
Lahettaja .................... . ......... . 
Osoite ..................... . ........... . 

Kirjoitustaidottomia Hihettajia tulee rautatievirkailijain mak
sutta avustaa osoitteiden kirjoittamisessa. (Rh/lko n: o 175 , 
8. 8. 1950) Kl n: o 41/50. 7. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

2. liikennejaksossa scuraavat esityksen perusteella taytettavii.t toirnet: 
yksi 1 l. autonlcv;ljettajam, toVm.i Lahden asernalla, yksi 2 l. aut0'1tkuljettajan 
toitmi Lahden asernalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jii.tettii.vii. Lahden asemapii.allikolle viimeistiiiin 31. 8. 5{). 

9. llikennejaksossa esityksen perusteella tiiytettiivii 1 l. autonkuljettajan 
toVm.i Jyviiskylassii. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatet· 
tii.vii JyviiskyHin asemapiiallikolle v.iirneistiiii.n 31. 8. 50. 

10. liikennejaksossa on haettavina seuraavat esityksen perusteella Hiytet
tii.viit vi rat ja toimet: kolme 1 l. autonkwljettajan~ taint a, joista 1 Kouvo
lan, 1 Virasojan ja 1 Mikkelin asemalla; yksi 2 l. aut0'1tkuljettajan tovmi 
Kouvolan asemalla; ykst asemanniesten esitmiehen vin"ka Kouvolan asemalla; 
ylcsi 1 l. vaihdemiehen toilmi Kouvolan asemalla; ylcsi 2 l. vaihde1niehen 
toim~ Kotkan asemalla; kolmetoista junanniehen toilnta, joista 6 Kou>olan, 
1 Haminan ja 6 Kotkan asemalla; lcaksi 1 l. ase?namiehen tointa Haminan 
asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetu hakupaperit jiitettiivii 1. 9. 
1950 mennessii asianomaisten liikennepaikkojen piiii.llikolle. 

4. liikennejaksossa seuraavat esHyksen perusteella tiiytettiiviit toimet: 
Tampereella ka"ksi 1 l. {jll~tonlculjettajan tointa. Liikenneosaston johtajalle 
o oitetut hakemukset on jiitettiivii Tampereen asemapiiallikolle viirneistiiiin 
2. 9. 1950. 

Nokian ja Miintii.n kolmannen luokan, Virtain neljiinnen luokan sekii 
Raision ja Oripohjan viidennen luokan asemien ase?napi.iiilli"kan virat. Ranta· 
tiehallitukselle osoitetut hakemukset on jiitettiivii. rauta.tiehallituksen kirja.a
ja.lle viirneistiiii.n Jauantaina syyskunn 16. piiivii.nii 1950 ennen klo 12. Nimi
tetyt asemapiiiillikot ova.t velvolliset vastaanottamaan Virtain ja Raision ase
milla jo olevan sekii Nokian, Mii.ntiin ja Oripohjan asemille vastedes mah
dollisesti sijoitettavan postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Yleisen vaikean asuntopuJan takia kehoiteta.an l1akijoi.ta ennen hakemus
ten jattii.mistii ottamaan selviia asunnonsaatimahdolilisuuksista . 

. tielslnki 1950. Yaltioueu•·oston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 42 
19 50 

Viittaus Kaskylehdessa julkaist uun maaraykseen merkltiin: 
Kl n :o lf50. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaOStoon.. 

To I m i t us : Rautatiehall ltus, 2 kerros, huon• 24. 

S IS .ALLYS : 1. Vapaalippujen vaunuluokka. - 2. Muutoksia liikenne
saiintoon. - 3. Vaunujen ruuvikytkinten kiinnikiertaminen. - 4. Karbidi- ja 
oljylamppujen polttimoiden puhdistus. - 5. Valtion Viljavaraston rahtiluotto. 
-- 6. Liikennoit1:1ijoille vuokratut vaunut. - 7. Liikennoitsijiin omistama.n 
vaunun korjaaminen. - 8. Vuok.Tatun vaunun korjaaminen. - 9. Marsipaa
nin rahtiluO<kka. - 10. Muutos Hoyrylaiva Oy .A.landin kanssa tehtyyn yhdys
liikennesopimukseen. - 11. Opintolippu. - 12. Talousvapaalippu. - 13. Va
paalipun kelpoisuus pikajunassa. - 14. Paijanteen laivamatkan sisii.l tiivien 
rengaslippujen ja mn.tkailulippujen myynti. - 15. Matkalippualennuksia. -
16. VR palvelukseen sopimattomia. - 17. Vaununpeitteiden etsintii.. -
18. Kadonneita inatkalippuja, virkamerkkejii ym. - 19. Av{)imia virkoja j a 
toimia. 

Vapaalippujen vaununluokka. 

Asetuskokoelrnassa on julkail>"tu seuraava 1 
.A s e t 1t s valtiom·a1.1.tateiclen vapaalippusiiannon sisaltavan ase

tuksen ?ntttdtarnisesta. 
Annettu Helsingissa 11 piiivana elokuuta 1950. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerin esittelysta rnuu
tetaan 22 paivana joulukuuta 1949 annetun, valtionrautateiden 
vapaalippusaannon sisaltavan asetuksen (816/49) 17 § :n 2 mo
rnentti nain kuuluvaksi : 

17 •§. 

Toiseen luokkaan annetaan vapaaliput 1 momentissa mainit
tuja viran ja toimen haltijoita lukuunottamatta niille peruspalk
kaisille viran tai toimen haltijoille seka ylimaaraisille toimen
haltijoille, jotka kuuluvat 18 tai sita korkeampaan palkkaus
luokkaan. Mikali valtion virkarniesten palkkauksia tarlristetaan 
yleiselHi. palkkausluokkien muutoksella, niin rautatiehallitus on 
oikeutettu rnaaraamaan siita johtuvat muutokset edella mainit
tuun rajapalkkausluokkaan. Ljsaksi rautatiehallitu on oikeu-

5782. - 24. 8. 1950. 
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tettu poikkeustapauksissa maaraamaan vapaalippuja annettavaksi 
toiseen luokkaan muillekin. 

(N:o 1160, 15. 8. 1950) Kl n:o 42/ 50. 1. 

Muutoksia liikennesaii.ntoon. 

Liikennesiianni:in 65 § :n 2. lisamaiirayk en b ) ja d ) kohdat 
muutetaan seuraavansisa.ltoisiksi : 

b) vastuauottajan nimi lyhentiimattomana, postiosoite ja mahdolli
nen .puhelinnumero; osoitetta, josta vastaanottajan nimi ei kay selville, 
kuten ,N. N:n miiiiriiiimalle" tai ,Kaksoiskappaleen haltijalle", ei sallita. 

d) liihettiijiin ni.mi lyhentiimattomiina ja postiosoi te; (Rh/lko u: o 
17ii7, . 8.1950) Kl n:o 42/50. 2 

Liikennesaiinni:in 68 § : n 14. ja 15. lisiimiiiiriiys muutetaan 
seuraa vansisiilti:iisiksi: 

14. Kappaletavarana kuljetettaviin kuljetusesineisiin tai osoitelap
puuu on merkittiivii maiiriiasema, vastaauottaja ja hanen osoittcensa, la
hetysasema sekii lahettaja ja hiinen osoitteensa. Miiiiriiaseman nimi on 
merkittii.va vii.hiutii.an 1 sm. korkuisilla kirjaimilla. Osoitelapun tulee 
olla punta, nallkaa tai ittkcii.ta pahvia. Laatikkoon, tynnyriiu y. m. sel
laiseen voidaan paperinen o oitelappu liimata tai pruhvinen naulata paii.l
lykseen. Pitkii.t rautaesineet on rautalangalla niputettava ja osoitelaput 
niihin rautalangalla kiinnitettiivii. Joukkoesineitii. kuten tiiliii. liihetet
tii.essii. varustetaan vain muutamia kappaleita osoitteella ja merkitaii.n 
niihin esineiden lu:kumiiii.rii.. 

15. Maidonku-ljetusastioihin on edellisessii lisamiiiirayksessli. mainitut 
merkinnat tehtiivii. puu- tai metallilevylle, joka kiinnitetiiiin 'kuljetus
aRtiaan v.itjalla tai motallilangalla (metallilevy voidaan myos juottamalla 
kiinnittaii. astiaan). Pahvi- tai kangaslapuillo kirjoitettuja osoitteita 
Ai maidonkuljetusastioissa hyvii.ksyta. (Rh/lko n:o 1757, 8. 8. 1950) Kl 
n:o 42/50. 2 

Vaunujen ruuvikytkinten kiinnikiertaminen . 

.Aloitetoimiunan yhteydessa on ilmennyt, etta muutamien ruu
vikytkinmallien aisojen (,sivuhenkselien" ) paihin on tullut val
mistevika: sen sijaan etta aisojen kytkimen puoleiset piiiit oli
sivat pyoreat, on niissa tyoskentelya haittaava ,nipukka". Kone
osaston taholta on nyttemmin jo ryhdytty toimenpiteisiin taman 
vian poistamiseksi. 

Mainitut ,nipukat", joita ei luonnollisestikaan kaden kiiiin
teessii saada poistetuiksi, ovat aiheuttaneet lukuisia vaarin suo
ritettuja kytkemisia, joiden seurauksena on ollut kytkinten vai
kea irroittaminen. Taman vuoksi huomautetaan vaunujen kyt
kijoille, etta nipukalla varustettua kytkintii ei saa kiertaa ,nis
kan taakse", t . s. kierre on tasattava ja jatettiivii viimeinen kierre 
kiertamiittii. (Tyt. 19. 8. 1950) Kl n :o 42/ 50. 3. 
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Karbidi- ja oljylamppujen polttimoiden 4 
puhdistus. 

Koska karbidi- ja oljylamppujen polttimoiden puhdistus neu
loilla y. m. teraa eilla helposti vahingoittaa polttimoa, suositel
laan tahan tyohon kaytetHivaksi harjaa, csim. vanhaa jiiykahkoa 
hammas-, vaate- t. m. ·. harjaa, jollaisella puhdistus on helpompi 
suorittaa tuloksen sitapait i ollessa paremman. (Tyt. J 9. . 1950) 
Kl n :o 42/ 50. 4. 

Va!~.~ . • . Vilj a varaston rahtiluotto. 

V altion Viljavara tolle Kl n: o 5/ 49. 8. kohdassa mainittua 
rahtiluotto-oikeutta muutetaan 1. 9. 1950 lukien siten, etta lai
tok ella on oikeus nauttia sanottna luottoa ainoastaan seuraavilla 
J iikennepaikoilla: 

Hamina 
Hanko 
Harjavalta 
Helsink1 
Hyvinkaa 
Kaskinen 
Koria 
Kotka 
Kouvola 
Kuopio 
Loimaa 
Mantyluoto 

Rauma 
Riste 
Seinajoki 
Tiklrurila 
Toppila 
Turenki 
Turku 
Vaasa 
Vainikkala 
Va kiluoto 
Ylivieska 

Rahtiluotto koskee seka aapuvien eWi Hihtevien Uihetysten 
kuljetusmaksuja. Rautatiehallituksen tilitoimisto perii kuukau
sittain Valtion Viljavarastolta luottovelan liikennepaikkojen laa
timien Juottoluetteloiden nojalla. Rahtiluoton korvauksen laskee 
ja merkitsee tilitoimisto. (Tfo n:o R. 1 0, 19. 8. 1950.) Kl n:o 
42/ 50. 5. 

Liikennoitsijoille vuolrratut vaunut. 

5 

Rautatiehallitus on vahvistanut Tariffisaannon 41 § :n C lisa- 6 
maariiysten 1 a-kohdan loppuun seuraavan uuden kappaleen, joka 
tulee voimaan J. 9. 1950. 

Jollei liikennO.itsijii ole kuormannut tai purkanut hiinelle vuokrat· 
tua ku.u.koliikentees ·a olevaa. vaunua liikenne iiiinnon 69 ja 8'3 §§: ssii 
iiiideiyn ajan kulues a on hii.neltii. kannettava edellamainitun vuokran 

lisii.ksi myos tariffisiiiinnii.n 58 §: n 3) lm: ssii. sii.iidetyt maksut. (Rh N: o 
180 , 15 . . 1950) . Kl n:o 42/ 50. 6 
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Liikennoitsijan omistaman vaunun korjaa
minen. 

7 Rautatiehallitus on vahvistanut Tariffisi:iannon 5 §: n 6) 

8 

9 

10 

li.samai:iraykseen seuraavan uuden kohdan, joka tulee voimaan 
1. 9. 1950. 

-!) Vaunun korjaamisen ja mii:i.rii.aikaisen korjaam1sen . uhteen on 
noudatettava mitii. siitii. on valtionrautateiden vaununkorjaus ii.ii.nniissii. 
ja asiaa koskevissa kirjelmissii. miilirii.tty. Mii.iiriiaikaisista ;Jtorjauksista 
aiheutuneet kustannukset suorittaa vaununomistaja samoin kuin omasta 
tuottamuksestaan aiheutuneen korjauksen kustannukset. Rautatiehallitus 
kustantaa vaum,1.11 kiskoilta sui<~tumisesta ja yhteentiirmii.yksestii. tai 
palosta aiheutuneen vahingon korjaamisen sikii.li kuin rautatievirkaiHjat 
ovat siihen syyllisiii. tai va'b.ingon voidaan katsoa aiheutuneen rauta
tienkii.ytostii.. Samoin ikustantaa rautatie vaunun voitelemisen sekii. van
nun kuumaksikii.ymisestii. aiheutuneet korjaukset. (Rh n:o 1 07, 15. 8. 
195D.) Kl n:o 42/50. 7 

Vuokratun vaunun korj aaminen. 

Tar iffisalhmon 41 §: n C li.samaaraysten h-kohta muutetaan 
1. 9. 1950 lukien kuulumaan seuraaYasti : 

h) Rautatiehallitus kustantaa vaunujen kiskoilta suistumisen, yh
teentormii.yksen tai palon johdosta kohdanneen vahingon korjaamisen 
sikiili, kuin rautatievirkailijat ovat siihen syypiiii.t tai vahingon voi 
daan katsoa aiheutuneen rautatien kii.ytiistii.. <Samoin kustantaa omi taja 
vaunun voitelemisen kuiu my(is kuumaksi kii.ymisestii. joht.uneet sekii 
miiii.riiaikaiset korjaukset, jotavastoin vuokraaja suorittaa aiheutta
mieusa vikojen korjauksista sekii. vaunujen puhdistamisesta aiheutuneet 
kustannuk et. Vaunujen korjausten ja mii.ii.riiaikaisten tarkaslusten suh· 
teen on noudatettava, mitii. siit.ii. on erikseen mliiirii.tty. (Rh n:o 1807, 
15.8. 1950.) Kl n:o 42/50. 8 

Marsipaanin rahtiluokka. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta marsipaani on luettava 
luokkiin A 1. Tama uusi hakusana on merkittava Aakkoselliseen 
tavar anluokitustaulukkoon asianomaiseen kohtaan. (Tfo n: o 
1093, 14. 8. 1950) Kl n: o 42/50, 9. 

Muutos Hoyrylaiva Oy Alandin kanssa 
tehtyyn yhdysliikennesopimukseen. 

Kliskylehden n: o 26/49 1. kohdan 15 §: n toinen lause muu
tetaan kuulumaan seuraavasti: 

, Kuljetusmaksu autokuljetuksen o ·alta lasketaan lisaamalla 
muuten kaytettavaan hinnoituslukuun luku 4." 

Muutos astuu voimaan 1. 9. 1950 lukien. (Tfo n:o 1489, 
19. 8. 1950) Kl n: o 42/50. 10. 
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Opintolippu. 

Rautatiehallitus on maiirannyt, etta Vapaalippusalinnon 11 
4 § :ssa mainittua opintolippua ei saa antaa henkilolle, joka on 
otettu valtionrautateiden palvelukseen vain maari:iajaksi tai tila
piiista tehtavaii. varten ja etta tallaisen lipun saajan on kirjal
lisesti sitoudutta va opintojensa paiityttya pal velemaan valtion
rautateilla opiskelun vaatiman ajan kaksinkcrtaisena. Opinto
lippua on kirjalJjsesti anottava esimiehen valityksella ja sen 
myontaa Vapaalippusaannon 15 § :n b-kohdassa mainittu viran
omainen. (Tfo n:o 1±71, 14. 8. 1950) Kl n:o 42/ 50. 11. 

Talousvapaaliput. 

Rataosalla Koski-Kotalato asuvien rautatielaisten pyyn- 12 
nosta saadaan talousvapaaliput sanotun rataosan liikennepai
koilta kirjoittaa 1. 9. 1950 lukien Tammisaareen ja Turkmm. 
Yapaalippusaannon 10 §: n 5 1m: n Juctteloon muutetaan taman 
mukaisesti Helsingin sijalle Turku, joten asianomainen kohta 
luettelossa tulee kuulumaan: Koski-Kotalato, Tammisaari, 
Turku. (Tfo n:o 1407, 7. 8. 1950) Kl n:o 42/ 50. 12. 

Vapaalipun kelpoisuus pikajunassa. 

Tiedustelujen johdosta ilmoitetaan, etta sellaisten vapaalipun 
kayttajien, joilla ei Vapaalippu aannon 19 § :n muk:aan muuten
kaan ole pikajunaoikeutta, on luna tettava pikajunan lisiilippu 
myos niille rataosille, jotka mainitaan Tariffisaannon 7 § :n 
5 lm: ssa ja joilla siis vain ostettu matkalippu poikkeuksellisesti 
kelpaa ilman sanottua li amaksua. (Tfo n:o 1470, 14. 8. 1950) 
Kl n:o 42/ 50. 13. 

Paijanteen laivamatkan sisaltavien rengas
ja matkailulippujen myynti. 

13 

Laivaliikenteen paattye sa Vesijarven-Jyvaskylan reitilHi 14 
27/8 1950 lopetetaan samalla Uiman laivamatkan sisaltiivien ren-
gas- ja matkailulippujen myynti. (Mj 15. 8. 1950) 



42 -6-

Mat'kalippualennuksla. 

15 Helsinki: Kl n:o 38/50. 9 kohdassa mainittu Svenska Fin-

16 

17 

18 

lands Idrotts£orbundin juniorien yleisurheilumestaruuskilpailui
hin osallistuville alle 20-vuotiaille kilpailijoille ja toimihenki
loille myonnett;v 25 %: n alennus on muutettu olemaan voimassa 
31. 8.-5. 9. 1950. 

Seuraavat alenn1.1kset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin ti1aisuuksiin o allistuville: 

Keuruu: 31. 8.-12. 9. 1950; Suomen Siviili- ja Alsevelvol
lisuusinvaliidien Liiton valistuskur it; invaliidit; 25 %, myos 
pikaj. 

Helsinki: 28. 9.-3. 10. 1950, Helsingin Kuuromykkain ur
heiluseura ,Heron" suunnistamis- ja pyorailykilpailut; kuurot 
urheilijat; 25 %. myos pikaj. 

VR palvelukseen sopima.ttomia. 

Mikkelin aseman alokas Aarne Reinhold Kanerva on erotettu 15. 8. 50 
lukien sopimattomana rautatien palvelu.kseen. (10. ljp n:o H. 457/ 3017, 
5. 8. 1950.) 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Pyydetiiii.n etsimii.an Iisalmen vaununpeitteita n:o 129 lii.h. 5. 5. 47 
Lpl, n:o 229 liih. 16. 6. 47 Kta ja n:o 244 Ui.h. 8. 8. 47 Tku. Tuloksesta 
pyydetaan oman li.iOCennejakson toimiston valityksella ilmoittamaan 7. Iii· 
kennejakson paiillikolle. (7. ljp n :o 902/ 1673 9. 8. 1950.) 

31. 7. 50 saapui kuorman paallii. Kotkan satamaan yksityinen vaunun
peitto m eDk. Savo Oy Kuo N:o 54 ja on sen jii.lkeen hii.vinnyt tuntemat
tomalla tavalla. Koska on mahdollista, etta k. -o. vaununpeitto on eksynyt 
johonkin Kotkasta lii.htenecseen tyhjiiii.n vaunuun, pyydetii.ii.n loydettiiessii 
lii.hettiimiiiin se Kuopion asemapiiiillikolle ja liiydostii. ilmoittamaan Kotkan 
asemapiiiillikolle. (10. ljp n :o 1497, 10. 8. 1950.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 

Riihimaen varikolla toimivalle veturmkuljettajalle Axel Trogen 'ille 
kirjoitettu kesii.kausivapa.alippu n: o 49/ 546 malkalle Riihimiiki-Tahtelii 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp n:o 257, 13. 7. 1950.) 

Kuopion varaston varastotyomiehen Gunnar Niirasen vaimolle Helville 
Kuopion-Hclsingin viilille 4. 7. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 
04J.02 7 on kadonnut ja kuoletetaan. (5. vtjp n:o 585/439, 7. 8. 1950.) 

Riihimii.en aseman junamiehelle Aulis Vainiolle 25. 4. 50 tkirjoitettu 
kesii.kausivapaalippu n :o 03153/64 matkalle Riihimiiki-Kaunislahti on 
kadonnut ja tkuoletetaan. (2. ljp n: o 1244/3612, 9. 8. 1950.) 

Suolahden-Haapajii.rven rautatierakennuksen tyontekijii.n Toivo Poy
hosen vaimolle Alinalle 30. 7. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 
0450154 Haapajarvi-Karunki vii]jlle, on .kadonnut ja kuoietetaan. (Suo
Hpj raut. rak., 10. 8. 1950.) 
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Hels.ingin asemalla pa~velevalle 1. luokan asemamiehelle Taito Eemeli 18 
Pohjasmaelle 7 . . 1950 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 045±619 
matkalle Helsinki-Vaskuu on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 
967/2695, 18.8. 1950) 

Turun a.somalla palvelevau yhm. asemamie Leevi Jalmari Dahlin 
vaimolle Anja 15. 7. 50 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n :o 351719 
mat·kalle Turku-Helsinki Kauklahden kautta on kadonnut ja kuolete· 
taan. (3. ljp n: o 887/1405, 17. 8. 1950) 

1. ratajakson ratatyontekijille Usko Jiirvelle 1. 5. 50 kirjoitettu 
kesakausiva'Paalippu n: o 16312/327 matkalle Helsinki-Toijala on ka· 
donnut ja kuoletetaan. (1. rtjp n:o 716, 19. 8. 1950) 

Riihimaen varhkolla toimivalle ylim. veturinlli.mmittaja Eero Putille 
kirjoitettu kesiikausivll!paalippu n: o 8/352 matkalle Riihimii.ki-T"ahtelii. 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Ri n: o 268, 1 . 8. 1950) 

Tampereen aseman ascmamiehen Tauno Solan vaimolle Eila Marja
talle 22. 6. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 3699-±5 matkalle 
Tampere-Turku via Hl-Ke-Klh on kadonnut ja kuoletetaan. (4 ljp 
n:o 1306/3078, 15. 8. 1950) 

Vaasan konepajan maalari J . Kuusalolle 1. 5. 1950 kirjoitettu kesii.
kausivapaalippu n: o 11587/232 matkalle Vaasa-.A.htii.rl on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Kpp Vs n :o 102, 14. 8.1950) 

Kouvolan aseman alokkaa.lle Anna Turtiaiselle annettu virkamerkki 
n:o US, ylim. 2 pl. vaununsiivoojalle Anna Turtiaiselle kirjoitettu kesa
kausivapaalippu matkalle Kouvola,.........Pitkaaho seka hanen poja.lleen Tauno 
Turtiaiselle 1. 6. 50 kirjoitettu tilapainen vapaalippu matkalle Kouvola
Aavasaksa ovat kadonneet ja kuoletetaan. (10. ljp n: o 572/638, 14. 8. 
1950) 

Kouvolan varikolla palvelevalle tilap. veturinlammittajii.lle Kauko 
Maunolle 24. 7. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 0469288 ja kesii.
·kausivapaalippu n : o 40/627 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Vrp Kw 
n:o 305, 14. 8. 1950) 

Tampereen asemalla palvelevalle junamies Einari Juhonpoika Ha
vialle matkalle Tampere-Lieto kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 
40/414 on kadonnut ja kuoleteaaa.u. (4. ljp n:o 1300/3061, 12. 8.1950) 

4. ratajaksossa palvelevnlle ratatyomies Reino Savolaiselle 9. 8. 1950 
kirjoitettu tyoHiisaikavapaalippu n:o 3/1407 matkalle Tampere-Hak
kari on kadonnut ja kuoletetaan. (4. rtjp n:o 61/572, 19. 2.1950) 

• Avoimia virkoja ja toimia . 

Tyonjohtajan vi1·ka, toi taiseksi Helsingin konepn.jalla (kattilapaja), 
kolme alityonjohtajan~ virkaa, joista kaksi toistaiseksi Pasilan l>onepajalla 19 
(aluskeltya· J.l. puutyoosasto) ja yksi toistaiseksi Vaasan konepajalla (vii
lausosasto) sekii. aWconemesttl!rinl vilrka, toistaisek i Riihimaen sii.h:tokone· 
paja.lla. Koneosaston johtajalle osoitetut ha.kemukset on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaajalle viimeist'aan 7. 9. 1950 ennen klo 12. 

e Z. konttoriapul.aise'l~ toimi 1. varilcl!:ojaksossa Riihimaeu varikolla. 
Tii.ytetii.ii.n esi.tyksen pernsteella. Koneosaston jolttajalle osoLtetut hake
mukset on jatettii.va Riihimii.en varikonpii.ii.llikolle viimeistii.iin 7. 9. 1950. 

5. liilrennejaksossa senraavat esityksen pernsteella. tii.ytettii.va.t toimet : 
S l. konttoriapulaisen toimia: yksi Vaasassa;; S Z. vaihdemiehtm toimia: 
yksi Vaa assa; junamiehen toimia : nelja Seinii.joella ja. kolme K()kkolassa; 
1 l. asem.a.miehen. toimtia: y>ksi Sein'ajoella, yksi Kokkolassa ja yksi Pie-



19 

42 -8-

tn.rsaaressa; t l. asemamiehen toinnia: y'ksi Laihialla, yksi P.ihlajavedella, 
yksl Koskenkorvalla ja yksi Kauhavalla; 1l. autonkuljettajan toimi<r.: kaksi 
Vaasassa; i l. autonkuljettajan toinnia: yksi Seinil.joella. Liikenneosaston 
johtajalle osoitetut ha.kemukset on jii.tettii.va asianomaisen llikennepaikan 
pii.iillikolle viimeistii.ii.n 7. 9. 1950. 

1. liikennejaksossa seuraavat esltyksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
t l. konttoria.pulaisentoilmia: yksi Helsingissii.; asetinlatitemiehen toimi<r. : 
]'ksi Helsingissii.; 1 t vaihdemiehen toimia : ka.ksi Helsingissa ja yksi Pasi
lassa; 1 l. asemamiehen toimia: kaksikymmentatyksi Helsingissii., yksi Valli
lassa, yksi Pa ilassa, yksi Tilcl.mrilassa ja 'lmksi Keravalla; S l. asemannie
hen toimia: ylcsi Nilckili.issii; sekii jwnamiehen toimia : kaksi Helsingissa. 
Liikenneosaston johtajalle osoitetut l1akemukset on jatettiivii. aslanomaisen 
likennepalkan paallikolle viimeistiilin 8. 9. 1950. 

Kuusi s l. ratainsinoorin virkaa ( erikoisalu: sillat ja ratapihat) kes
kushallinnon rataosastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on 
jii.tettavii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiilin 18. 9. 1950 ennen 
klo 12. 

1 l. koneinsinoorim. vitrka (erikoisala: moottorivaunut) ja e l . kone
insinoorin vitrka ( erikoisala : koneteknilliset ty<;t) kesku hallinnon kone
osastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 22. 9. 1950 ennen kello 12. 

Y1eisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan haki,ioita ennen hake
musten jiittamistii. ottamaan selv'ilii asunnonsaantimabuollisuuksista . 

• 

HeJ ginki 1950. Valtioneu vos ton kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 43 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltlM: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numro). 
Jakelua koskevat n~uutosilmoitukset on t ehtava painatusjaouooa. 

T o I m I t u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, hu~ 24. 

MA..ARA.YKSET 
bentsiinin ynna muiden erittain tulenarkojen 

nesteiden kuljetuksesta siilliovaunuissa. 

Erittii.in tulcnarkoja nesteitii. saadaun kuljettua siiiliovaunuissa, joi•leu 
rakemH• vast.aa. jiiljempiinii mainittuja tl'knillisia miiiiriiyksiii. 

Kuljetettava.t nesteet. 
1 §. Erittain tulen;troiksi nesteiksi katsota.an seuranvat: Beut~ii.nl (pet 

rolieetteri, gasoliini, ligroiini), bentsoli., toluoli, rau.ka petroli (nafta) sekii 
muut nesteet, joiden leimahduspiste Aoel-Penskyn kojeen mukaan 760 rom 
ilmanpai.noessa. on 23° C tai alempana. Tiil1ii.n Iuokkaau luetaan myo~ alko 
holL Muiht kuin tii.~sii. lneteltuja nestcita, joiden laaclun ja l<'ilnaluluspis 
teen suhtPen on epii.varruuutta, saadaan ottaa kuljetottaviksi vasta sen jiil 
keE:>n kun nuclen laatu ja leimahduspiste on selvitetty. 

Lyhyyden vuok. i puhutaan jii.ljempii.nii. vain benb<iini~tii, vaikku tiilloin 
tarkoitE:>taankin kaikkia erittiiin ;tulenarkoja nesteitii. 

Vaunujen ta.rkaatus ja hyvii.ksyminen_ 
2 §. Siiiliovaunuja sna kiiyttiiii bE:>nt.Uinin liuljetukscen vtutionrautateilli.i 

1•asta Ritten, kun rautatiehallitus ou UE:' a1'ianmukaisegti tarkastnttanut ja 
h~-viiksynyt. 

Siiill.oiden t ayttli.minen ja tyhjentii.m:inen. 
3 §. Vaunusiiilioiden tii.yttii.minen ja tyhjentii.mincn san tapahtua ninoM 

taan rautatiehallituksen si.tii varten mii.iil'iiiimillii paikoilla sekii vastaanotta
jan tai liihettiijiin varastopaikoilln. 

Bentsiinin tiiyttiiminen ja tyhjentii.minen on toimitettava joko itS('toimi 
valla. laitteella (imujuoksutin), pumpulla. tai paincilmalla ninoastan piiivii.n 
vnlossa, ja. on nestcen maahan valuminen estettiiva sekii tarpeellisia varo
keinoja noudatettava tulenvaaran estii.miseksi. 

Niillii rautatiealueella sijaitsevilla oljyn kuormauspaikoilla, missii tiiyttii
mistii ja tyhjentiimistii ~iiiinnollise ti toimitetaan ja mis~ii ruaa voi ko tua 
valunecsta oljystii., on pirletiivii varalla karvahuopaa tni lliekkaa ja lapioita 
mahdollisesti syttyvii.n palon sarumuttamiseksi. 

TiiytUimisen tai tyhj<'ntiimisen piiii.tyttyii. on sii.iliovaunun kaikki tiiytto
ja tyhjennysaukot tiiviisti suljettava niin, ettii. asiao.nkuulumattomien on 
mahdoton niitii aukaista, ja on ne sitii.paitsi liikenni:iitsijiin toime•ta sui 
jc>ttava lyijykkeillii.. Sellaisella liikennepaikalla, jolla liik.ennoitsijiillii ei ole 
kiiytettii.vii.niiii.n lyijyttli.misvii.lineitii, suoritE:>taan lyijykkE:>ellii sulkeminen rau
tatien toimesta. 

4 §. Jos tyhjentaminen, syystii tni toi~c ta, on ~uoritettava aseman 
alueella tuhi bentsiiniii siirrcttii.vii vaunu~ta toiseen, sua SE:' tapahtun ninons-
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taan piiivanvulossa sekii ~:~ellaisella paikalla, joka, mikali mahdolli8tn, on 
viihintaan 30 metrin pii.iissii asuinhuoneestn, makasiinista, syttyvii~tii varnl:!
tosta tai muusta sellaisesta omaisuude ta. 

Jos tii.yttiiminen ja tyhjentiiminen jostakin syytita poikkeustapauksisAa on 
toimitettava pimealla, on tulenva~nan valttamisekAi noudatettava mita Auu
rinta varovaisuutta, eikii tyopaikalla saa milliian ehdoin sytyttaii. tulitikkua 
tai sinne viedii palavaa ky:nttiliHi tai tavallista lamppua, vaan on, milloin 
valaistusta tarvitaan, kii.ytettava siihkohehkulamppua tai Davy'n varmuus
lllmppua. Tupakoiminen on sellais('lla pa.ikalla ehdottomasti kielletty. 

Ulosotta.maton tavara. 
3 §. Ellei kuormattua vaunua pureta tai n_Qudeta siiiidetyn purkamis- tni 

noutamismiHi.riiajan kuluess~•, ryhdyttii.koon valtionrautateidcn puolclta st>n 
henkilon tai liikkeen Jaskuun, jolla on miiii.riiamisvalta kuormaan. ja hiint•n 
\'astuullaau tarpeemsiin toimeupiteisiin tavaran sii.ilyttii.miseksi tulenvaaraltn 
suojattuua joko vastaanottoaseman alueella tai sen ulkopuolella tai. ellri 
~opiv:u1. siiilytyspaikkaa ole kii.ytettavis~il, tavarau myymiseksi . 

Jiiatyueiden putkien sulattaminen. 
fi §. Heidi UiysiniiiRten eWi tyhjirn u('ntsiini~iiiliOirlen jiiiUynei<len tyh 

jr•nnyHputkirn sulattruninen on ~uoritettavn, kuumalla veclellii, lioyry!Hi, kuu 
menuetulla kaukaalla tai lampimiillii. hiekalla, eikii. siihen sna missiiiin 
tapnnkRrgsa kiiyttliii avointa liekkia tai hehkuvia hiiHii.. 

Vaunujen katsastus. 
I §. Bnnenkuin bPntsiiuivaunut kuormataan, on varikonpiiiillystiin7 van 

nume~:~tarin, vaununta.rkastajnu tahi muun siil1en miiarii.tyn henkilou tarkow 
tutkittava, etta ne ovat moitteettomassa kunnossa. Tiiyttamisen jalkeen ja 
PltnPnkuin vaunut otetaan kuljetettaviksi, on jonkun yl1'lmainituista henki
liiiHtii ne tarkastettava, jolloin erittii.inkin on katsottava, etta neste, mikiili 
~ailiii ci ole varustettu loiskelevyilla, tiiyttaa koko sailion ja cnintaiin J4 
kuvun korkeudesta. Jos siiilio on varustettu loiskclevyillii, saa sen tiiyttiiii 
rnintiiii.n siiilion vaippalevyn ylareunaan asti, mutta voidaan tii.llainen sii.iliii 
kuljettaa myos vajaakuormassa. Jos siiilio on ku,'Uton, on loiskelevyjii. aina 
l>iiytettii.va ja saaclaan se tii.yttiiii vain kuormausmerkkiiu a.~ti. Asiauomais
ten on ka.tsastusta toimittaessaan vakuuttauduttava, ettoi sailio vuoda sekii 
rttii tayWimis- ja tyhjeunysaukot ovat lmolellisesti suljetut ja lyijykkeillii. 
varustetut. Jos toimitetuissa tarka8tuksissa havaitan,n puutteellisuuksia, on 
liihotUijalle nii tii ilmoitettava, eika vaunuja saa, enneulmin puuttce-lli5uuflct 
on korjattu, vastaanotiaa Jmljetettaviksi. 

Sitilioiden puhdista.nrlnen ja korjaaminen. 
8 §. Sailioita puhdistettaessa tai korjattaessa annettakoon tyomiesten 

menna son sisii.lle vasta sitten, kun bentsiinikaasut ovat haihtuneet, eivii.tkii 
he missaan tapauksessa saa vieda mukanaan palavaa kynttilii.a tai muuta 
avotulta. Jotta kaasut pian poistuisivat tyhjennetysta sii.iliosta, on kuvun 
kansi avattava seka kannet poistettava kaikista putkista ja aukoista sekii 
hanat ja venttiilit avattava minkii. jalkeen siiiliotii voidaan, jos so katso
taan ta1·peelliseksi, huuhdelfa vedellii.. Kahdentoista (12) tunniu kulutt ua 
tiimiin jalkecn saavat tyomiehet mennii. sii.ilioiin. 

Vaunujen 'kasitteleminen. 
9 §. Kuormattua bentsi:i.W.vaunua. vaihtotoissii. liikuteltaessa on tarpeel 

lista varovaisuutta noudatettava ja kovia sysiiyksia viiJ.tettiiva seka nouda
tcttava mahdollisia vaihtotoista annettuja erikoismii.iirayksiii.. Bentsiiniii sai
Iiovaunussa kuljetettae sa on ryhdyttavii. tarpeellisiin varovaisuustoimE'npitri
:<iiu, jn on orittiiinkin huomioonotettava, etta 
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a) tulta Pi mtsHaan tapauk.es8a aaa sytyttiiii. kuormatun eika tyhjiinkiiiin 1 
hentsiinivaumut liiheisyydes. ii., ja on sellais~t vaunnt asemilla asetettaYa 
tulenvaaraan kntsoen kaukaisimmille ja suojatuimmille paikoille; 

b) bent8iinisiiiliovaunu on liitettii.va junaan junaturvallisuussaiinnon tur
Yavaun uja koskevan kohda.n mukaisesti; 

l' ) jos bents.iinivaunun aluskehyf\tii ,ja liikuntao.ia (al<seleitn, pyiiriii 
y.m.) tnrkastettaessn tiiytyy kiiy.ttaii kiisilyhtyii., on mik'i suurinta varovui
suutta nouclatettava. Kuvun kansi sekii tliytto- ja tyhjennys1mkkojen sulli:i
met on tarkastett.ava piiiviinvalossa, hiitiitilnssa sahkohehkulampun tai Davy 'n 
vannuu. lampun valoAsa. 

Vuotava sli.ilio. 
10 §. J os kuljetettaessa ilmaantuu sellainen vika bentsiinisiiilioon, ettii 

syntyy vuoto, on heti ryhdy.ttiivii. sopiviin toimenpit.eisiin vuodon tukkeami
Aeksi ja tarpeen tullen kii.iinnyttiiva konemiehistOn puoleen avunpyynnolla. 
Ellei vikaa voida korjata, irroitetaan siiHiovau.nu junasta ensimmiiisellii ase
malla ja jiitetiiiin sopivalle pnikalle asema-alueelle. Vuotn.va neste on, mikiili 
mahdollista, otettavn talte>en ja aHemalle tilattava mn.hdollisimman pian 
lyhjii ii.iliovauuu, johou vahiugoittuneen vaunun sisii.ltU voidaan tyhjentiHi. 
Bentsiinili. toiReen vaunuun pumpul!JM>ssa on nouuatettava kaikkia 1ti~s.'i ech•l 
lii~iiauettyjit varokeinoja. :\filloin valtionrautateirlen vhknilija on ollut •a
hlnkoon syyllinen, on nsem;tpiiiillystOn heti huolehuittava vahingon tarkasta· 
mise;;ta ja arviuimisest.a; ja loimitetaan tii.lloin bentsiiniu toiseen vaunuun 
[Htnlppua.minen rautatiehallinnon kustannuksella.. 

Vuotanut bentsiini. 
II §. ,J os vahinko on seulaal.uinen, ettei nesteen vuotamista voiua. estiiii 

ja. vuotavan nesteen ta1teenottaminen ei voi tapahtua tiiysin turvalliRella 
tavalla, on var.tija asetettava estiimiian varomatonta tulenkiisittelyii vau
nusta yaJuneen bentsiinin liiheisyydessii. 

Kuljetta.mi.nen. 
J 2 §. Valtionrautn.tiet kuljottavat kuormattuja bentsiinivaunuja lahettii

jan tai vastanottajan Yarastopaikoille ja -paikoilta rautatiehllinnon vahvi -
tamista maksuista ja liihetliijan <tahi vastaanottajan vMtuulla. 

Liihettiijan ja vastaanottajan on huolehdittava bentsiinivaunujen kuor· 
m:w.ruise tu ja purkamisesta. 

Bentsiinivaunuja saadaan kuljetta.a. tavara- tai sekajunissa junatun•alli 
suuAsli.annon mii.iiriiiimin rajoituksin. 

J3 §. Sli.iliovaunuja h."Uljetettavik.si otettaessa on rautatievirkftili jain val
vottava, ettii edelllimainittu,ja ehtoja noudatet.aan. 

Teknilli.set eh<lot. 
Siiiliovaunujen, jotka ovat tarkoitetut bentsiinin kuljetukseen, on raken

teensa puolesta va.qtattava allaolevia teknillisiii ehtoja: 
a) Siiilion pitiiii olla levystii ja kulmaraudasta tai t.erii valusta valmis

tettujen kannattajien varassa, jotka. ova.t uiittaamalla kiinnitetyt aluskehyk
seen ja joihin siiilion pitiiii olla kiinnitettynii sillii. tavoin, ettei se vaihto
tyiiliikkeis li. sattuvien sysiiysten tai nykiiysten johdosta siirry paikaltaan 
tai joudu alttiiksi vahingoittumiselle. Vahingoittumisvaaran viihentiimisek~<i 
on myos aluskehyksen pituuden oltava ''iihintiili.n 700 mru suurempi kuin 
siiilion pituus. Sii.ilion saumojen pitiiii. olla kaksirivisesti niitatut tai asi.an
mukaisesti bitsatut, ja pitli.ii sen olla tii.ysin tiivis 2 kg/em:\ koepaineessa. 

b) Siiilion pitii.ii olla joko varustettuna kuvulla nesteen laajentumisen 
varalta, jolloin kuvun tilavuuden tulee olla vii.hintiiiin 2.::; % siiilion tila
vnudesta, tai, jos siinii ei ole poikittaisia viUiseinli.miii, varustettuna nesteen 
huljumista estii.villli. loiskelevyillii, jolloin Riiilio saa olla kuvuton. Poiki·t-

• 
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taisseinii.isetkin siiiliot on varustettava loiskelevyillii, joe semanuen viili on 
suurempi kuin 3 m. Soveliasta on laittaa pitkittiiisiiikin loiskelevyjii. 

Loiskelevyillii varustettuun siiilioon, joka on kuvuton, on kulkuaukon ala· 
puolelle laitettava sopiva merkki - poikittainen rautatanko - josta niikyy 
sallittu tiiyttiimismiiiirii. Tiimii.n tangon yliipuolisen siiilionosan tilavuuden 
pitaii. olla 4% sii.iliOn koko tilavuudes~a. 

c) Lieriomiiisten siiilitnden aina.k:in. toisella sivulla pi-taii olla kaiteella 
Y:J.rustetut tikapuut, joita myoten helposti piiii.stiiii.n siiilion piiiille. Tikapui · 
den ylii.pii.iissii pitii.ii olla sopiva niinikii.ii.n kaiteellinen kiiyntisi.lta. 

d) Sii.ilion pitii.ii olla varustettu itsetoimivalla, hyviiksyttyii. rakennetta 
olevalla tuuletuslaitteella tai kuvulle tahi kulkuaukon liihelle kiinnitetyllii 
yaroventtiiliWi., joka avautuu 1 kg/cm2 ylipaineessa. 

e) Sii.iliot voidaan tii.yttii.ii ja ,tyhjentii.ii. joko kuvussa tai kulkuaukon 
alapuolella olevien putkiaukkojen tai pohjaventtiilin kautta. Viimeksimaini· 
tussa tapauksessa on venttiili la~tettava siiilion sisii.ii.n, sekii venttiilin liike· 
laite n:iin suojattava, etta asiattomat eivii.t piiii.se siihen kii.siksi. 

Ku.ikkien aukkojen pitliii olla sellaiset, ettii. ne voidaan sulkea tii.ysi.t1 
tiiviisti, l"ekii sulkimien olla varustetut sellaisilla varmuuslaitteilht, jotka 
estii.vii.t niitii itsestaii.n avautumasta, holtymii.stii. tai irtoamasta silloinkin, 
kun vaunu joutuu vaihtotyos ii sattuville sysii.yksille jn nykii.yksille alttiiksi. 

Tulenvaaun viilttiimiseksi pitii.ii kuvun tai tii.yttoaukou kannen alla olln 
Ula.hdollisirnman .tiiviisti sulkeutuva toinen varokansi, joka avataan tii.yttii· 
misen aja.ksi ja jonka avaamalla voida11.n tarpeen vaatiessa .tarkalltR.a sii.i 
liossii oJeyaa bentsiinin miiiirii.ii. Siiiliotii tyhjennettaessii pitaa Yarokannen 
olla kiinni ja ilmanvaihtoa va.r.ten pitiiii. tii.lloin olla varokannessa. Yii.hintiiii.n 
kolminkertaisella Davy 'n verkolla suojattu aukko. 

f) Kaikki aukot, joita ei voida kuljetuksen ajaksi sulkea, esim. varo 
venttiilin aukko, on myos suojattava kolmella Davy 'n verkol~a, jotka ou 
,·almist.ettu 0.35 = liipimittaisesta kupari- tai muusta ruostumattomasta 
metallilangasta. V crkoissa pitii.ii. oil a vii.hintaiin 100 silmii.a 1 cm2: iii kohti 
ja verkot • sillii. tavoin kiinnitetyt, ettei niitii. void a poista11. ilman erikois· 
vii.lineitii.. 

M iUitayksiii. sai!mQI!Jhl,Ujen va1·ustei.~ta. 

Bentsunin kuljetukseen tarkoitetujen sii.iliovaunujen pitii.ii olla ma11.latut 
valkealla oljyYiirillii tai alumiinhii.rillii., ja on niissii. siiilion kumpaisellakin 
puolella oleva viihintiiii.n 150 mm korkuisilla merkinantopunavii.risillii kirjai
milla kirjoitus: 

Erittiiin tulenarkaa. 
Mycket eldfarligt. 

Vaunujen pitii.ii olla varustetut lii.pikulkevalla jarrujohdolla Westinghou~e · 
ilmajarrua varten. Johdon pitii.ii. olla varustettu hanoilla, letkukytkimillii ja 
letkujen ripustamiseen tarkoitetuilla umpikytkimillii.. VaunniSlla saa olla 
kii.si- ja ilmajarru, mutta ei merkkilyhtyjen ripustamiskoukkuja. 

Jollei vaunussa ole jarrua, pitii.ii. siinii er1tyisessii laatikossa olla irto
naiset jarrukengiit, jotka tarpeen sattuessa voidaan kiinnittii.ii pyoriin, kun 
vaunu irroitetaan junasta ja jii.tetii.iin seisomaan sivuraiteelle. 

Erikoismii.iiriiykset, jotka on annettu tilapiiisistii bentsiininkuljetusvau
nuista tai sellaisista vaunuista, joiden rakenne poikkeaa jossakin kohdin 
normaalimuodosta, jii.iivat edelleen voimaan. Ennen tiimii.n kiertokirjeen voi· 
ma.antuloa ral{ennettuja vaunuja ei saa mu11ttaa uu;nen mii.ii.rli.ysten mnka.i · 
siksi ilman rh :n koneteknillisen toimiston suostumusta, ja muutoksia koske· 
vat purustukset on lii.hetettiivii mainittuun toimistoon tarkastusta ja hyvii.k
Hym.islii varten. 

Nii.illii. miiilrii.yksillii. kumotac'l.D rautatiehal1ituksen 17. 4. J 926 a111tama 
kiertokirje n: o 14/1441. 

(Rhfko n :o 1446/4021, 2. 6. 1950.) 

Helsinki 1950. Valt.ioneuvoston kirj ap11ino 

• 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltUa: 
Kl n :o 1/50. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero}. 
Jakelua koskevat rauutosllmoitukset on t ehtava palnatusjaouOOA. 

To I m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone l-4. 

·S is ii. l l y s: 1. Sunnunt.aityi:ikorva.us. - 2. Liikennepn.ikkoja ko kevia 
muutoksia. - 3. Muutoksia aikatauluun n:o 116. - 4. Pos tivaunu j. n :o 34. 
- 5. LiiteV'aunujen n :o 22401-22450 kytkeminen junaan. - 6. 'fapettien 
hinta. - 7. 1'yhjat laatikot ja muunlaiset piiallykset. - 8. Suomen ja SNT
Liiton rautatierajasopimus. - 9. Kan.sainvalisen taYaraliikentecn toimitus
ohjeet. - 10. Tavarali tan laatiminen suoraan kartoitettae sa. - 11. Valtion 
Viljavaraston rahtiluotto. - 12. Ravut kiitotavarana. - 13. Matkalippualen
nuksia. - 14. Tyi:invii.hyyden takia vapautuva tyovoima. - 15. Kadouneita 
matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 16 Avoimia virkoja ja toimia. - 17. 
::\(atkustajaliikenteen pii.ii.ttymineu si..save~<illii. 

Sunnuntaityokorvaus. 

Valtiovarainrnini terio on valtioneuYoston raha-asiainvaliokun- 1 
nan lausunnon mukaisesti paiittanyt muuttaa 1 paiviistii maalis
kuuta 1950 lukien sunnuntaityokorvauksen suorittamisesta val-
tion viran ja toimcn haltijoillc, ylimaaraisille toimenhaltijoille 
seka eraillc muille toimihenkiloille 17 paivanii huhtikuuta 1948 
an tam ansa toimeenpano- ja soveltamisohjeiden ( valtiovarainmi
nisterion kirje n :o 2~14, 17/ 4 19±8) 2 kohdan sekii 3 kohdan 
1 kappaleen niiin kuuluviksi sekii miiariinn;yt, etta muutoin on 
kulm·an vuoden aikana sunnuntaityokorvauksen suorittamisessa 
noudatettava entisiii toimeenpano- ja soveltamisohjeita. 

2. Valtioneuvoston paiitoksen 3) kohdassa tarkoitetuista vi
ran tai toimen haltijoista maksetaan sunnuntaityokorvausta 
niille, jotka kuuluvat vakinaisten virkain ja tointen sekii yli
rnaiiraisten tointen 20 tai sita alempaan palkkausluokkaan, kui
tenkin seuraa vin rajoituksin: 

tullilaitoksessa ainoastaan sisamaan tullikamareissa, Vainik
kalan ja Parikkalan tullikamarit niihin luettuina, muiden tulli
kamarien paivystiiville tullivartijoille seka lantisen maarajan 
vastaisessa tulli vartiostossa. 

Talonmiehille ja lammittiijille, jotka saannollisin vuoroin te
kevat sunnuntaityota, suoritetaan sunnuntaityokorvausta kuten 
niille, jotka olematta tyoaikalain alaisia siiannollisin vuoroin 
tekeviit sunnuntaityota ilman etta tyo on vuorolistaan sidottu . 

3903. - 31. 8. 1950. 
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3. Asianomainen ...-iranomainen on oikeutettu tekemai.in val
tiovarafuministeriolle esityksia sunnuntaityokorvauksen maksa
misesta muillekin viran tai toimen haltijoille, jotka sen ki.isityk
sen mukaan tayitavat valtioneuvoston pi:ilitoksessa mainitut ehdot, 
ei kuitenkaan vakinaisten virkain ja tointen seka ylimi.iaraisten 
tointen 23 palkkausluokkaa korkeammassa luokassa oleville. (Val
tiovarainministerion kirj. n:o 4009, 13/ 7 1950. - Rh/ to n:o 
H. 402, 1. 8. 1950. --Vert. MK II, uusi laitos, siv. 1.135-136. ) 
Kl n: o 44/50. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Savonlinnan aseman alainen Koululahden laituri a...-ataan 
syyskuun 1 paivi.ista 1950 lukien toi taiseksi henkiloliikenteelle 
ilman rajoitusta. Liikennepaikkojen valimatkat julkaisun sarek
keessa 7 oleva Koululahden liikennoimistapamcrkinta on nain
ollen sanotusta paivasta hl.kien oleva Hi. (Lkoj n:o 1025, 19. ' . 
1950) Kl n:o 44/ 50. 2. 

Punkasalmen aseman alaisena km:lUi. 517 + 174 m avataan 
1. 9. 1950 lukien liikenteelle Paloranta-niminen seisake seuraa
vin julkaisuun ,Liikennepaikkojen Valimatkat" tehtavin mer
kinnoin: 

. e Paloranta Punkasalmi 2. 
Putikko 4. 
Par. 24. Hko 

110. 
Spl43. Pm. 

141. 
Kw 220. Jns 

262. 

II Luk. J . 9. 50 (Lkoj 
n: o l 80, 2 . 8. 50) 
Kl n :o 44/50. 2. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat n:o 917, 
2, 920 ja 919. (Lkoj n:o 1880, 28. 8. 1950) . 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

Juna 703 pysi.ihtyy tarvittaessa (S) Kaukoniemen seisak
keella allmen 1. 9. 1950. (Kut n:o 1457, 28. 8. 1950) Kl n:o 
44/50. 3. 

1. 9. 1950 lukien asetetaan kokeeksi kahden lmukauden ajaksi 
kulkuun arkipaivisin hj 34 a Kr-Th kulkien junan 34 aika-
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taululla. Palun Th-Kr aikataululla 221, joka siten on kulussa 3 
joka paiva. Juna 222 palaa Tyris-Kr arkipaivina seuraavasti: 

Sj 221 b. Tyris-Kr 3. 

Tyris 
Rodbr. 
Th 

, Iko 
Vesta 

, Ksl 
, Kr 

Pn 48. Vet. Hv. 1, B. 480 t. 

- 18.07' 
1,2 4 s 11 
4,0 II 18.22 19.05 
5,4 IO 19.15 19 
3,5 6 s 25 
4,5 7 32 37 
8,6 I3 50 - 34, 35, 2I5 

Kokeiluaikana eivat aikataululisaykseen N : o 3 merkityt ju
nan 221 muutokset eika junan 221 a aikataulu ole voimassa. 
(Kut n: o 1409, 23. 8. 1950) Kl n : o 44/ 50. 3. 

Postivaunu j. n :o 34. 

Postivaunu (P v 4 i ), joka on kulkenut Tku-Hki junassa 34, 4 
kulkee 1. 9. 1050 lukien Kr-Hki Hy kautta seuraavasti: 

Arkipaivisin Kr-Hki j. n:o 1032/ 6 liiht. klo 0.15 
paitsi maanantaisin 
Slmnnntaisin Kr-Hki , , 204/ 78 , , 4.10 
(Kut n:o 1164, 21. 8. 1950) Kl n:o 44/ 50. 4. 

Liit evaunujen n : o 22401-22450 kytkemi
nen junaan. 

IInomioon ottaen otsikossa mainittujen vaunujen keveiin ja 
siita johtuvan heikomman rakenteen, ja kun naissa vaunuissa 5 
ei ole n. s. yhteentormaysvahvikkeita, koneosaston johtaja on 
Jlmaturvallisuussaannon § :alin 105 mom. 8 vedoten seka kirjel-
mat n:o Ko 555/ 886, 17. 6. 1935 ja Ko 145, 27. 1. 1937 kumo-
ten maarannyt kysymyksessa olevien vaunujen junaan kytkemi-
sestii. seuraavaa: 

l\foottorivaunun vetamiin juniin saa sarjaan Ei n: o 22401-
22450 lrnuluvan, tii.llaisiin juniin tarkoitetun liitevaunun sijoit
taa sellai een kohtaan, mihin sen voi edullisimmin liittaa. l\Iui
hin j1miin on tii.llainen vaunu sijoitettava junan loppupaii.han 
siten , etta liitevaunun jaljessa saa olla enintaan 8 akselia, joista 
kuitenkin saa olla kuormattuja tavaravaunuja enintaan 4 akse
lia. (Koj n:o Ko 412/ 1592, 21. 8. 1950) IG n:o 44/ 50. 5. 
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Tapettien hinta. 

Rautatiehallitus on muuttanut tapettien hintaa koskevaa kir
jelmiiansii N:o 915, 20. 7. 1950 (Kl n:o 37/50. 5) siten, ettci 
valtionrautateiden huoneistoihin saada valtionrautateiden kustan
nuksella ilman rataosaston johtajan tai rautatierakennusosaston 
johtajan lupaa ostaa 1. 9. 1950 lukien kalliimpia tapetteja kuin 
sellaisia, joiden hintaluettelohinta, siis alennukseton hinta, on 
enintiiiin 100 markkaa kaiiroltii. 

Valtionrautateiden huoneistossa asuvalla on kuitenkin oikeus 
saada huoneistoonsa kalliimmatkin tapetit, jos han maksaa tapet
tien hinnan ja ylliimainitun hirman eron. Tiillaisissa tapauk
sissa valtionrautatiet siis suorittavat tapettien hinnasta 100 mar
k-an hinnan kaiiroltii viihennettyna valtionrautateille siitii mah
dollisesti myonnettiiviillii alennuksella ja tapettien saaja loput. 
(Rh N: o 915, 22. 8. 1950) Kl n:o 44/ 50. 6. 

Tyhjat laatikot ja muunlaiset paallysteet . 

Sattuneesta syysta kehoittaa rautatiehallitus asianomaisia tar
koin valvomaan, etta tyhjiit laatikot, kuten raidetarvikelaatikot 
ja muunlaiset piiallysteet, jotka hankintasopimusten mukaan on 
palautettava tavaran lahettiijiille, toimitetaan takaisin maara
ajassa ja ilmoittamaan palautuksista asianomaiseen paavaras
toon, jotta tiima tietaa peria palautetuista piiiillysteistii palau
tu maksun, mikiili hankintasopimus sitii edellyttiia. .J os viran 
tai toimen haltija, jonka asiana piiiillyst:eiden palauttaminen on, 
laiminlyo tiimiin tehtavansii, voidaan hiinet velvoittaa maksa
maan piiiillysteen hinta. 

Asianomaiset ovat velvolliset pitamaan palautettavista paal
lysteistii kirjaa, niin etta tiliasema on milloin tahansa todetta
vissa. (Rh/ vo V. 1140/ 1767, 23. 8. 1950.) Kl n:o 44/ 50. 7. 

Suomen ja SNT-Liiton rautatierajasopimus. 

Rautatierajasopimuksen uudessa painoksessa (n:o 4782) on 
korjattava sem·aava painovirhe: sivulla 21 on toisen kappaleen 
ensimmainen sana , Tilivuoden" oleva , Tilivuorokauden ". (Tftk 
n :o 179, 24. 8. 1950) Kl n:o 44/50. 8. 
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Kansainviilisen tavaraliikenteen toimitusohjeet. 

Toimitusohjeet pika- ja rahtitavarakuljetuksia varten kan- 9 
sainviilisessa liikenteessa (liintisessa) on ilmestynyt uutena pai
noksena ( n: o 4672) j a 1 iihetetty asemille noudatetta vaksi. ( Tftk 
n: o 180, 24. 8. 1950) Kl n: o 44/50. 9. 

Tavaralista.n laatiminen suoraan kartoitettaessa. 

~Iilloin Turun sat. kautta kansainvaliselHi rahtikirjalla me- 10 
neva lli.hetys kartoitetaan suoraan Ruotsin tai rorjan asema1le, 
on tavaralista n: o 4639 tai 4640 vastedes laadittava neljana 
kappaleena, joista alkuperaiskappale jaa lii.hety. asemalle ja kolme 
kopiokappaletta liitetaan rahtikirjaan. Kun Turun sat. on mer
kinnyt siella syntyneet maksut kaikkiin niiihin kolmeen kappa
leeseen, pidattaa se yhden kappaleen ja liihettaa sen kuukausi-
t ilien mukana tft: n kansainval. jaostoon . Lahetysa emien ei 
nain ollen enail tarvitse liittaii naiden lahety ten tavaralistaa 
lrnukausitileil1insii. (T.ftk n: o 181, 2-:l. 8. 1950) Kl n: o 44/ 50. 10. 

Va lti.on Viljavaraston r ahtiluotto. 

Kl n: o 42/ 50. 5-kohdassa mainittuun luetteloon lisiiUian seu- 11 
raavat liikennepaikat : 

Helsingin Katajanokka 
Helsingin I.Jiinsisatama 
Sorniiinen 
Turun satama 
Vallila 

(T.fo n:o R. 180, 24. 8. 1950) Kl n:o 44/ 50. 11. 

Ravut. kiitotavarana . 

Iluomautetaan, ettii kiitota,·arana Hihetettavien rapujen rahti 12 
on uuden tarilfisaiinnon mukaan la.skettava kaksinkertai en pai-
non mukaan, eli samoin lruin muittenkin eUivien eUiinten kiito
tavararahdit. (Tfo n:o 1513, 25. 8. 1950) Kl n:o 44/ 50. 12. 
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Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippu
jen hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Helsinki: 21.-26. 9. 1950; Suomen Oppikoulujen Urheilu
liiton yleisurheilumestaruuskilpailut : aile 20-vuotiaat kilpaili
jat; 25 %, myos pikaj. 

Lahti: 28. 9.-3. 10. 1950; Suomen Knurojen Liiton esitel
mapaiviit; knurot osanottajat; 25 %, myos pik·aj. 

Jyvaskylli: 5.-10. 10. 1950; Suomen Kunrojen Liiton Say
natsalossa pidettavat esitelmapiiivat; kuurot osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 

Hameenlinna: 19.-24. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton 
esitelmlipaivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 19.-24. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton shak
kipiiivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

V~rkaus: 26.-31. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esitel
mapiiivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 2.-7. 11. 1950; Suomen Kuurojen Liiton esitelmii
paivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Oulu: 23.-28. 11. 1950; Suomen Kuurojen Liiton e,sitelma
paivat; kuurot osanottaj.a'"; 25 %, myos pikaj. 

Lappeenranta: 23.-28. 11. 1950; Suomen Kuurojen Liiton 
kirkkopaivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Kauhava: 30. 11.-5. 12. 1950; Suornen Kuurojen Liiton esi
telmapaivat Vimpelissa; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Tyonvahyyden ta.k:ia vapautuva tyovoima. 

14 Rautati~hallituksen kirjelmaiin n :o 1710/ 13301, 3. 12. 1948, viitaten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Kuopion ratamestarin alueelta 
vapautuu tyonvahyyden takia 6. 9. 1950 seuraavasti tyontekijoitii: Mta
tyontekijoitii 12, autonkuljettajia 1, nais:ia 2 ja asiapoikia 1; sekii Rii
rolan ratamestarin alueelta 29. 8. 1950: se"katyontekijoitii 14, sepp:ia 1 
ja toimistoapuiaisi•a 1. 

Niita valtionrautate.iden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitse· 
vat ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustam.aan sita Kuopion 
ja Hiirolan ratamestarilta tai rautatiehallituksen taloustoimiston huolto· 
jaostolta. (Tthj n:o 20/421, 26. 8. 1950) 
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Kadonneita. matkalippuja, vi.rka.merk.keja ym. 

10. ratajaksossa palvelevalle ratatyomies Lauri Partaselle 14. 7. 19.30 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 441248 matkalle Pieksiimiiki- Hei
nola on kauonnut ja kuoletetaan. (10. rtjp n:o 709, 22. 8. 19.30) 

Rajamiien aseman y. p. 2 1. kirjurille Vil•ho E. Ranjalalle kirjoitetlu 
virkamerkki n:o 4 on kadonnut ja kuoletetann. (2. ljp n:o 1292/ 3716, 
22. 8. 1950) 

l. ratajaksossa palvelevalle ratatyonlekijii. Evert ygqvistille kir-
joitettu tyO!iiisaikavapaalippu n: o 00 262/166 voimassa 1/ -31/ 1950 
matkalla Korso-Jiirvenpii.ii. on kadonnut ja kuoletetaan. (1. rtjp n:o 732, 
2-1. 8. 1950) 

1. ratajaksossa palvelevalle m,aalari Fredrik Lindholmille kirjoitettu 
tyoHiisaikavapaalippu n :o 23/1580 voimassa matkalla Luoma-Hiekka
h•arju 1/8-31/~ 1950 on kadonnut ja kuoletetu.a.n. (1. rtjp n:o 734, 
24. 8. 1950) 

Avoimia vi.rkoja ja toimia. 

Yl. plk. 2 l . k-ilrj1brin virka toistai'SOksi rautatiehallituksen tarkastu -
toimistossa. Pii.ii.johtajalle osoitetut l1akemukset on jii.tettiivii. rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistii..ii.n 21. 9. 1950 ennen klo 12 

KonttoripiiiiUikOn vilrka toistaiseksi Pasilan konepajalla. Piiajohtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettli.va rau:tatiehallirtukBen kirjaajalle viimeistii.ii.n 
22. 9. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean a untopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen ha•ke
musten jii.ttii.mistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimn.hdollisuuksista. 

Matkustaja.la.i.valiikentee:n paattyminen sisavesilla. 

15 

16 

Valtionrautateiden kanssa renga&- ja matkailulippuyhdysliikenteessii. 17 
olevat laivayhtiot ovat ilmoittaneet lopettavansa liil{entecnsii. seuraa-
vasti: Vesijarven--.Jyvii.skyliin reitillii. paiittynyt 27/ , Mikkelin-Lap
peenrannan reitiiHi. pliii.ttyy 2/9, avonlinnan-Lappeenrannan ja avon
linnan-Mikkelin reitillii. pii.littyy 6/9, Savonlinnan-Joensuun reitillii pi.i.U.t-
tyy 15/9, Savonlinnan-Kuopion reitilli.i. Leppaxirran kautt~ pii.iittyy 
10/9 ja Heinaveden kautta 30/9 sekii. ve~ibussiliikenne Hameenlinnan
Valkeakosken-Kangasalan reitillii ja moottorivene]ijkenne Vuonislahden 
-Kolin viilillii. pii.ii.ttyy 17/ 9. Laivaliikenne 'l'ampereen-Virtain vii.li!Hi. 
jatkuu vielii. koko syy kuun, mutta on kulkuvr.Jro rajoitettu kertaan 
viikossa. (Mj 29. 8. 1950) 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltiin: 
Kl n:o 1/SO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoora. 

T o I m l t u s: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

Sis ally s: 1. Twkautuvaslti maksettava.n palk·kion ikorotuksen suorittami
nen oman kehityksensli. vu()ksi va.ltion palveluksessa. oleville harjoittelijoille. 
- 2. Muutoksia. a.ikatauluun n:o 116. - 3. Liikennepaikkoja. ko kevia. muu
t~ia. - 4. Loma.ke matkustajia. kuljettavien junien liihtoaiikojen esillepanoa 
varten. - 5. Ka.ppalettwaran kuljetuksen tutJkiminen. - 6. Tuiran ja. Toppi
lan aluevuokraryhmien muuttaminen. - 7. Saha.tavara.n ra.hditus. - 8. Ha.l
,kojen ra.hditus. - 9. Helsingin-Ka.rjaa.n a.utolinja. - 10. Lippujen lukumiili
rain muuntaminen ma,tkoiksi. - 11. Matkustajaliikennetuh>jen yhdistelmli. -
12. Ma.tkalippulrlennuksia. - 13. Ka.donneita. matkalippuja, virkame:rklkejli. ym. 
- 14. Avoimia. viroroja ja. toimia. - 15. Ra.utatieopi.ston ehtokuulu>Stelut. -
16. Rautatieopiston kurssiohjelma syyslukukaudeksi 1950. 

Takautuvasti ma.ksettavan pa.lkkion koro
tuksen suorittaminen oman kehityksensa 
vuoksi valtion palveluksessa oleville 
harj oittelij ollie. 

Esiintyneesta syystii rautatiehallitus ilmoittaa, etta sellaisille 1 
oman kehityksensa vuoksi valtionrautateiden palveluksessa ole-
ville harjoittelijoille ( alokkaille, konttori-, liikenne- ja insinoori
oppilaille), jotka 1/3-1/7 1950 vii.lisena aikana ovat joutuneet 
suorittamaan normaalia asevelvollisuuttaan ja joille taman vuoksi 
on myonnetty virkavapautta valtionrautateiden palveluksesta, 
saadaan suorittaa palkkion korotus takautuvasti 1/7 1950 aikai
semmalta ajalta. (Rh/To N: o H 1185/5181, 30/8 1950. - Vert. 
Kl N:o 36/ 50. 1.) Kl N:o 45/50. 1. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

J unat TV 17 / TV 18 ovat syyskuun 4 piiivii.n jalkeen kulu sa 2 
arkimaanantaisin ja pyhapaivien jiilkeisenii arkipaivanii. (Kut 
n :o 1465, 2. 9. 1950) Kl n:o 45/50. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Liikennepaikkojen valimatkat julkaisusta poistetaan 10. 9. 50 3 
lukien Iisalmen aseman alainen Karkkaisen & Putkosen raide. 

6038. - 7. 9. 50. 
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Sen sijaan avataan samasta paivasta lukien liikenteelle Luunie
men raide seuraavin merkinnoin: 

II 
Iisalmi 
Lu~iemen 

ra1de 
I II I Tim. 

2
. I 

Tt I Luk. 10. 9. 50. (Lkoj I 
n:o 1889, 29. 8. 50) 
K1 45/50. 3. 

Lomake matkustajia kuljettavien junien 
lli.htoaikojen esillepanoa varten. 

J otta odotushuoneisiin, lippuluukkujen laheisyy.teen tai 
muualle, yleisoii. varten esillepantavat tiedoitukset matkustajia 
kuljettavien junien lahtoajoista a. o. liikennepaikalta saataisiin 
yhteniiisemmiksi, on tarkoitusta varten painatettu erityinen lo
make n:o 1209, ,Junien lahtoajat" (n:o 1209r ruotsinkielisena) , 
jota kehoitetaan tilaamaan painatusjaostosta. Lomake on tarkoi
tettu pienia ja keskikokoisia liikennepaikkoja varten, suurilla 
asemillahan on tahii.n tarkoitukseen hankittu er1tyiset taulut. 

Junat voidaan merkita lomakkeelle - tekstaamalla tai muu
ten selvii.sti kirjoittamalla - paikallisten olosuhteitten mukaan 
joko kaikki pera.kkain aikajarjestyksessii. .taikka sopivasti ryhmi
teltyina, esim. panemalla ryhmaotsikoiksi ,EteUian" ja ,Pohjoi
seen", jolloin taas kussakin ryhmassa junat ovat aikajii.rjestyk
sessa ja kunkin junan paateasema myos merkittyna. 

Huomautussarake on tarkoitettu ensi sijassa junalajia varten, 
mutta voidaan siihen sen !isli.ksi tehda merkintojii. myi:>s junayh
teyksista. (Tyt 31. 8. 50) Kl n:o 45/50. 4. 

Kappaletavaran kuljetuksen tutkiminen. 

Rautatiehallitus on Kaupallisen Toimikunnan esityksesta an
tanut liik:ennetarkastaja T. E. Alavalle tehtavli.ksi suorittaa koko 
rataverkkoa koskeva tutkimus kappaletavaran kuljetusnopeudesta 
ja -kustannuksista seka laatia suunnitelma havaittujen epakoh
tien poistamiseksi. Tyon suoritus alkaa 11. 9. 50 lukien. 

Kaikkia asianomaisia kehoitetaan antamaan liikennetarkas
taja Alavalle hii.nen mahdollisesti tarvitsemaansa apua .tehtavan 
suorittamisessa. (Rh n:o 1908, 5. 9. 1950) Kl n:o 45/ 50. 5. 

Tuiran ja Toppilan aluevuokraryhmien 
muuttaminen. 

Rautatiehallitus on mii.ii.rannyt, etta Tuiran asema ja Top
pilan satama-asema on merkittava 1. 10. 1950 lukien TS: n 
58 § :n 15. lisii.maarayiksen B 11 kohdassa olevan luettelon II alue
ryhmaii.n. (Rh n:o 1894, 30. 8. 1950) Kl n:o 45/ 50. 6. 
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Sahatava.ran rahditus. 

Liikennoitsijain tahoLta on viime aikoina valitettu sahatava- 7 
ran rahdituksessa esiintyvaa kirjavuutta, mika johtuu siita, ettei 
kaikilla ase:nlllla ole noudatettu .Aakkosellisessa tavaranluokitus
taulukossa olevia luokitusohjeita. Valitukset ovat kohdistuneet 
nimenomaan pinta- ja hylkylautojen maaritelmien sovellutukseen. 
Taman johdosta huomautetaan, etta sahatavaraa vastaan otet
taessa on aseman tarkoin valvottava, etta rahti.kirjaan tavarasta 
tehty merkinta vastaa tavaran laatua. Pintalauta seka hyl.ky-
lauta ja -lankku nimityksia saadaan kliyttaii. vain sellaisesta sa
hatavarasta, joka tayttaa .Aakkosellisessa tavaranluokitustaulu-
kossa olevat maaritelmat. Jollei tavara vastaa asetettuja vaati
muksia, on tavaran ninlltys vaadittava oikaisemaan. 

Rahtikirjaa lahetysasemalla vastaanotettaessa on erikoisesti 
tarkattava myos sita, etta sahatavarasta ilmoitetut luokitukseen 
vaikuttavat mitat pitavat paikkansa. (Tfo n:o 1014, 2. 9. 1950) 
Kl n :o 45/50. 7. 

Ha.lkojen rahditus. 

Halkojen rahdituksessa jatkuvasti ilmenneiden virheellisyyk- 8 
sien takia huomautetaan jalleen siita, etta halkojen rahditus on 
suor1tettava tavaran vaunussa ottaman tilan, eikii. pinokuutioiden 
perusteella. Halkojen vaunussa ottama tila on mitattava vau-
nussa siLtii. kohtaa, missa pino on korkein. Nain :nlltatusta kuutio
maariista vahennetaan avovaunuja kaytettaessa TS :n 47 § :n 
2 lm:ssa mainittu aluspuiden vaatima tila. Katettua vaunua 
kaytettaessa ei tata vii.hennysta enaa saa tehda. 

Lahettajien ilmoittamat kuutiomaarat on rautatien toimes.ta 
aina tarkistettava. 

Jos halkolahetykseen kuuluu eri luokkien halkoja, on halot 
kuormattava toisistaan erilleen kayttamalla sopivia valipuita, t. s. 
halot on talloin kuormattava vaunuun siten, etta eri luokkien 
halkojen maarat rautatien toimesta voidaan vaunussa mittaa
malla todeta. .A vovaunua ldiytetUiessa sallittu aluspuista johtuva 
kuutiomaaran vahennys on tallaisissa tapauksissa tehtava kal
leimman halkolajin kohdalta. Jollei eri luokkien halkoja voida 
vaunussa erikseen mitata, on koko li.i.hetys rahditettava korkeim
man halkoluokan mul{aan. 

Halkojen mai.i.r1telma on uudessa tariffisaannoosa muuttunut 
sikali, etta haloiksi katsotaan nyttemmin vain sellaiset enintaan 
1 Vz metrin pituiset polttopuiksi tarkoitetut puut, joista suurin 
osa on halkaistuja. Halkaisematto:nlla saavat olla vain latvalapi
mitaltaan alle 7 cm:n jatepuuhalot. (Tfo n:o 1484, 2. 9. 1950) 
Kl n:o 45/ 50. 8. 
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Helsingin-Ka.rjaan a.utolinj a. 

Koska junat 35 ja 34 Helsingin-Karjaan valilla 1. 9. 50 
lukien on korvattu Oy Pohjolan Liikenne Ab: n auto ilia, ilmoi
tetaan tariffien osalta, etta autossa kelpaavat jliljempanii. mainit
tavin poikkeuksin kaikki sellai<>et rautatieliput, jotka oikeuttavat 
matkustamaan Helsingistli Karjaalle tai Karjaalta Helsinkiin. 
Automatkan paattyessii. on matkalippu luovutettava auton raha -
taja.lle. Jollei rautatielippua automatkaa seuraavan junamatkan 
takia voida rahastajalle luovuttaa tai jos matkustajalla on yleis
lippu tai kaikilla radoilla kelpaava kuukausilippu, on matkusta
jalle Helsingin a:seman Matkapalvelussa tai Karjaan asemalla 
laadittava tavalliselle valkoiselle paperille lisii.lippu, joka yhdessa 
rauta.tielipun kanssa kelpaa autossa ja on matkan paattyessa 
luovutettava auton rahastajalle_ 

Vapaaliput, koululais-, opiskelija-, sanomalehtimies-, seurue-, 
sotila:s-, perhe-, kuukausi- (lukuunottamatta kaikilla radoilla kel
paavia kuukausilippuja) ja alennusliput seka alennuskortit eivat 
kelpaa autossa. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle suoritetaan korvaus sen keraii
mieu rautatie- ja lisalippujen perusteella. 

Samalla ilmoitetaan muutoksena Kl n: o 23/ 50. 1 Liite I, Oy 
Pohjolan Liikenne .Ab :n henkilOautolinjojen toimipaikat. ja nii
den valimatkat, etta sanotussa kii.skylehdessa oleva linja Hel
inki-Lohja poistetaan ja sen tilalle :tulee: 

Km 
- Hel inki 
10 Pita.ianmaki 
19 Bembole 
25 Kauklahti 
35 Lapinkyla 
45 Evitskog 
53 Siuntio kk. 

Km 
- Karjaa 

8 Meltola 
14 Mustio 
21 Kirkniemi 

Helsinki.-Karjaa (Tariffi A) 
Matlcasuunta H elsinki-Karjaa 

Km 
55 Svartback 
68 Kirkniemen tienhaara 
69 Kirkniemi 
76 Mustio 
82 Peltola 
90 Karjaa as. 

Matkasuunta Karjaar-Helsinki 
Km 
22 Kirkniemen thra 
23 Virkkala 
32 Lohjan kauppala 
35 Lohja as. 
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Km Km 

41 Muijala 71 Bembole 
90 Helsinki 44 Nummenkyliin thra 

55 Veikkola 

Auto kulkee siis ma1lkaosuudella Bembole-Kirkniemen thra 
toista tietii meno- ja toista tietii paluumatkalla. 

Autojen aikataulut ovat julkaisussa Suomen Kulkuneuvot 
n :o 3 taulussa 252. (Tfo n:o 1529, 4. 9. 1950) Kl n :o 45/ 50. 9. 

Lippujen lukumaarii.in muuntaminen 
matkoiksi. 

Rautatiehallitus on muuttanut Maariiyskokoelma V osan kir
joituksen 46 (Tilityssaanto) 20 §:n seuraavaksi: 
1. Lippujen lukumaara muunnetaan matkoiksi seuraavasti: 

rengaslippu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 matka 
rengaslipun liittymismatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 matkaa 
alennuskortti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
tyolaisalennuskortti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
yleislippu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
piilikaupunkilippu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
kuukausilippu 1 kuu.kausi . . . . . . . . . . . 60 

" koululaislippu 
1 vuorokausi . . . . . . . . . . 2 
1 kuu.kausi . . . . . . . . . . . 60 

, 1 vuorokausi . . . . . . . . . . 2 
tyolaiskuukausilippu 1 kuukausi . . . . . . . . . . . . 50 

" 
" , 
, 
, 
, 
" 
" 
" 

" matkailulippu 
perhelippu 

" 
1 vuorokausi . . . . . . . . . . 2 
lippuvihon lehtien Iu:kumaara 
matkareittien lu.kumaarii kerrottuna 

seuruelippu 
henkilolu.kumaariilla 

matkareittien lulmmaara kerrottuna 
henkilolu.kumiiiiralUi. 

Naita maarayksia sovelletaan ensi kerr an syyskuun l 950 ti
leja laadittaessa. (T:fo n:o 1527, 30. 8. 50) Kl n:o 45/50. 10. 

Matkustajaliikennetulojen yhd.istelm.a. 

9 

10 

Koska ylitarkkaajan sahkosanoma maaliskuun 2 paiva1tii 1950 11 
nayttaa useimmilta asemilta unohtuneen, huomautetaan, etta 
matkustajaliikennetulojen yhdistelmassii n: o 4020 pitaa tulotuk-
sen ja kannon olla yhta suuret. Sen vuoksi on .tilaaja-aseman 
merkittava kuukausi-, yleis-, rengas- y. m. lipuista kantamansa 
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miiii.rat myos tulotuspuolelle. Varastoasema ei merkitse saat
teella liihettamiaan lippuja ylla mainittuun lomakkeeseen. Kuu
kausitili lomakkeelle n:o 4012 on seka varasto- etta tilaaja-ase
mien tehtavii. 

Lisiiksi huomautetaan, etta kaikilla radoilla kelpaavia kuu
kausilippuja kirjoitettaessa on seka 1 i pun etta k ann an kiian
topuolelle lyotava aseman nimi -ja paivaleima. (Yltr n: o 
Y. 98/182, 4. 9. 1950) Kl n:o 45/50. 11. 

Ma.tkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippu
jen hinnoista seuraamin tilaisuuksiin osallistuville: 
Loviisa: 14-19. 9. 1950; Svenska Finlands Skolidrottsfor
bund'in yleisurheilumestaruuski<lpailut; aile 20-vuotiaat kilpai
lijat; 25 %, myos pikaj. 

Hli.meenlinna: 15-19. 9. 1950; Hameenlinnan Tarmon JarJe. 
tiimat Suomen suunnistamismestaruuskilpailut; kilpailijat; 25 %~ 
myos pikaj. 

Ka.donneita ma.tka.Uppuja, virka.merkkejll. ym. 

13. rataja.ks<>n tyont~ijii.lle Aatos Yasara.iselle matkalle Lappeen
ranta-Yi1lahde lcirjoitettu ·kesli.kaueivapaalippu n:o 19/436 on ikadonnut 
ja tkuoletetaan. (13. rtjp n:o 673, 31. 8. 1950) 

Pieksiimlien varikolla palvelevalle v-eturinkuljettaja M. Laakkoselle 
1. 5. 1950 kirjoitettu ikesiilk.au.sivapaalippu n:o 30/355 matkalle Jyvii.s· 
kylii.-Kurkimaki ja hiinen vaimolleen Tyyne Lookkoselle 24. 7. 195(} 
·kirjoitettu ti1apiiinen vapaalippu n:o 452489 m!lltkalle Jyvaskylii-Hel· 
sinki ovat kadonneet ja ikuoletetaan. (Vrp Pm n:o 848, 1. 9. 1950) 

Seiniijoen var:i:kolla palvelevalle veturinliimmittiijii. iKaarlo Tuokolle 
24. 4. 1950 ~rjoittxbtu ikesWkausivapaalippu n:o 13929/279 ja virka.merk:ki 
n:o 280 ovat 'kadonneet ja ikuoletetaan. (Vrp Sk n :o 466, 1. 9. 1950) 

Joensuun a1:1emalla palvelevalie vaununsiivooja Selma Tolvaselle 
21. 8. 1950 ikirjoitettu Wapiiinen vapaalippu n:o 422844 matkalle Joen 
suu-Helsin,ki on kadonnut ja kuoletetaan. (Ap Jns n:o 905, 31. 8. 1950) 

Riihimaen sii.hkokonepajalla palvelevalle <tyonte'k.ijiille Kalle Antti
lalle kirjoitet!tu tyoliiisaikavapaalippu n:o 45/1593 voimassa 19. 8.-
18. 9. 1950 matkalla Rik:iii-Rovaniemi on ka.donnut ja ikuoletetaan. 
(Skpp Ri n: o 2377, 1. 9. 1950) 

Kouvolan varikolla pa:lvelevalle vt. veturinlii.mmittiijii. Yiiino Sakari 
HaJkalalle 11. 8. 1950 :kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 0469636 ja 
>kesrukau.sivapaalippu n:o 15/630 ovat kadonneet ja <kuoletetaan. (Vrp Kw 
n:o 335, 2. 9. 1950) 

Avoimia virkoja. ja. toimia.. 

Kaksi yl. plk. e l. kirjwriln v-ilrkaa rautatiehalli·tuksen talousosastossa .. 
Piiii.johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettiivii rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistii.iin 2. 10. 1950 ennen klo 12. 
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Yleisen vaikea.n asuntopulan takia kehoitettaa.n hakijoita ennen hake- 14 
musten jattamistii. ottamaa.n selvaa asunnonsaa.ntimahdollisuuksista. 

Rauta.tieoptston ehtokuulustelut. 

Viime kevii.tlwkukaudella eMoja saaneille tiedoitetaan, etta uusinta- 15 
kuulustelut pidetiiiin rautatieopistossa syyskuun 18-23 piiivinii. siinii. jii.r
jest)"ksessii. kuin tiiiiltii. aikanaan asianomaisille ilmoitetaan. (Ropj n:o 
203/720, 30/8. 50). 

RautatieopiBton kurssiohjelma syyslukukaudeksi 1950. 

YlemmW.t Uikenneoppikurssit (3 luokkaa): 
alk. 25/9 klo 10.15 jatkuen syyslukuk. 16/12 saakka. 

V eturilnlculjuttajaoppikurssit (2 luokkaa) : 
alk. 21/8 klo 10.15 piiiitt. 

tutkinto , 8/12 , 
tutustumiskii.yntejii. tyopisteisiin 19/12 

todistusten jalk.o 20/12 tkJo 10.00. 

Tariffiosaston oppikurssit (1 luokka) : 
alk. 30/10 klo 9.15 jatkuen syyslukuk. 21/12 saakka. 

Kone- ja varasto-osastojem oppikurssit (1 luokka) : 

7/12 
18/12 

alk. 23/10 klo 10.15 pii.att. 13/12 
tutkinto , 14/12 , 19/12 

tutustumiskiiyntejii. tyopistei&iin 20/12 
todistusten jako 21/12 ·klo 10.00. 

T1vrvalaitekurssit .todenniikoisesti sekii Helsingissii. ettii. P.ieksii.maellii. myo· 
hemmin liihemmin ilmoitettavana aikana marras-joulukuussa. 

YhdysUikennevaunwmieskurssien III vaihe rautatieopistossa: 
alk. 9/11 klo 10.15 piiiitt. 24/11 

todistusten jako 25/11 , 10.00. 
(Ropj n: o 200/7{)7, 26/8. 50). 

16 
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KASKYLEHTI N:o 46 
1950 

Vi1ttaus Kaskylehdessa ulkaistuun maaraykseen merkitaan; 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis !1.11 y s: 1. Tyontekijoiden loma-ajan palkan laskeminen. - 2. Rauta.
tieliiiikiirin suorittama.sta tutkimuksesta maksettava korvaus. - 3. Korvauk:sen 
maksaminen valtionra.utateiden muiden osastojen kuin vn.rasto-osaston henkilii· 
ikunnalle polttoaineen annosta vetureille. - 4. Rauman rauta.tien liittiiminen 
valtionrautateihin. - 5. Vaunujen osoittaminen. - 6. Kuljetuskirjoihin tehtii· 
vien, piiiillyksen laatua. koskevien merkintojen tehostaminen. - 7. Yhtenii.inen 
ohjesiiiinto kiitots.varan kansainviilisestii kuljetuksesta rautateitse. - 8. Kiito
tavarayhdysliikenne Pohjoismaat_,gveitsijltalia. - 9. Tilatusta veniilaisesta. 
vaunusta kannettava tilausmaksu. - 10. Matkatavara Oy Pohjolan Liikenne 
Ab :n hoitamalla Helsingin-Karjaan autolinjalla. - 11. Ylim. vapaaliput. -
12. Matkalippualennuksia. - 13. Kadonneita matkalippuja., virkamerkkejii ym. 
- 14. Avoimia virkoja ja toimia. - 15. Kilpailukutsu. - 16. Osoitetiedustelu. 

Tyontekijoiden loma-ajan palkan laske
minen. 

Urakkatyota tekevien tyontekijoiden samoin kuin muiden 1 
tyontekijoiden, joiden loma-ajan palkka maaraytyy kolmen edel-
lisen kuukaudcn keskimaiiriiisen pai.vaansion perusteella, loma-
ajan palkka lasketaan silloin, ktm loma-aikaan sisliltyy aik:aa, 
jolloin 5 %: n indeksikorotusta on maksettu, ja lomaa edeltanee-
seen kolmeen kuukauteen aikaa, jolloin indeksikorotusta ei ole 
maksettu, saman periaatteen mukaan kuin kaskylehdessa n: o 
37/50. 3 on maaratty 15 % : n palkankorotuksen suhteen, t. s. 
keskimaiirainen paivaansio lasketaan ensin ilman indeksikoro-
tusta ja nam saatu keskimaiirainen pa1vaansio korotetaan 
5 % : lla niilta piiiviltii, jolloin indeksikorotusta on maksettu 
tyossa oleville tyontekijoille. 

Naitii. maarayksiii, jotka ovat voimassa vain v. 1950 aikana, 
sovelletaan seka vuosiloma- etta sairasajan palkkoihin. (To n:o 
1477, 9. 9. 1950) Kl n:o 46/50. 1. 

Rautatielaakii.rin suoritta.masta tutkimuk
sesta maksettava korvaus. 

Sairaan- ja terveydenhoidon ohjesiUinnon 9. § :n 2. kohdassa 2 
mainittu, valtionrautateiden virkaan, toimeen tai tyohon pyrki-

6178 - 14. 9. 50. 
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vien henkiloiden tutkimuksesta ja siita annetusta todistuksesto. 
rautatieHiiikarille tuleva korvaus on lokakuun 1 paivasta 1950 
lukien korotettu 300 markaksi. Mainitun korvauksen maksavat 
myos valtionrautateiden palveluksessa ja tyossli> jo olevat hen
kilOt, jotka viranhakua varten ovat velvolliset uudelleen tutki
tuttamaan itsensli ja saavat siita uuden todistuksen. Taman joh
dosta kumotaan puheena olevaa asiaa koskeva rautatiehallituk
sen kirjelmli n: o H. 1155, 19. 6. 1948. (Rh/To n: o H. 1210, 
5. 9. 1950. - Vert. Kl n:o 32/48. 3) Kl n:o 46/ 50. 2. 

Korvauksen maksaminen valtionrautatei
den muiden osastojen kuin varasto-osaston 
henkilolrunnalle polttoaineen an.n.osta ve
tureille. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelmassa N: o 
4022, 16. 8. 50 saamansa oikeutuksen nojalla rautatiehallitus maii
riia taten, etta valtionrautateiden muiden osastojen lruin varasto
osaston paikalliselle henkilokunnalle on virka-ailrana suoritetusta 
halkojen annosta vetureille suoritettava 21 piiivasta syyskuuta 
1950 lukien korvausta, joka on 25 % paikkakunnalla voimassa
olevasta ja maksettavasta varsinaisesta halonantopalkasta, ei 
kuitenkaan juna- ja veturihenkilokunnalle sen osalle sattuvasta 
halonannosta matkalla ollessa. (Rh/vo n:o H. 118, 5. 9. 1950) 
Kl n:o 46/50. 3. 

Rauma.n rauta.tien liittli.minen valtionrauta.teihin. 
Kl n:o 30/50. 4 julkaistussa Rauman radan liikennepaikkojen vii.li· 

matkaluettelo.ssa on seuraavat painovirheet: Vuojoen ja Joen.suun vii.li
matkaksi on merkitty 985 km, pitii.ii. olla 585 km, sekii. Euran ja Oulun 
vii.limatka 689 km on oleva 685 km. Pyydetiiii.n korja.amaan. 

Vaunujen osoittaminen. 

Julkaisun ,Mliiirliyksia tavaran kuormaamisesta y. m. (n:o 
2653) 9 § :n 1. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

,1. Jokaiseen kuormattuun tavaravaunuun on pantava rau
tatien toimesta osoitelappu (n:o 2827), joka on kiinnitettavii 
aille varattuun, rautalankaverkolla suojattuun osoitekehykseen 
(vert. kuitenkin 10 §). Liitu- tai muita merkintoja ei vaunuihin 
saa tehdii. ~ 

V aunujen vaihdon joudutamiseksi voi rata tie miiiiratii, etta 
ede11'amainittu osoitelappu on suuremmilla kuormauspaikoilla, 
kuten satamissa y. m. s. liihettiijan toimesta tiiytettiivii ja kiin
niteWiva vaunuun." (Lkoj n:o 1947, 5. 9. 1950) Kl n:o 
46/50. 5. 
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Kuljetuskirjoihin tehtavien, paallyksen 
laatua. koskevien merkintojen tehostam.i
nen. 

Liikennesaiinnon 65 §: n f-kohdassa maarataan m. m. rahti- 6 
kirjaan tehtavasta, paallyksen laatua koskevasta merkinniista. 
Kun kuitenkin, etenkin Ui.heWijien kirjoittamissa kuljetuskir-
joissa esiintyy jatkuvasti paallyksen nimena esim. vain laatikko, 
olkoonpa kysymyksessa puu- tai pahvilaatikko, ja kun siita tava-
ran purkamisessa aiheutuu viivastymista, velvoitetaan asianomai-
set t iukasti valvomaan, etta paallyksen laatu selviisti ilmenee 
kuljetuskirjoihin tehdyista merkinnoisUi. (Lkoj n: o 1935, 8. 9. 
1950) Kl n :o 46/50. 6. 

Yhtenli.inen ohjesaantO kiitovar an kansainvalisesta 
kuljetuksesta. r autateitse. 

Soveltaen kansainviilisen tavaraliikennesopimuksen (KST) 61 art. 7 
2 § :n ja sopimuksen Vill liit teen maari.i.yksia ovat Kansainvaliseen Rau
tatie-Kuljetus'komiteaan kuuluvat rautatiet keskeniii.i.n noudatettavaksi 
hyvaksyneet uuden yhtenaisen ohjesaii.nnon kiitotavaran kansainvalisestii 
.kuljetuksesta rautateitse. Ohjesiii.i.nto on tullut voimaan maaliskuun 
1 paivana 1950. Suomea koskevassa kansainvalisessa kiitotavaraliiken-
teessii. uutta O'hjesiiantoa tullaan noudattamaan sita mukaa kuin uuteen 
ohjesiian.toon perustuvat kansainvii.liset kiitotavaratariffit tulevat voi-
maan. Toistaise'ksi ainoastaan p<>hjoismaiden ja Sveitsin/Italian viililla 
syyskuun 1 paivana 1950 voimaan tullut kiitotavaratariffi pemstuu tahiin 
uuteen ohjesiiiintoon. 

Ohjesaanto on toistaiseksi julkaistu vain ranskan ja sa;ksan kielella 
seura.avin nimityksin : 

Reglement uniforme 
pour le 

transport international des colis express par chemins de fer 

(RIE X) 

Einheitliches Reglement 
fiir den 

internationalen Eisenbahn-Expressgutverkehr 

Ohjesiii.i.nto tulla.an liihiaikoina kaiintiimiiiin suomenkielelle ja liioot. 
tii.miii.i.n asianomaisille tariffiasemille. Uusi ohjesiiiinto ei sisallii ·paljon
kaan olennaisesti uutta, vaan siihen on koottu tahan asti eri tariffeissa 
ja osaksi toimitusohjeissa annettuja mliarayksia. 

Uusista miii.i.rayksista kuitenkin erityisesti huomattava kiitotavaran 
kuljetusmaariiajan vahvistaminen ja rautatien k•orvausvelvollisuuden mii&
rittely sen yliltyksestii : K uljetusmiiiiriiaika ei saa ylittiia 24 tuntia kul
takin alkavalta 400 tariffikilometriltii.. Korvauksena sen ylityksestii voi
daa;n vaatia 0: 10 frangia liilhetyksen bruttopainon kilolta ja kultakin 
alkavalta 24 tunnin ajalta, korkeintaan kuitenkin 14 pii.ivii.ltii. ja rahti
maksun puoleen maariiii.n S'aakka. Jos naytetii.iin toteen, etta viivytyk
sestii. on a:iheutunut vahiukoa, voida.an korvausta vaatia rahdin tii.yteen 
maariiii.n saakka.. (Tfo n: o 1540, 2. 9. 1950) Kl n :o 46/50. 7. 
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Kiitota.varayhdysliikenne P ohjoismaat--Sveitsi/I talia. 

Yllii.mainittua yhdysliikennettU. varten, joka Italian osalta on a.lka
nut syyskuun 1 paivanii. 1950, on painatettu uus.i kuluvan syyskuun 
alusta noudatettava tariffi. 

Yhdysliikenteen yleiset kuljetnsehdot sisii.ltyvii.t uuteen YHTENAI
SEEN OR.TESA.ANT~oN kiitotavaran kansainvii.lisestii. kuljetukseata mu
tateitse, joka on kansainvii.liseen tavaraliikennesopimukseen (KS'r) liit
tyvii. rautateiden vii.linen ohjesaantii: 

EINHEITLICHES REGLEMENT 
fUr den 

intern:1tionalen Eisenbahn-Expressgutverkehr 
(RIE X) 

Giiltig ab. 1. Marz 1950. 

Erityiset kuljetusehdot ja hinnat sisii.ltyvii.t itse tariffiin: 
EXPRESSGUTT .A RIF 

Danemark, Finnland, Norwegen, Schweden--8chweiz, Italian 
tiber. Padborg-Basel 

Gilltig vom 1. September 1950 an 

Toimitusohjeet ovat tariffiin liittyvli.ssii. monistetussa v.ihossa. 
Suomen ta.riffiasemat ovat Helsinki ja Turun satama, 

E rityisili. kuljetusohjeit a. 

1. Kuljetettavaksi ei oteta. postin kuljetettava.ksi. kuuluvia lli.hetyk· 
Sia, kulta.a, oikeita helmiii., arvopa.pereita, platinaa., jalokiviii., kalliita. 
ta.ide- ja muna.isesineitii., eikii KST:n I liitteessii. ma.inittuja tavaroita 
paitsi kohdassa 2 ma.inittuja.. 

2. KST : n I liitteessa mainituista. tavaroista otctaa.n kuljetettavaksi: 
- selluloidia levyinii., lel1tinii, tankoina tai putkina. Esine&t on 

pakattava vahvoihin, tiiviisiin, varmasti suljettuihin puusii.iliiiihin. 
- selluloiditavaroita, filmiraaka-aineita ja filmejii.. Esineet on pa

kattava va.hvoihin, tiiviisiin, varmasti suljettuihin, puu-, lli.kki
pelti- tai aluminiumipeltisii.iliiiihin tai kovapa:hvirasioihin, jotka 
on sijoitettu puulaatikkoihin. 

Ra.htikirjaan on tavaranimityksen aile merkittiivii seuraava, punai
sella alleviivattava huomautus: ,Gut der .Anlage I, Klasse llb, ItJG". 

3. Lii.hettiijii.n on tiiytettii.vii. ne ra.htikirjan osat, joita ei ole kehys
tetty paksuilla. viivoilla. Ellei ra.htikirjaa. ole tii.ytetty sa.ksan tai rans
kan kielellii., on kii.ii.nniis saksan tai rans.kan kielelle oheistettava. 

4. Rahtikirjaa.n voidaan sarekkeeseen ,,Sallittuja lii.hettii.jii.n seli
tyksili." merkitii. ,Bahnlagernd" tai ,Hauszufuhr", mikii.li mii.ii.rii.asemalla 
on jii.rj estetty kotiinkuljetus. 

5. Lii.hettii.jii.n ja vastaa.notta.jan osoi.tteet, samoinkui.n edellisessii. 
kohdassa. mainitut selitykset, on merkittii.vii. kaikkiin kiitotavarakolleihin. 

6. Jii.lkivaatimukset j a hankintaedun ilmoitta.minen eivii.t ole sallit
tuja. 

Toimitusohjei ta.. 

Toimitusohj eet ovat &a.IIlat, j otka. on Sve1tsin yhdysliikenteen osalta. 
jo selostettu kii.skylehdessii. 33/49. 9. 

Lisi:i.ksi annetaa.n m . m. seurea.vat ohjeet : 
Jokainen kiitotavara.lli.hetys on punnittava. 
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Kiitotavara-rs.hti.kirjaan . on merkittavii. sen junan numero, jolla ta- 8 
vara lii.hetetiiiin, tai ellei tiima ole enna:kolta mahdollista, aika. jolloin 
tavara on jatetty kuljetettavaksi. 

Milloin kuljetusmiiiirii.aika keskeytyy Yhteniiisen Ohjesaannon 11 ar
tiklassa mainituista syistii. (sisii.llon tarka.stus, tullimuodollisuudet, Hihet
tii.jan mii.ii.raamii.n kuljetussopimuksen muutoksen toimeenpano, ta.varan 
tai pii.ii.llyksen kunnostaminen, rautatiesta riippumattoman kuljetusesteen 
poistaminen), on siitii. tehtii.va seuraava. merkintii. kuljetuskirjan ja 
luovutuskirjan tak.a.sivulle: 

Anhalt zufolge . . . . . . . . . . . . . . . . (syyn ilmoitus) 
vom . . . . . . . . . . . . . . . . (Stunde .. . . . .. . 
bis . . . . . . . . . . . . . . . . Stunde . .... . . . 

(Aseman pii.ivii.leima) 

Rautatie ilmoittaa va.staanotta.jalle mikiili mahdollista puhelimitse 
tavaran saapumisesta. Lunastettuaan rs.htikirjan (luovutuskirjan) vas
taanotta.ja perii tavaran tulliviranomaisilta, joille tullattavat lii.hety'kset 
luovutetaan. 

Ma.ksujen lasku ja tilitys. 

Kuljetusmaksut on ilmoitettu Sveitsin frangeina kaikilta tariffi
a.semilta rajakohdalle Basel Bad Bf. Sveitsiin lii.hetettii.essii. saadaan 
kuljetusmaksut taulukoista 1 b (siv. 11) ja 2 a (siv. i3- 14), Italiaan 
lii.hetettii.ssa taulukoista 1 b ja 2 b (siv. 15). Taulukoista .saadaan val
miit osarahdit enintaii.n 50 kg pa.inaville lii.hetyksille ja 10 kg:n yksikko
hinnat painava.mmille lii.hetyksille. Yksikkohinnan avulla laskettu osa
rahti on tarvittaessa ta.soitettava ylospain lii;himpii.an 0,05 frangiin. 

Rahdin lisaksi on kustakin lii.hetykse&tii. kannettava ylimiiiirii.inen 
maksu Sfr 1: 35 Saksan rautateiden hyvii.ksi, eka Italiaan liihetettii.essii. 
lisi:i!ksi Afr 3: - Italian rautateiden bvvii.ksi. 

Lopullinen raMi muunnetaan Suo'men rahaksi, toistaiseksi ~urssiin 
1 Sfr = 53 mk, ja ta.soitetaan tii.yteen 5 markkaan. 

Esim. a) 20 kg Helsinki- Zurich : rahti raja.kohdalle (Basel Ba.d Bf) 
Sfr 21: 50 + Sveitsin osuus Sfr 2: 15 + ylimii.arii.inen maksu Sfr 1 : 35 
= Sfr 25: 10 = 1,335 mk. 

Esim. b) 60 kg Helsinki-Roma Termini : ralhti raja'kohdan pohjois
puolella Sfr 61: 10 + rahti rajakohdan e1elii.puolella Sfr 29: 00 + yli
miiiiriiiset mak.sut Sfr 4: 35 = Sfr 94: 45 = 5,010 m.k. Kaikista kan
sainvii.lisistii. kiitotavaralii.hetyksistii. laaditaan yhtcinen till, kuten Kl n: o 
16/46. 11 on maii.riitty. 

Tulia us. 

Helsingistii. liihetettiiessii. on liihtotullaus suoritettava enne.a kulje
tettavabi ottamista. 

Kauppata.varaa liihetettii.essii on liihettajii. velvollincn liittiimaii.n 
rah tikirjaan tal'peellisot asiakirjat. Nii.istii. asiakirjoi&ta on annettu 
selvitys kansainvalisen pika- ja rahtitavaran toimi·tusohjeissa. (V.R. ohje
siiiinto n :o 4672, IV luku). (Tfo n:o 1541, 2. 9. 1950) Kl n :o 46/50. 8. 

Tilatusta vena.lii.isesta vaunusta kannet
tava tilausmaksu. 

RautatiehaUitus on maariinnyt, etta niissa tapauksissa, jol- 9 
loin Neuvostoliittoon llihetettaviin tavaran kuljetusta varten ni-
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menomaan vaaditaan vena.Iainen vaunu, kustakin tallaisesta vau
nusta on rahtin1aksun lisaksi 15. 9. 50 lukien kannettava tilaus
maksu. Tii.man tilausmaksun suuruus on sama kuin naista vau
nuista Neuvostoliiton rautateille suoritettava vuokra viidelta 
ensimmiiiselta vuorokaudelta. Kun tama vuokra nykyisin on 
2-akselisesta vaunusta lh tariffiyksikkoa, eli tasoitettuna 200 mk 
ja 4-akselisesta vaunusta 1 tariffiyksikko, eli tasoitettuna 400 mk 
vuorokaudelta, on tilausmaksuna siis kannettava 2-akselisesta 
vaunusta 1,000 mk ja 4-akselisesta vaunusta 2,000 mk. Mika.Ii 
Neuvostoliiton rautateille suoritettava vaununvuokra myohem
min kohoaa, kohoaa tilausmaksu vastaavasti. Tilausmaksu on 
merkittava rahtikirjaan. 

Tilausmaksu kannetaan siis vain siina tapauk.sessa, etta Hihe
tyk.selle nimenomaan halutaan venalainen vaunu. Nain ollen ei 
tilausmaksua kanneta, jos venalainen vaunu annetaan liihetta
jan kayttoon muusta syysta, esim. tilatun suomalaisen vaunun 
puutteessa. Milloin tilausmaksua ei kanneta, rahtikirjaan on 
merkittava sanat ,Tilattu suomalainen vaunu". (Rh n:o 1913, 
5. 9. 1950) Kl n:o 46/50. 9. 

Matkatavara Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
hoitamalla Helsingin-Karjaan autolin
jalla. 

Kl 45/50. 9 viitaten ilmoitetaan, ettei kirjattua matkatava
raa kuljeteta rautatietariffin mukaan rahditettuna Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n hoitamalla autolinjalla Helsinki-Karjaa. Mikali 
matkatavara nimenomaan halutaan sanotussa autossa kuljetetta
vaksi, on kuljetusmaksu laskettava rautatiehallituksen ja Oy 
Pohjolan Liikenne Ab: n valisen tariffisopimuksen ,I Matkus
tajat ja matkatavara" 9 kohdan mukaisesti (Ks kl 23/50. 1) 
erik.seen kummankin sopimuspuolen osuudelta. (Tfo n: o 1529, 
7. 9. 1950) Kl n:o 46/50. 10. 

Ylim. vapa.aliput. 

Niille valtionrautateiden palveluk.sessa oleville, vapaalippu
oikeuden omaaville henkiloille, jotka saapuvat Suomen Rauta
tielaisten Esperantoyhdistyksen Helsingissa 24. 9. 1950 pidet
tavaan perustavaan kokoukseen, on myonnetty ylim. vapaaliput 
matkaa varten Helsinkiin ja takaisin. Tfo n:o 1559, 9. 9. 1950) 
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Ma.tkalippualennuksia. 

50 %: n alennus on myonnetty yksinkertaisten lippujen, myos 12 
pikajunalippujen hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Helsinki: 13. 10.-17. 10. 1950: Opaskoirayhdistyksen jar
jestamat opaskoiricn Suomen mestaruuskokeet, sokeat osanotta
jat, 50 %, myos pikaj. 

Kadonneita ma.tkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

KouvQlan aseman vaakamestarille Emil Hii.kkiselle kirjoitettu virka- 13 
merkki n:o 115 ja. kesakau.sivapaalippu n:o 6068/122 matkalle Kouvola
Pitkiiaho sekii. konduktoorille Vihtori Sanille kirjoitettu virkamerkki 
n:o 297 ja kesakausivapaalippu n:o 6282/126 matkalle KouvQla-Kotka 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (10. ljp n:o 632, 5. 9. 1950) 

Kouvolan aseman ylim. 2 pl. siivoojalle Lydia Makelii.lle kirjoitettu 
kesii.kausivapaalippu matkalle Kouvola-Nuppulinna seka 13. 7. 1950 
kirjoitettu 3 lk. tilapii.inen vapaalippu n:o 418371 matkalle Kouvola
Helsinki ova.t kadonneet ja kuoletetaan. (10. ljp n ;Q 630, 4. 9. 1950) 

Kouvolan aseman alokkaa.lle Yrjo Vihtori Ylii.talolle kirjoitettu kesii.
kalli!ivapaa.lippu n:o 6558/132 ma.tkalle Kouvola-Heinii. on kadonnut ja 
kuoletetaan. (10. ljp n:o 651, 6. 9. 1950) 

4 ratajaksQssa. pa.lvelevaUe ri!Jtavartija Eino Sikiolle 21. 8. 1950 'kir
joitettu virka.merkki n:o 96 on kadonnut ja. ikuoletetaan. (4. rtjp n:o 
~0/613, 6. 9. 1950) 

4. varastojaksossa palvelevan halkotyomiea Viiino Bimbergin pojalle 
Arvo Bimbergille 20. 8. 1950 kirjoitettu kouluvapaa.lippu n: o 2/562 mat
kalle Olhava---Qulu on kadonnut ja kuoletetaan. (4. vtjp n:o 748/441, 
4. 9. 1950) 

DesinfektOori Vaino Laiholle annettu 2 lk vitkavuosivapaalippu n:o 
87 vuodeksi 1950, kelpaava kaikilla radoilla. ja oikeuttava makuuvau
nunn ja. veturiin, on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n:o 1552, 7. 9. 1950) 

Koululaislippu n:o 28447 voimassa Lappeemannan-Joutsenon vii.li!Ja 
nimellii. Raija A. Rinne on kadonnut ja kuoletetaan. Koska epii.illaii.n, 
etta lippu varastettiin Lappeenrannan lippuluukulla, on lipnn esittii.ja 
jatettii.vii. poliisille tai hii.nestii. saatava taydelliset henki!Otiedot. (10. ljp 
n:o 16511 8. 9. 1950) 

4. ratajak on tyontekijalle Miser Nieme1le 9. 9. 1950 kirjoitettu 
:talousvapaalippu n:o 0163802 ja hiinen vaimolleen Aili Niemelle samana 
pii.iviinii. kirjoitettu talousvapaalippu n:o 0163803 matkaHe Siitama
Vaasa ovat kadonneet ja kuoletetaan. (4. rtjp n :o 61/633, 11. 9. 1950) 

Helsingin asema.lla. pa.lvelevalle 1 1. asemamiehelle Toivo Johannes 
Rouviselle 17. 4. 1950 matkalle Helsinki-Nastola kirjoitettu kesii.kausi
vapaalippu n :o 9061/181, 16. 8. 1950 ma.tka.lle Helsinki-Ha.mina kir
joitettu tilap&inen vapaalippu n: o 493942 sekii. 26. 1. 1946 kirjoitettu 
virka.merkki n:o 8/46 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. Jjp n :o 1050/ 
2922, 9. 9. 1950) 

Tamperee.n va.rikolla Toijala.ssa palvelevalle veturinlii-mmilttaja T>Obia.s 
Pajuselle kirjoitettu virkamerkki n:o 530 ja. kesakausivapaalippu n:o 
05759/116 matkalle Toijala.-Rishimiiki ovat kadonneet ja. kuoletetaa.n. 
(Vrp Tpe n:o 3591 8. 9. 1950) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

4. liikennejlllksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettavat .toimet: 
S l. kon.ttoriapulaisen toilmia: yksi Porissa; junanniehen. toimia: viisi Tam
pereella, yksi Porissa ja yksi Haapamii.ella; 1 l. asemamiehen toimia: neljii. 
Tampereella ja yksi Ruosniemen laiturivaihteella; sekii. :e z. asemamtiehen 
toilmia: yksi Lempiii.i.lii.s.sa ja yksi Pihlavassa. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettii.va asianomaisen lilikennepaikan pii.ii.llikolle 
viimeistlUi.n. 23. 9. 1950. 

S Z. VOIWnAtintarkastajan toilmi 4. varikkojaksossa .Joensuun varikolla 
(Toh). Tii.ytetlilin esityksen perusteella. Kon:eosaston jo.htajalle osoitetut 
hakemukset on jii.tettii.vii. .Joensuun vari·konpii.ii.llikolle viimcistii.ii.n 29. 9. 1950. 

2. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella rtliytettii.vat <toimet: 
Seinii.joen varikolla: B pu;m.ppukoneenkayttajiin. tointa (1 Sk, 1 Kst) ja 
y>ksi vaununvoitelijan toilmi (1 Sk). Konoosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jii.tettii.v:i. Seinii.joen va.rikonpii.ii.llikolle viimeistiiii:n 31. 9. 1950. 

Yleisen va1kean asuntopulan ta.kia kehoitetaan ha:kijoita ennen hake
ron ten jii.ttii.mi&ta ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Kilpailu.kutsu. 

Valtionrautwteiden suuunistamismestaruu kilpailut pidetiiii.n Lappeen· 
rannan alueen jiirjestaminii. sunnuntaina lokakuun 1 p:nii. 1950. 

Sarja.t: yleinen, yli 35 v., yli 43 v. ja. yli 50 v. ·sekii. na.iset. Lisii.ksi 
B sarja. (vii.hemmii.n suunnistaneille) . 

Kaikissa. muissa. sarjoissa, paitsi B sarjassa, kilpaillaan mestaruus-
mitaleista. · 

Kartta.: .suomalainen topografikartta 1: 30,000 (hyv:i.), 
Osanottomaksu kilpai1uun 150 mk. Kokoontumilllen 1. 10. 1950 ikello 7.30 

Lappeenrannan asemalle. 
Majoitus retkeiluvaunuissa, joten jokaisen on varattava peitehuopa 

mukaan. 
Osanottomaksuun sisiiltyy liimmin keitto kilpailupaikalla. Voileivii.t olisi 

kilpaiJijoiden itse varattava. 
llmoittauturniset osanottomaksuineen 24. 9. 1950, kello 18.00 menne ii., 

osoitteella: ylilwnd. E . .T. Rantanen, Lappeenranta, Toikan,katu, V. R. talo. 
Runsasta OSfl,nottoa toivoen Lappeenrannan alueen puolesta 

Erkki Kaita, 
puheenjohtaja. 

Osoitetiedustelu. 

E. .T. Rantanen. 
sihreeri. 

Vii.lttiiii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tiiten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijO!itaan, jotka tietavat 
jonkun allamainitun henJrilon oso1tteen, siitii viipymii.tt':i. ilmoittamaan rauta
tiehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

nilmi 
Kaipainen, Veikko Heikki 
Huuhka, Pauli 
Kotto, Viktor 
'Lappala.inen, .T uho Heik!ki 

ammatti 
vet. kulj. 
rautatiel. 

" wt. puhd. 

syntymiivuosi 
1915 
1928 
1923 
1922 

Helsinki 1950. Yaltioneuvoston ldrjapaino 

aikatisempi osoite 
Kiuruvesi 
.Joensuu 

" Kuopio 



KASKYLEHTI N:o 47 
1950 

Vllttaus Kaskylehdessa !ulkaistuun maaraykseen merkltiian: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i m i t u s: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

SIS .ALLYS: 1. Lisapalkkion maksamiilen konekirjoittajille vuonna 1950. 
- 2. Pa.lkkion korotuksen maksa.minen ta.kautuvasti tilapilisille toimiheiiki· 
loille. - 3. Tilasto rautatielii.isten a.suntotarpeesta. - 4. Muutoksia a.ikatau
luun n:o 116. - 5. Muutoksia postivaunujen kulussa. - 6. Liikennepaikkoja 
koskevia muutoksia.. - 7. Erikoismalliset sti.iliovaunut. - 8. llmoittaminen 
tavaralii.hetysten saapumisesta. - 9. Tyhjien oljya.stioiden luovuttaminen 
va.staanottajille. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. VR palvclnkseen sopi
mattomia.. - 12. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ytn. - 13 . .Avoimia 
virkoja ja toimia. - 14. Osoitetiedustelu. 

Lisapalkkion maksaminen kone
kirjoittajille vuonna 1950. 

Valtiovaraiuministerio on kiertokirjeellaan n: o 400 vv elo- 1 
kuun 26 paivalta 1950 ilmoittanut, etta viime maaliskuun 1 pai-
vana voimaan astuneen valtion virkamiesten palkkauksen uudel
leenjarjestelyn johdosta muutetaan valtioneuvoston ensiksi mai
nittuna paivanli tekeman pi:i.litoksen mukaisesti valtiovarain
ministerion kirjelman n: 0 23 vv /19. 1. 1950 1 kohdan saannos, 
joka koskee ylimpia palkkausluokkia, joissa konekirjoituslisia 
suoritetaan, h'llulumaan seuraavasti: 

- toimi ei ole 9 palkkausluokkaa korkeammassa palkkaus
luokassa. 

TiWi. muutosta sovelletaan 1. 3. 1950 lukien, mista aiheutuu, 
etta 9 palkkausluokkaan nousseille, lisapalkkioon oikeutetuillc 
konekirjoittajille saadaan maksaa 225, 8 palkkausluokkaan nous
seille 200 ja 7 palkkausluokkaan nousseille 150 markkaa kuu
kaudessa takautuvasti 1. 3.-31. 7. 1950 valiselta ajalta aikai
semmin myonnetyn lisapalkkion lisaksi, luonnollisesti kuitenkin 
vain siita ajankohdasta lukien, jolloin asianomainen on tullut 
J islipalkkioon oikeutetuksi. 

Kun valtiovarainministerion valtion viran tai toimen halti
jain palkkauksen yleisestii tarkistuksesta 18. 7. 1950 antaman 
piiiitoksen nojalla peruspalkat ja vuosipalkkiot suoritetaan 1. 8. 
1950 lukien 5 %: lla korotettuna, aiheutuu myos tiista sanotusta 
ajankohdasta lukien konekirjoituslisien korotusta seuraavasti: 

6362.- 21. 9. 1950. 
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9 pl: ssa 50 mk/ kk: ssa 
8 " 25 " 
7 " 50 " 
Viime elokuun alusta lukien vuoden loppuun saadaan siis 

9 palkkausluokassa oleville, konekirjoituslisaan oikeutetuille suo
rittaa lisapalkkiota 850, 8 palkkausluokassa oleville 775 ja 7 palk
kausluokassa oleville 750 marldraa kuukaudessa. 

Muilta osin noudatetaan edelleenkin alussamainitun kirjel
man maarayksia. (To n:o 243, 14. 9. 1950. - Vert. Kl n:o 
10/ 50. 2) Kl n:o 47/50. 1. 

Palkkion korotuksen maksaminen takau
tuvasti tilapaisille toimihenkiloille. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta syy -
kuun 7 paiviina 1950 piUittanyt, muuttaen 1 piii.vasta maaliskuuta 
1950 lukien toimeenpantavasta valtion virkamiesten palkkausten 
jarjestelysta ja niiden kirjaamisesta 7 paivana heinalruuta 1950 
antamiensa miiaraysten ja ohjeiden ( valtiovarainministerion 
yleiskirje 7. 7. 1950 n:o 3781) 7 kohdan, etta sellaisellekin val
tion ylimiiiiriiisistii toimen haltijoista ja tilapiiisistii toimihen.h."i
loista 8 piiiviinii joulukuuta 1949 annetussa asetuksessa (755/ 49) 
tarkoitetulle tilapaiselle toimihenkilolle, joka 1 paiviina heina
kuuta 1950 ei ole enaa valtion palvelulrsessa, voidaan hakemuk
sesta s:uorittaa palkkionkorotus takautuvasti aikaisintaan 1 pai
vastii maaliskuuta 1950 lukien edelliimainittujen ohjeiden mukai
sesti seka noudattaen veronpidatyksen suhteen valtiovarainminis
terion kiertokirjeessii n: o 5/26. 6. 1950 annettuja ohjeita siita 
riippumatta suoritctaanko pidatys verokirjaa tai veronpidiitys
todistusta kiiyttaen. Hakemus, jossa on ilmoitettava hakijan pal
velustehtiivien laatu ja palveluspaikkalrunta virkasuhteen paat
tyessii sekii nykyinen tarkka postiosoite, on joko jatettava tai 
postitse liihetetHivii palkan maksaneelle viranomaiselle viimeis
tiiiin 1 piiivaiin joulukuuta 1950 mennessii. (Kulk. n: o 4438, 
11. 9. 1950.- To n: o 1190, H. 9. 1950. -Vert. Kl n: o 33/ 50. 3. 
ja 36/ 50. 1.) Kl n:o 47;50. 2. 

Tilasto rautatieUi.i.sten asuntotarpeesta. 

J otta saataisiin selville niiden valtionrauta:teiden vir an tai 
toimenhaltijain sekii tyoliiisten lukumaiirii, jotka yhii edelleen 
asu vat ala-arvoisissa asunnoissa, alivuokralaisina tai suhteetto-
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man kaukana virantoimitus- tai tyopaikastaan tahi jotka ovat 3 
aivan ilman asuntoa, kehoitetaan mainitunlaisissa asunto-oloissa 
a ·uvia henkiloita tayttamaan taman Kaskylehden liitteena oleva 
lomake ja ensi tilassa, viimeistiUin lokakuun 30 p:na, jaWimaan 
se asianomaiselle esimiehelle, jonka, tehtyaan ilmoituksiin tar
peelliset oikaisut ja lisaykset seka todistettuaan tiedot oikeiksi, 
on Hihetettava ne edelleen asianomaiselle jaksonhuoltopaallikolle 
marraskutm 15 paivaan mennessa. Jaksonhuoltopaallikot laati-
vat saamistaan imoituksista liikennepaikkajiirjestyksessa yhdis
telmat, joista ilmenee tiedot 1-7 ja lahettavat yhdistelmat seka 
taytetyt lomakkeet liikennepaikkajiirjestykseen lajiteltuina vii
meistiian 1 p: na joulukuuta huoltojaostolle. 

llmoitusta eivat saa tehda ne, jotka asuvat olosuhteet huo
mioonottaen tyydyttavassa omassa asunnossa tai piiavuokralai
sena joko yksityisen tai valtionrautateiden omistamassa raken
nuksessa, ellei matka virantoimitus- tai tyopaikkaan ole kohtuut
toman pitka; ei myoskaiin rautatierakennusosaston tyoHiiset, ei
vatka ne, jotka joko itse rakennuttavat omaa asuntoa tai joille 
on varattu asunto tyon alla olevassa yksityisessa tai valtionrauta
teiden asunnossa. Tiedustelu koskee seka perheellisia etta perheet-
1omia, vakinaisia ja ylimaaraisUi viran ja toimenhaltijoita ja tyo
Hiisia. (Tthj n:o 479/448, 15. 9. 1950) Kl n:o 47/50. 3. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

Syyskuun 17 paivasta 1950 pysiihtyy j. n:o 244 tarpeen vaa- 4 
tiessa (S) Joutjiirven se. (Kut n:o 1540, 16. 9. 1950) Kl n:o 
47/50. 4. 

Lokakuun 1 paiviista 1950 pysahtyy j. n: o 971 tarpeen vaa
tiessa (S) Rajakorven se. (Kut n:o 1535, 16. 9. 1950) Kl n:o 
47/ 50. 4. 

Muutoksia postivaunujen kulussa. 

Posti- ja lenniitinhallituksen posti-osaston esityksesta rauta- 5 
tiehallituksen kuljetustoimisto on suostunut siihen, etta posti
vaunu 3 i (Helsinki-Turku) kuljetetaan 17. 9. 1950 lukien sun
nuntaisin ja juhlapaivisin Kauklahden kautta Karjaalle junassa 
n: o 35. Tiiten ldi.skyJehti n: o 27/ 50. 5 kohta 1) sunnuntaisin 
ja juhlapiiivisin jnnassa n: o 11/203 muuttuu ylUiolevaksi. (Kut 
n:o 1536, 15. 9. 1~50) Kl n:o 47/50. 5. 



6 

1 

47 -4-

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Huomautuksena julkaisuun ,Liikennepaikojen valimatkat" 
ilmoitetaan, etta Alavuden aseman alainen Pynttiirin vaihde on 
toistaiseksi kokonaan suljettu liikenteelta. (Lkoj n: o 1861, 12. 9. 
1950) Kl n:o 47/ 50. 6. 

Erikoismalliset slilliovaunut. 

Tapahtuneiden vaarintulkintojen johdosta huomautetaan, etta 
allaluetellut vaunut katsotaan siiiliovaunuihin kuuluviksi, joten 
vaihtotoissa niita vaihdettaessa on noudatettava sailiovatmuja kos
kevia maariivksiii. Koneosaston toimesta tullaan Yalmistamaan 
naiden vaun'Ujen sivuseinille asetettavat kilvet, joissa on mer
kinta ,Sailiovaunu" tai maalaamaan tfuna teksti vaunujen sei
niin. 

Od n:o 45337 

Gna n:o 15984} 
Gna n: o 15985 

Gut n:o 15859 

H n:o 60815\ 
II n:o 66119 1 

Oks n:o 701521 
Oks n:o 70471 
Oks n: o 70502 
Oks n: o 71534 

Siuro Oy:n kiiytossa. Vaumm sisl.ilHi puu
sailiot. 

Kymin Oy: n kloorinkuljetusvaunut. Sailio 
katetun tavaravaunun koria muistuttavan 
suojukscn sisassa. 

Enso-<lutzeit Oy: n formaliininkuljetusvau
nu. (Vaunussa merkinta ,Sailiovaunu"). 

Tilapaisia kaasunkuljetusvaunuja. 12 kpl. 
sailioita aluskehykselle kiinnitettynii. 

Gulf Oil Oy: n bensiininkuljetusvaunut. 
6 kpl. suorakulmaisen sarmion muotoista 
siiiliotii kussakin vaunussa. 

Sri n:o 15943\ Valtion Rikkihappotehtaan vaunuja, n. s. 
- 15950 j savipullovaunuja eli ruukkuvaunuja. 

(Lkoj n:o 2010, 18. 9. 1950) Kl n:o 47/ 50. 7. 

llmoittaminen ta varaHi.hetysten 
saapumisesta. 

8 Koska on ilme1myt tapauksia, etta saapuvasta tavarasta, lru-
ten esim. kahviHihetysten saapumisesta jollekin kauppaliili.kv~lle 
on ml.iarliaseman henkilokunnan taholta levitetty suullisesti tie-
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toa yleison keskuuteen, mista on etenkin nykytilanteessa aiheu- 8 
tunut varsin paljon ikavyyksia ja kiusallisia tilanteita tavara11 
vastaanottajalle, huomautetaan, viitaten liikennesiUinnon 8 §: n 
1. lisamaaraykseen ja virantoimitusohjesaiinnon 15 §: n 1. koh-
taan, etta tiillainen ilmoittelu samoin lmin rautatien ja liiken
noitsijain valisten liikesalaisuuksien tavalla tai toisella ilmaise
minen sivullisille on kielletty. (Lkoj n: o 2017, 15. 9. 1950) 
Kl n :o 47/50. 8. 

Tyhjien oljyastioiden luovutta.minen 
vastaanottajille. 

Voiteluoljytuojain taholta on valitettu, etta erailla asernilla 9 
keratiiiin eri voiteluoljyliik.keille saapuneet tyhjat oljyastiat se
kaisin yhteen paikkaan, josta Hihetyksien noutajien on vaikea 
loytaa omia astioitaan. Taman johdosta huomautetaan, etta astiat 
on lajiteltava siten, etta ne vaivatta voidaan luovuttaa vastaan
ottajille osoitteiden mukaan. (Lkoj n:o 1994, 14. 9. 1950) Kl n:o 
47/50. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 10 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Helsinki: 22.-26. 9. 1950; Svenska Finlands Skolidrottsfor
bundin uintimestaruuskilpailut; alle 20 v. osanottajat; 25 %, 
my& pikaj . 
Vatiala: 29. 9.-3. 10. 1950; Suomen Partiopoikajarjeston suun
nistamis- ja partiotaitomestaruuskilpailut; alle 20 vuotiaat osan
ottajat; 25 %, myos pikaj. 

VR palvelukseen sopima.ttomia. 

Runnin aseman ylimaarainen a emamies Paul Oliver Ensio Ollikai· 11 
nen (s. 7. 1. 1928) on erotettu 30. 9. 1950 lukien sopimattomana. rauta· 
tien palvelukseen (7. ljp n:oH. 421/1942, 12. 9. 50) 

Kadonneita. ma.tkalippuja, virka.merkkejii. ym. 

Helsingin a.seman v. t. konduktoorille Erkki Riipiselle 28. 8 1950 12 
matkalle Helsinki-Huopalahti kirjoitettu tilapainen va.paalippu n: o 
491.252 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 1058/2948, 11. 9. 1950) 
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Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

LinjahaJlinnon rataosa tolla seuraavat virat, toistaiseksi seuraavissa 
ratajaksoissa, nimitti.i.in : yksi 1 pl. 1 l. ratamestarin virka 2. ratajaksossa 
(Hanko), yksi e pl. 11. m.tamestarin virka 3. ratajaksossa (Koski), yksi e Z. 
ratamestarin virka 10. ratajaksossa (Salminen) ja kol1ne rataesimiehen 
virkaa, joista yksi 1. (Kerava) ja kaksi 3. (Valkeak>oski ja MelliUi) rata· 
jaksossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuksot jii.tettiivii rautatie· 
hallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 6. 10. 1950 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan tak:ia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttiim.ista ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.lttii.ii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii· 
vat jonkun allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymii.ttii. ilmoitta
maan rautatiehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

nimi 
Lammila, Reino 

Mattila, .Touni A. 

ammatti syntyrniivuosi 
varastotyol. 

ylim. vet. lamm. 

aikaisempi osoite 

Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Irtileik:a tta va. Liite Kl n:o 47/ 50. 3. 

Ilmoitus asunnon tarvitsijasta 

osasto. 

1. Liikennepaikka ...... ........ .. ... ........... ... ..... ..... .... .... ....... .. ....... ..... ... ...... . 

2. Perheen paamiehen nimi .... ..... .... .............. .. .. ........ ..... .. ...... ....... .. ... . 

Syntymaaika .. .... .. ........ .. .. ....... ... ............. ...... .. ..... .... ... ... .. ... .. ... ......... . 

Virka, toimi tai ammatti ... ......... ................................ .. ..... ... .. .... .... . 

Tullut VR:n palvelukseen vuonna ............ ... .. ... ... .. ... ...... ..... ...... . 

Tullut nykyiselle toimipaikalleen vuonna .. ..... ...... .. ... .. ..... .. ... ... . . 

3. Perheen jiisenten lukumaadi: 

( paamies mukaanluettuna) 

Onko vaimo elossa? .. ..... ........... ... ... ... ........ ... ........... ... ............ ........ . . 

Kotona asuvlen lasten iat: ... ... ... .. ... ...... .... ....... .... .... .. ................... . 

4. Nykyinen asunto: 

Asunnon suuruus .... .... .. .. .. .... .. .. .. m2 

Asunnon huoneluku ...... ...... ...... ........... ... ............. ............. ......... .. ... . 

.Asunnon vuokra ........ ........ ... .. ... mk kuukaudessa 

5. Mita puutteita asunnossa on? 

Etaisyys toimipaikalta ... .. .... ............. .. km 

Onko asuntona: parakki 1 ... .. .............. ... ..... .. .. ..... .. ..... .. .... .............. . 

" " 
asuntovaunu? .... .. .......... .. .... ... ......... .. .. ..... ..... ..... . . 

Asunnon kun to 
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Onko keittomahdollisuuksia? ....... ..... .............. .......... ........ ...... .. .. ... . 

6. Asuuko per he alivuokralaisena? .... ............ ....... ... ......................... . 

7. Onko perheen paamies toimensa takia pakotettu asumaan 

erillaan perheestiilin? ....... .. ............ .... .. ........ ....... ............................. . 

8. Muuta huomioon otettavaa (siirtolaisuus, avioliitto y. m.): 

Ylliiolevat tiedot vakuutan tosiolojen mukaisiksi . 

....... .. ... .. .. ...... ........... .. .... .... ..... , ...... ... ...... ..... kuun ....... . p:nii 1950. 

Todistan yWiolevat tiedot oikeiksi. 

....... .... .. ............ .. ..... .......... .... .. , ···········~······kuun p:nii 1950 . 

esimies. 



KASKYLEHTI N:o 48 
1950 

Vilttaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen mel'kltiin: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numel'o). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2 ... 

sis ally s: 1. Maii.raykset tyoajasta siia.nnollisessa tyossii., milloin ei 
noudateta tyoaikalakia eika virastojen tyoajasta annettua asetusta. - 2. Lo
makkeiden tilaaminen ja sailytys. - 3. Sai.raanhoitokulujen korvausanomus
lomake. - 4. Muutoksia aikatauluun n:o 116. - 5. Muutoksia postivaunujen 
kulu.ssa. - 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Kananmunalahetysten 
kasittely - 8. Lohjan Kalkkit!ilidas Oy:n vaununpeitteiden palauttaminen. -
9. Opintolippu. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Aloitetoiminta. - 12. VR 
palveluksecn sopimattomia. - 13. Vaununpeitteiden etsinUi. - 14. Lukkojen 
etsinta. - 15. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 16. Avoimia 
virkoja ja toimia. - 17. Osoitetiedustelu. 

Maaraykset tyoajasta saannollisessa tyossa, 
milloin ei noudateta tyoaikalakia eika vi
rastojen tyoajasta annettua asetusta. 

Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat 1 
Miiariiykset tyoaja ta saiinnollisessii tyossa, milloin ei nouda-

Leta tyoaikalakia eil{ii Yirastojen tyoajasta annettua asctu ta. 
1 §. Saannollisessii tyossii rautatieliilrenteen palveluksessa 

olevien virkamiesten ja toimihenkiloiden, jotka eiviit ole tyoailra
lain alaisia ja joihin ei sovelleta valtion virastojeu tyoajasta 
annettua asetusta, tyoaika jiirjestetaiin niiiden ohjeiden mukai
sesti. Asianomaisella paallystolUi. on kuitenkin valta tehda niista 
poikkeuksia, jos erilroiset asianhaarat niin vaativat. 

2 §. Edellisessa pykaHis a mainittujen henkiloiden saiinnol
linen tyoailra on enintii.an 204 tuntia 30 paivassii. 

3 §. Alkoon keHian suostumuksettaan, paitsi pakottavissa ta
pauksissa, pidettiiko yhdenjaksoisesti tyovuorossa enempiia kuin 
16 tuntia, iilkoonkii tiillaista t.yovuoroa kiiytettiiko useammin kuin 
kaksi kertaa periikkain eilra enempaa kuin neljii kertaa viilrossa. 
Tallaisten pitkien tyovuorojen edelHi ja valilUi tulee olla vahin
tiiiin 10 tunnin ja jalkimmaisen tyovuoron paatyttya viihintiiiin 
24 tunnin vapaa-ailra. 

Viihintaan nelja tuntia klo 22-6 viilisena aikana kestiivili tyo
vuoroja saa olla enintaiin joka neljas vuorokausi. 

6539 - 28. 9. 1950. 
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4 §. Sunnuntain ajaksi tai, jollei se ole mahdollista, muuna 
viikon aikana on annettava vahintaan 30 tuntia kestava yhden
jaksoinen viikkolepo. 1\iilloin tiima ei ole mahdollista on annet-
tava vastikkeeksi nelja vapaapiiivaa lruukaudessa. ' 

Vuorotyota tehtaessa saadaan viikkolepo kuitenkin jarjestaa 
siten, etta sita kuukaudessa tulee ke kimiiiirin 30 tuntia viikkoa 
kohti ja vahintaan 24 tuntia kerralla. 

Jos viikkolepopaiva on jouduttu peruuttamaan, on se korvat
tava muulla vastaavalla vapaapaivallii mahdollisimman pian ja 
viimeistaii.n seuraavan kuukauden kymmenen ensimmaisen pai
vii.n aikana. 

5 §. Vuorotauluja laadittaessa on tarkattava, etta jokai
nen saa saii.nnollisesti vahintaiin 10 yhteenlaskettua lepotuntia 
vuorokaudessa. 

Lepoaika voidaan kuitenkin poikkeustapauksissa rajoittaa seit
semaksi tunniksi 3 §: ssa mainitussa tapauksessa kuin myoskin 
kahden paivii.n vuorojen valilla, mikali jarkiperainen vuorojen
jako ja henkilokunnan oma etu huomioon ottaen katsotaan sii
hen olevan ail1etta. 

6 §. Tilienlaadintaa, kirjanpitoa ja muuta siUinnollisin ajan
jaksoin esiintyviia tyota varten, mita ei voida suorittaa muiden 
toiden ohella, vuorotauluun on varattava kohtuullinen aika, kui
tenkin yhteensa enintaan 30 tuntia kuukaudessa, mika huomioi
daan 2 § : ssa mainittua tyoaikaa laskettaessa. 

7 §. Milloin viran tai toimen haltija, joka saannollisesti tyos
kentelee vain vahvistetun vuorotaulun mukaan, on maaratty 
oleskelemaan asunnossaan, josta hiinet tarvittaessa voidaan kut
sua tyohon tai hanta vapaa-aikanaan samalla paikkakunnalla 
rautatieviranomaisen suorittamassa kuulustelussa kuullaan 
muussa ominaisuudessa kuin ilmeisesti syyllisena, luetaan puo
let tallaisesta varallaolo- tai lruulusteluun kuluneesta ajasta tyo
ajaksi. 

Kun 1 mom: ssa mainittu viran tai toimen haltija on viralli
sen syyttajan tai rautatiehallituksen puolesta asianmukaisesti 
haastettu tuomioistuimeen rautatiehallituksen vireillepanemassa 
asiassa todistajana kuultavaksi tai maaratty toisella paikkalrun
nalla valtionrautateiden toimesta pidettiiviiiin kuulusteluun 
muussa ominai uudessa lruin ilmeisesti syyllisena, tulee hanelle 
tarkoitusta varten jarjestaa virkavapaus palkkaa viihentamatta, 
mutta jos se tapahtuu vapaa-aikana, sovelletaan matkaan ja kuu
lusteluun kuluneeseen aikaan 1. momentin miiariiyksiii. J os 
hanet taasen on haastettu vastaajaksi tai lruullaan ilmeisesti syyl
lisenii, ja hiinelle on myonnetty virkavapautta, niin toimitetaan 
palkan vahennys, amoinkuin silloinkin, kun hanet on haastettu 

j 
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tuomioistuimeen asianomistajaksi, todistajaksi tai vastaajaksi 1 
muussa kuin rautatiehallituksen vireillepanemassa asiassa. 

8 §. Lepo- ja ruokailuajat, jotka on merkittiivii viranteko
t.auluihin, lasketaan tyoaikaan, kun ne kesUivat kotipaikalla 
puolta tuntia ja kotipaikan ulkopuolella tuntia lyhyemman ajan. 
Muulloin lepoaikaa ei ole luettava tyoaikaan, jos asianomainen 
saa sinii. aikana esteettomiisti poistua tyopaikalta. 

9 §. Kun luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota 
ei ole voitu ennakolta tietiHi, on aiheuttanut kesk:eytyksen lai
tok'len saannollisessii toiminnassa tai uhkaa johtaa sellai een kes
keytykseen taikka hengen, terveyden tai omaisuuden joutumi
seen vaaranalaiseksi taikka tyon keskeyttaminen aiheuttaisi omai
suuden, ta,'aran tai raaka-aineen pilaantmuisen tahi hukkaan
tumisen, saa 2 § :ssli miiarattya tyoaikaa, mikali nuo syyt vaati
vat, kohtuuJlisesti pitentiia, ei kuitenkaan kauemmin kuin 30 p~ii
van aikana. Sanotunlaisena snrnii on pidettiiva radan, veturin, 
vaunun tai muun laitteen vioittumista tai epakuntoon joutu
mic;;ta, nin1 myi)-; llikenteen jatkumista vakavasti ehkai evan luon
nontapahtmnan, kuten esim. lumiesteen raivaamista ja nai Hi 
syista aiheutunutta junan myohastymista. Tallaisesta syysta ai
heuttmeesta tyoajan pitennyksestii on paallyston viipymaWi an
nettava rautatiehallitukselle kirjallinen ilmoitus, jos.:;a on mai
nittava pitennyksen syy, laajuus ja todennakoinen kestiivyys. 

10 §. Virantekotauluja laadittaessa on tyovuorot jaettava 
niin tasaisestl kuin mahdollista tyojakson kaikille piiiville, paitsi 
sunnuntai- ja pyhiipiiiville tai niitii va taaville vapaapaiville, 
seldi. jarjesteWiva joka vuorokaudeksi niin yhdenjaksoisiksi kuin 
tyon laatu sallii. 

Ennen virantekotaulujen hyviiksymista on ni:iiuen siiannosten 
alaisten viran tai toimen haltijoiden edustajille tai luottamus
miehille varattava tilaisuus tutustua niihin ja lausua niistii 
mielipiteensa maaraajan kuluessa. Sarna k:oskekoon viranteko
tauluihin tehtyjii pysyviii muutoksia. 

11 §. Tyot on, mikali mahclollista, jarjestettava siten, ettei 
2 § :ssii mainittua tyoaikaa tyojakson aikana tarvitse ylittaa. 
Asianomaisten esimiesten on senvu:>ksi tyojakson kuluessa tark
kailtava tyoaikoja sekii jarjestetti:iva tyojakson loppuosan tyot 
siten, etta mainitun tyoajan ylittaminen mahdollisuul{sien mu
kaan saadaan valtetyksi. 

12 §. Sivutoimenhaltijain tyoajasta, jota nama mai:iraykset ei
vat koske, on lmssakin tapauksessa sovittava eriksecn. 

13 §. Name maiiraykset tulevat voimaan tammilruun 1 pai
viinii 1951 ja niilla kumotaan rautatiehallituksen kiertokirje 
n:o 5/ 1934 (Rh/hlo n:o H. 66, 19. 9. 1950) Kl n:o 48/ 50. 1. 



2 

3 

48 -- 4-

Lomakkeiden tilaaminen ja siiilytys. 

Kaytanno1sa on havaittu lomak.keita usein tilattavan niin 
myohaJin, etta entiset ennattavat loppua ennen taydennyksen 
saapumista. Tama koskee seka yleislomaketta etta varsinkin sel
laisia lomakkeita, joita painetaan crikseen vain maarattyjen kayt
tajien tarvetta varten. Selitys myohaiseen tilaa.miseen on useim
miten se, etta lomakkeita kayttiia useampi henkilo eika kenen
kaan heista nimenomaiseksi tchtavi:iksi ole annettu huolehtia tay
dennyksen hankkimisesta. Usein ovat lomakevarastot myos niin 
monipuolisia, ettei varaston tilaa kyeta pienella silmayksella hal
litsemaan. 

Myohastyneesta tilaamisesta johtuvien harmien valttiimiseksi 
suositellaan - eraan aloitteen esillevetamana - tapaa varustaa 
kaikki lomakepinot varillisclla valipaperilla. Paperi sijoitetaan 
kunkin lomakepinon pohjapuolelle sellaiseen kohtaan, etta varil
lisen paperin alle jaa viela sen verran lomakkeita kuin tayden
nyksen saapumista odotellessa arvioidaan tarvittavan. Heti va
rillisen paperin tullessa pinossa vastaan, suoritetaan taydennys
tilallS ja papcrille merkitaan, milloin tilaus on tehty, tilattu 
maara ja sen saapuminen. 

Lomakevarastoissa on muuten syyta miiarii.a.joittain toimittaa 
yleinen inventointi, jonka yhteydessa samalla on katsottava, etta 
sailytystapa ja -jiirjestys on tarkoituksenmukainen. Hyvin ylei
nen on havainto, etta varastoissa on jo kaytosta poistettuja 
lomakkeita tai vanhcntuneita painoksia, jopa vuosikymmenien 
takaisia. Nc vievat tarpeettomasti tilaa ja vaikeuttavat kunnol
lisen jiirjestyksen yllapitiifnista varastossa. Kukin lomakelaatu 
taytyy olla helposti loydettavissa ja m:vos helposti e:;;ille saata
vissa, muuten on toivotonta yrittaa pitaii lomakeasioita kunnossa. 
Vaikka siiilytystilat olisivatkin puutteelliset, voidaan harkiten 
suoritctun jiirjestamisen avulla saada useimmiten siedettavii 
tilanne aikaan ja se pysyy sellaisena, jos varastoa joku ei tahal
laan sekoittele. (Tyt, 22. 9. 1950) Kl n:o 48/ 50. 2. 

Sairaanhoitokulujen korvausanomuslomake. 

Sen johdostc., etta ne anomukset, joilla asianomaiset henkilot 
anovat ylilaiikarilta saada valtionrautateiden lrnstannuksella rau
tatieUiiikiireiden heille suosittelemaa erikoissairaalahoitoa tai 
mtmta erikoishoitoa tahi pyytaviit jo maksamiensa sairaanhoito
kulujen korvaamista valtionrautateiden varoista, ovat monessa 
tapauksessa olleet hyvin puutteellisia, on terveydenhoitojaoston 
toimenpiteestii tiiUi tarkoitusta varten painatettu lomake n: o 
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3307 ,Sairaanhoitokulujen korvausanomus". Asianomaisen piial- 3 
lyston on pidettliva niiitii lomakkeita henkilokunnan saatavissa 
tilaamalla niitli painatusjaostolta. Kun nyt otettu painos on 
melko pieni, on tilaukset suoritettava harkiten ja rajoitettava 
ne vain siihen mliiiriiiin, minka arvellaan niita vieUi. kuluvana 
vuonna tarvittavan. ( Ttj n : o 1729/2014, 23. 9. 1950) Kl n: o 
48/50. 3. 

Muutoksia aikatauluun n:o 116. 

J. 746 pyslihtyy 1. 10. 1950 lukien tarpeen vaatiessa (S) 4 
Joutenjoen seisakkeella. (Kut n:o 1511, 23. 9. 1950) Kl n:o 
48/50. 4. 

Makuuvaunu n: o 152 Vs-Tku Uihetetiiiin 1. 10. 1950 lukien 
toistaiseksi junilla n:o 52 Hpk/96 Tl/361. (Kut n:o 1466, 
25. 9. 1950) Kl n:o 48/50. 4. 

Muutoksia postivaunujen kulussa. 

Posti- ja lennatinhallituksen postiosaston esityksestii rautatie- 5 
hallituksen kuljetustoimisto on suostunut siihen, etta postiljooni
vaunu T-U, joka nykyisin kuljetetaan junissa 385/382, kulje
tetaan 1. 10. 1950 lukien junissa 383/384 ja postivaunu n: o 
33/34, joka kuljetetaan nykyisin junissa 381/384, kuljetetaan 
sanotusta piiiv3..c;;ta junissa 381/382. (Kut n: o 1566, 21. 9. 1950) 
Kl n:o 48/50. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisusta ,J.1iikennepaikkojen valimatkat" poistetaan Lapin- 6 
lahden aseman alaisen Sorakuopan raiteen kohdalta sarakkeesta 8 
mer kinta ,Puolustuslaitosta varten" ja tilalle merkitaan ,,Kuo-
pion Osuusliike r.l:n tarvetta -varten". (Lkoj n:o 1987, 20. 9. 
1950) K1 n:o 48/50. 6. 

SOK:n Kokkolan Konttorin kanssa tehdyn rahtisopimuksen 
mukaisesti on IJiikennepaikkojen Valimatkoihin 1. 10. 1950 lu
kien lisattava Kokkolan alaisten Kolumaen raiteiden kohdalle 
8 sarakkeeseen (siv. 69): 

KappaletavaraUi.hetysten kuljetusmaksut lasketaan Kokko
lasta ja Kokkolaan mitatun tienpituuden perusteella. Syrjaraide
mak:sujen kantamisesta huolehtii Kokkolan asema. (Tfo n: o 1534, 
19. 9. 1950) IG n:o 48/50.6. 
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Kananmunallihetysten kii.sittely. 

Koska on valitettu kananmunaHihetyksissli esiintyneen viime 
aikoina tavallista enemman munien rikkoontumisia, on asian
omaisten noudatettava sanottujen Uihetysten jokaisessa kasittely
vaiheessa entista suurempaa varovaisuutta ja huolehdittava siita, 
etteivat munalaatikot missaan tapauksessa joudu alttiiksi kolhai
suille tai putoamisille. (Lkoj n : o 2062, 23. 9. 50) Kl n: o 48/ 50. 7. 

Lohjan Kalkkitehdas Oy:n vaununpeitteiden 
palauttaminen. 

Lohjan Kalkkitehdas Oy: n vaununpeitteita palautettaessa 
Kirkniemen asemalle (ei Lohjalle) on huomioitava, 

etta Hihcttajat tuovat asemille peitteet niin kaiirittyinii, eWi 
niiden numerolevyt ovat kiiarojen piialla, selvasti nakyvissa; 

etta Kirkniemessa kirjoitetun peitesaatteen on seurattava 
palautettaessakin kuljetuskirjoja; ja 

ettii maksutta palautettaville peitteillekin on kirjoitettava 
rahtikirja (rk A-osan tarvitsee tehdas). (Lkoj n:o 1949, 19. 9. 50) 
Kl n: o 48/ 50. 8. 

Opintolippu. 

Tehtyjen tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta oikeutta 
opintolippujen saantiin ei ole voitu yleistaa koskemaan kaikkia 
niita lukuisia rautatielaisia, jotka virkansa ohella matkustelevat 
harjoittamassa erilaisia opintoja asuinpailrkansa ulkopuolella 
pidettavilla kursseilla ja oppilaitoksissa. 

Kuten Kaskylehdessa n: o 42/ 50. 11 jo on sanottu, voidaan 
tama Vapaalippusaannon 4 §: ssa mainittu aikavapaalippu niin 
muodoin antaa vain niille pysyvliisessli palveluksessa oleville 
rautatielaisille, jotka myo'Skin rautatielaitosta hyodyttavili opin
tojaan varten ovat saaneet joko palkallista tai palkatonta virka
vapautta ja samalla sitoutuneet palvelemaan rautateilla opinto
jen vaatiman ajan kaksinkertaisena. Ks. myoskin Vapaalippu
saannon 12 §:n 5 lm:sta. (Tfo n:o 1614, 19. 9. 1950) Kl n:o 
48/50. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Partaharju : 1. 11.-31. 12. 1950; P oikien Keskuksen poikien 
ja poikatyonjohtajien kurssit; alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 
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Helsinki: 11.-16. 11. 1950; Suomen Painikomitean jarjesta- 10 
mat Suomen mestaruuslrilpailut Kr.-room. painissa; kilpailijat ja 
toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Pori: 30. 11.-5. 12. 1950; Porin Kuurojen Urheilijain jiirjes
tamat urheiluvalistuspa,ivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 

Aloitetoiminta. 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 11 
Ylim. sii.hkottaja V. S. Rauvanto, Riihimii.ki: pahvisten 25% alen

nuksella myytavien sotilaslippujen painaminen; kunniakirja. 
Vaununtarkastaja V. Tuuhela, Kouvola: syvakuormausvaunun litt. 

Osa n: o 199522 apuilmasailioiden varusta.minen pohjanahalla; kunnia
kirja. 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kouvolan varikolla Kotkassa palveleva ylimaariiinen veturinliimmit- 12 
tajii. Paavo Oskari Kujala on erotettu sopimattomana V.R:n palveluk-
seen 17. 9. 50 lukien. (Vrp Kw n:o 351, 18. 9. 1950) 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Pyydetaan etsimaan Helsingin vaununpeitetta n:o 377, joka saapui 13 
22. 8. 50 vaunussa 98440 Saloon ja on sen jalkeen kadonnut tuntematto
malla tavalla. Tuloksesta pyydetaan oman liikennejakson t<>imiston viili
tyksellii. ilmoittamaan 1. liikennejakson paallikolle. (1. ljp n:o 1072/ 
3009, 18. 9. 50) 

Lukkojen etsinta. 

Iisalmen aseman lukkoja, etu-VR 2, on 11 kpl kateissa. Lukot on 14 
varustettu merkilla ,lim" ja numero 20, 23, 25, 26, 30-35, 38. Pyyde-
taan asemia tarkastamaan lukkovarastonsa ja palautta.mMUJ. Ilm: n lukot 
os. Tap Ilm. 

Kadonneita matkalippuja, Virkamerkkeja ym. 

Helsingin aseman matkapalvelusta on tuntemattomalla tavalla ka- 15 
donnut pikajunashekkiliput n:o 63962-64000, jotka kuoletetaan. (1. ljp 
n:o 1081/3011, 18. 9. 50) 

Helsingin konepajassa palvelevalle oppilas Erkki E. Sihvolle 29. 4. 
1950 matkalle Helsinki-Toijala kirjoitettu kesakausivapaalippu n:o 
4570/92 ja 9. 8. 1950 matkalle Helsinki-Oulu kirjoitettu tilapii.inen va· 
paalippu n:o 468664 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Kpp Hki n:o 193, 
18. 9. 1950) 

Helsingin asemalla lapselle Arne T. Caireniukselle matkalle Hel
sinki-Tuomarila kirjoitettu 3 luokan kuukausilippu n: o 290943 ajalle 
1. 9. 50-30. 9. 50 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 u: o 1091/3031, 
20. 9. 50) 
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Tampereen polttoainevaraston halkotyomiehelle Erland Nummelle 
28. 4. 50 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n:o 7/399 matkalle Tampere
Jii.rvenpli.li. on Jm.donnut. ja kuoletetaan. (2. vtjp n: o 268, 20 9. 1950) 

Ylim. vet. liimm. Emil J. Kiiiiriainen on kadottanut virkamerkkiMa 
n:o 221, 4. 10. 44 ja kesiikausivapaalippunsa n:o 4/352, matkalle Pieksii
mliki-Kirjokivi, jotka kuoletetaan. (Vrp Pm n:o 914, 20. 9. 1950) 

Oulun varikon vaununtarkastaja Johan IIenrikki Pesoselle kirjoi-
tettu tilapainen vapaalippu n: o 0421766, 3. 8. 50 matkalle Kemi-Hel
sinki on ka.donnut ja kuoletetaan. (Vrp 01 n:o 428, 22. 9. 1950). 

Avoimia. virkoja ja. toiroia.. 

7. liikennejaksossa tiiytetaan esityksen perusteella: yksi asemamiesten
esilm;i,ehenviTka Kajaanin asemalla; vii.si junamiehentointa, joista yksi Ka
jaarun, yksi Iisalmen ja. kolme Kontiomiien asemalla; yksi S l. vaihdemie
hentoilmi lisalmen asemalla; kaksi 1 l. asemamiehentoilnta, joista yksi Ka· 
jaanin ja yksi Kontiomii.en asemalla seka kolme 2 l. asemamiehentoim.ta, 
joista yksi Kivinilien laiturivaihteella ja kaksi Lapinlahden asemalla. Lii
kenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettii.vii asianomaiselle asema
pli.li.llikolle viimeistiiii.n 2. 10. 1950. 

9. liikennejnksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.viit virat ja 
toimet: yksi asemamiestenes·~miehenvirlca Varkauden asemalla; yksi juna
miehentoimi Savonlinnan asemalla; yksi 2 l. vaihdC?l~iehentoimi ja koltme 
1 l. asemamielwntoitnta Jyvii.skyliin asemalla. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemuk et jii.tettiLvii. asianomaisille a.semapiiiillikoille viimeistaan 
10. 10. 1950. 

10. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.viit virat ja 
toimet: yksi asemamiestenesimiehenvirka lnkeroisten a.semalla; ylcsi 2 l. 
vaihdemiehentoimi Kotkan asemalla; kymmenen juna:miehentointa, joista 
yhdeksiin Kouvolan ja yksi Kotkan asemalla sekii yhdeksiin 1 l. a.semamie
hentointa, joista viisi Kouvolan ja neljii. Kotkan asemalla. Liikenneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettlivii asianomaisille asemapiili.llikoille 
13. 10. 1950 mennessii.. 

Keskushallinnon liikenneosastossa ap1.1-laisjohtajanvirka (kuljetustoimis
ton piilillikko ja 2 l. liikennetarkastajanvi1·ka (liikennetoimistossa) _ Rauta
tiehallitukselle o oitetut hakemukset jatetui.vii. rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiiii.n 19. 10. 1950 ennen iklo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoi.ta ennen hake
musten jii.ttamistii. ottamaan selvli.li. asunnonsaantima.hdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.lttiiiikseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus taten 
kaikkia henkilo- ja palkkausa.sioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii.
vi.i.t jonkun allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymiittii. ilmoitta
maan rau tatiehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

nimi .. 
Hllppala, Olavi 
Kuha, Ester 

amvmatti 
rautatiel. 
-,-

syntymavuosi 
1923 
1925 

aikai.sempi osoite 

Helelnki 1950. Valtioneuvoaton kirjapalno 



KASKYLEHTI N:o 49 
1950 

Viittaus Kaskylehdessa ,ulkalstuun maaraykseen merkltiiin: 
Kl n:o lfSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero) 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m i t u s: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

Sis ally s: 1. Muutobia ai!katauluun n: o 116. - 2. Liikennepaik.koja 
1koskevia muutoksia. - 3. Kuk.kalii.hetysten kuljctus omenaUi.hetysten yhtey
dessa. - 4. Matkalippualennuksia. - 5. Avoimia virkoja ja toimia. - 6. 
Kone- ja varasto·osastojen virkatutkintoon valmistavlllt oppikurssit. 

Muutoksia. aika.ta.uluun n: o 116. 

9. 10. 50 lukien lakkautetaan junat H 5/H 6 Hm-Kaupin- 1 
ka.ngas-Hm. (Kut n:o 1605, 28. 9. 50.) 1G n:o 49/50.1. 

Liikennepaikkoja koS'kevia muutoksia. 

Haapamaen, Kaltimon, Kontiomaen, Vilppulan ja Vuonis- 2 
lahden asemien seka Holjakiin ja Talman laiturivaihteiden alai-
sina avataan 10. 10. 50 lukien liikenteelle sorakuoppien raiteita, 
seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin 
merkinnoin: 
Baapamakl 

Vanhan sora
kuopan raide 

6681. - 5. 10. 1950. 

Hpk 4. Tt. Liikennoidii.an viihintaan 2 
vaunun erissii kerrallaa.n. 
Kuljetusmaksut lasketaan 
siten, ettii. Haapa.miielle tai 
Haapamiieltii laskettuun 
kuljetusmaksuun lisii.taan 
TS:n 51 §:n mukainen 
syrjii.raidemaksu. Niiin las
kettu kuljetusmaksu mer
kitii.ii.n rahti.kirjaa.n liihe
tysasemalla. Puuttuvasta 
vaunukuormasta kantaa 
Haapamii.en asema TS:n 53 
§:n mukaisen maksun. 

Luk. 10. 10. 50. {Lkoj n:o 
1663, 20. 7. 50). Kl. n:o 
49/50. 2. 



2j 

I 
I 

I 

I 

49 -2-

Kaltlmo I I Sorakuopan 

I 

Kao 1. Tt. f Lu k. lu. 10. 50 ~Lkoj n:o I raidc 

I 
HiG3, 20. 7. 50 Kl n:o 
49/50. 2. 

Kontiomaki I 
Laajakankaan I Kon 5, Tt. Ln k. 10. 10. 60 (Lkoj no 
(lliirmii.nmiien) 1663, 20. 7. 50) I<l n:o 
sora.kuopan 49/50. 2. 

.I 
raide 

jVUppula 
Pollarin sora- Wp 5. Tt. Liikennoidaim vahintiiful 
knopan raide 

I 
vaunnn crissii kerrallaan. l 
Kuljetusmaksut lasketaan 
iten, ettii Vilppulaan tai 

Vilppulasta laskettuun ku l-
jetusmaksuun lisiitiiiin TS:n 
51 §:n mukainen syrjii· 
raidemaJ(SU . Nain laskettu 
lnlljetusmaksu mer ki tiiiin 
rahtikirjaan lahetysase-
malta. Puuttuvasta vaunu-
knormasta kantaa Vilppu-
htn asema TS:n 53 §:n mu-
kaisen maksun. Luk. 10. 
10. 50 (J ... koj n:o 1663, 20. 
7. 50) Kl n:o 49/50. 2. 

Vuonislahti Wsl 2. Tt. Luk. 10. 10. 50. (Lkoi 11:0 
Soralnlopan 1663, 20. 7. 50) J{ n:o 

1 

raide 49/50. 2. 

HoiJakkii I Sorakuopan Hoi 1. Tt. Luk. 10. 10. 50. (Lk~ n:o 
raidc 1663, 20. 7. 50) I n:o 

Talma 
49;50. 2. 

Soralruopan Tim 1. Tt. l'oistetaan Hansapuun raide , 
raide jonka tilalle sorakuopan 

I 
raide merkitiiiin . Luk. 10. 
10. 50 (Lkoj n:o 1663, 20, 
7. 50) Kl n:o 49/50. 2. 

Korian aseman alaisena avataan 10. 10. 50 lukien liikenteelle 
Viljavaraston ja Leca Oy:n raiteet seuraavin julkaisuun 
,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 
Koria 

Viljayarast.on 
raide 

Leca Oy:n 
raide 

Kra 3. 

Kra 6. 

Tt. I Yiljavarastoa varten. 

Tt. Leca Oy:tii varten. Lukien 
10. 10. 50. (Lkoj .. n:o 2113, 
29. 9. 50). Kl. n:o 49/50. 2. 
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Nuojuan aseman alaisena avataau 10. 10. 50 lukien liiken- 2 
t.eelle Nuojuan voimalaitoksen raide seuraavin julkaisnun 
,Liikenucpaikkojen vaJimatkat" tehtavin merkinnoin: 

Nuojua 
Nuojuau voi
rualaitokscn 
raide 

Nua 4. Tl. Oulujoki Oy:ta varten. Luk. 
10. 10. 50. (Lkoj n:o 2071, 
26. 9. 50) Kl n:o 49/50. 2. 

Kukkalahetysten kuljetus omena
lahetysten yhteydessa. 

Puutarhurien taholta on jalleen valitettu kukkien lakastu- 3 
ueen ja niiden tuoksun muuttuneen rautatiekuljetusten aikaua 
sen takia, etta kukkaliihetykset on sijoitettu omenaliihetysten 
yhteyteeu, jolloin omenista Hi.hteneet haihduntakaasut ovat piHis-
seet val1ingoittumaan arkoja kasveja. 

Tii.mlin johdosta kehoitetaan asianomaisia, viitaten Kl 46/49. 9, 
vii.lttiimii.an kukka- ja omenaHihetysten lruormaamista samaan 
vaunuun tai, jos tiima ei ole mahdolli ta, ainakin sijoittamaan 
sanotut liihetykset mahdollisimman etiikille toisistaan. (Lkoj 
n:o 2110, 30. 9. 50) Kl n:o 49/ 50. 3. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksi:nkertaisten lippujen 4 
hinnoista ·euraa viin tilaisuuk'3iin osall istu ville: 
Vierumii.ki: 12--17. 10. 1950; Suomen Poikaurheiluliiton nuo
risojohtajien neuvottelupaivat; alle 20-vuotiaat osanottaj at; 
25 %; myos pikaj. 
Kemi: 12-17. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton kirkkopii.ivat; 
kuurot osanottajat; 25%; myos pikaj. 
Muukko: 13-17. 10. 1950; Suomen Partiopoikajiirjeston Sai
maan Partiopoikapiirin partiotaitokilpai1ut; alle 20-vuotiaat 
partiolaiset; 23 %; myos pikaj. 

Avoimi.a virkoja ja toimi.a. 

6. liikennejruksossa seuraavat r.sity>ksen peru~teella taytettii.vat toimet: 5 
1 l. asc-mamiFhentoinni<t: yksi Kemijiirvellii ja viisi Oulussa; :e l. asema
?nu·hentovmia: yksi Olhavan pysiikillii.; :e l. vwihdemie.hentoinnia: yksi Y1i
,· ieskassa; junanniehentoinnia: yksi Kemissii., neljii. .0ulus~a ja yksi Yli-
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vieskassa. Liikenneosaston johtajalle osoltetut hakomukset on jii.tettavii 
asianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle viimeistii.an 16. 10. 50. 

Seuraava.t esityksen perusteella tiiytettii.vat ra.tavartijan <tolmet: 1 l. rata
vartijatn toimia: yksi 1. ratajlllksossa, .tyonjohdossa (Tikkurila), yksi 3. 
ratajaksossa, km 200-207.4 (Thala), ykai 4. raJtajaksossa, km 200-206 
(Nokia), yksi 6. ratajaksossa, km 528-533 ja aatamaraide (Kaskinen), 
yksi 7. ratajaksossa, tyonjohdossa (Oulu, valtion asuntoa ei ole), kaksi 8. 
ratajakaossa, joista toinen km 998.5-1007 (Kulus) ja toinen km 853-855 
ja Veitsiluodon haararo.ta {Kemi), yksi 10. raJtajaksossa, ratapiha (Piekaii.
maki), yksi 11. ra.tajaksossa, km 379-386 (Vaajakoski) ja yksi 13. rata
jaksossa, ratapiha (Virasoja); e l. mtavartijan toimi<l.: yksi 6. ratajaksossa, 
km 486.4-493.4 (.AystO) ja yksi 12. ratajaksossa, km 669-676 (Uima
harju). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettlivii asianomai
sille ratajaksonplilillikoille vilmeistii.an 20. 10. 1950. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten ji:i.ttii.mistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantlmahdolli uuksista. 

Kone- ja varasto-osastojen virkatutkintoon 
va.lmista.vat oppikurssit. 

Kone- ja varasto-osastojen vir'kamiehiltii alokasohjesiilinnon 40 ~ :n 
mukaan vaadittavaan virkaiutkintoon valmistavat kur.sslt alkavat rauta
tieopiston huoneistossa Hclsingissii m.aanantaina lokakwum ItS p:nii klo 
10.15 ja kestii.vii.t tutkintoineen joulukuun 21 piiiviiiin saakka. 

Luettelot nii.ille kursseille ja tutkintoon aikovista · konttor.i.apulaisista ja 
-oppilaista mahdollisimman tiiydellisten nimikirjaotteiden (yleinen nimikir
jakortti n:o 1123, vanha n:o A 12 kk) seuraamina pyydetiiii.n asianomais
ten esimiesten vii.lityksellii virkateitse Uihettii.mii.iin rautaJt.iepiSJton johta
jalle lokakwun 16 piiwaoo menn.essii. Lisiiksi on osanottajien kursseille saa
puessaan esitettii.vii esimiesten arvosauoilla var~stettu sellainen harjoittelu
lcirja, josta kay selville, etta oppilas on suorittanut s&iidetyn kii.ytiinnolli
sen harjoittelun ja aJ.ustavan kuulustelun sekii on mainitun ohjesiiii.unon 
41 y. m. §§: n mukaisesti muutenkin oikeUJtettu puheenaolevan virkatutkin
non auorittamaan. (Ropj n : o 140/802, 26/9. 50). 

Helsinki 1950. Valtloneuvoston kirjapalno 
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Viittaus Kaskylehdessa fulkatstuun maaraykseen merkiuin : 
Kl n :o l fSO. 2 (= lehden numero. vuosi , asian numero) 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m i t u s: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

S 1 sa ll y s: 1. E!Kkelainsliadiinnon uusiminen. - 2. Vn,ltionrautateiden 
elii.kelaitoksen ohjesii.ii.nnon muuttaminen. - 3. Halkojen myynti rautatielli.i
sille. - 4. Tavaran vastaanottotodistu:s. - 5. Muutoksia aikatauluun n : o 116. 
- 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Rataosalle Joutsijarvi-K ello· 
selkii. osoitettujen liLhetysten kuljetuskirjat. - 8. Vanhamallisten rahtikirja
ka,avakkeiden kii.ytto. - 9. Valion vientivoilli.hetykset. - 10. Muutos H oyry
laiva Oy Alan din kans..o.a teh tyyn yhdysliikennesopimukseen. - 11. P ikajunan 
lisii.maksu. - 12. Oy .Alkoholiliike Ab: n kuljetukset. - 13. Tavaranluoki tu s. -
14. Matkalippualennuksia. - 15. VR palvelukseen sopimattomia. - 16. Osoite
tiedustelu. 

EUi.kelainsaadiinnon uusiminen. 1 
Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraavat lait, asetukset ja 

valtioneuvoston paatokset : 

Laki virkamieselii.kke·istii. 
Aunettu Helsingissii. 30 pii.iviinii. syyskuuta 1950. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti saadetii.an: 
1 §. Valtion peruspalkkaisen viran tai toimen haltijalla on 

oikeus erottuaan virastaan tai toimcstaan saada valtion varoista 
elinkautista eliiketta sen mukaan, kuin Uissa laissa sii.ii.detaan. 

Viran tai toimen haltijoina olevien upseerien, aliupseerien, 
lentomestarien ja lentokonemekanikkojen elakeoikeudesta on erik
seen siiiidetty. 

Sopimuspalllliaisen viran tai toimen haltija saa eUiketta sen 
mu'kaan, kuin siiHi on sovittu. Sopimusta tehtiiessa a1koon eUike
ehtoja kuitenkaan maarattliko olennaisesti edullisemmiksi sen 
elakkeen ehtoja, johon sopimuspalkkaista lii.hinna vastaavau pe
ruspalkkaisen viran tai toimen haltijalla olisi oikeus. 

Lainvalmistelukunnan jasenelUi, ylimaii.raisellii toimenhalti
jalla ja valtion tyossa olevalla tyontekijallii on oikeus elillee
seen, joka, sen mukaan lmin asetuksella tarkemmin saadetii.an, 
maarataiin noudattamalla soveltuvin kohdin tamiin lain saii.nnok
siii. 

6855 - 12. 10. 1950. 
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2 §. EUikkeen saamisen yleisena edellytyksena on, 
etta viran tai toimen haltija on tayttanyt kuusikynunenHi

kolme vuotta tai saavuttanut sen aikaisemman ikarajan, jolloin 
han on velvollinen eroamaan, t aikka sita ennen kaynyt ruurniin
vian tahi vahentyneiden rumniin- tai sielunvoimien vuoksi pysy
vaisesti kykenemattomruksi hoitamaan virkaansa tai tointansa; ja 

etta hiinella sen ohessa, paitsi 7 §: n 1 momentissa mainitussa 
tapauksessa, on vahinUiiin kymmenen elakevuotta. 

Asetuksella voidaan siiiitaii, etta el'aissii viroissa tai toimissa, 
joiden laatu s1Ui vaatii, oikeus elakkeen saamiseen alkaa ennen 
kuudenkymmenenkolmen vuoden ikaa, ei kuitenkaan aikaisem
min kuin viidenk:rmmenen vuoden iassa .. 

3 §. Eliikevuosiksi, jotka viran tai toimen haltija saa laskea 
hyvakseen, Juetaan aika, minkii han, taytettyaan kruksikyrnmentii
yksi vuotta, on ollut valtion peruspalkkaisen tai sopimuspalkkai
sen viTan tai toimen haltijana tahi ylimiiaraisena toimenhalti
jana taikka hoitanut viiliaikaisena tai sijaisena valtion virkaa 
tai tointa tahi ylimiiiiraistii tointa taikka muutoin ollut paiitoi
meksi katsottaYassa valtion palveluksessa tai sellaisessa valtion 
tyossa, jossa olon ajan tyontekija saa lukea hyvakseen eHikkee
seen oikeuttavana palvelusailmna. Elakevuosina saa viran tai 
toimen haltija laskea hyvakseen myo,; sen ajan, minka han on 
asevelvollisena palvellut vakinaisessa viiessa, mikali tiimii palve
lus valittomasti liittyy valtion muuhun palvelukseen, seldi sen 
ajan, minkii han sotatilan aikana on ollut sotapalveluksessa, sa
main lrnin sen ajan, minkii han on ollut lakkautuspalkalla. 

Oikeus elakevuosien laskemiseen lakkaa, kun asianomainen 
on saavuttanu t sen i?n, jolloin han on velvollinen eroamaan, 
vaikka han viela sen jiilkeen jais.i valtion palvelukseen. ,Jos 
eroamis~kii on alle kuusikymmenhikolme vuotta, on asianomai
sella kuitenkin oikeus eHikevuosien laskemise(ln siihen asti, kun 
han on saavuttanut mainitun ildirajan. 

Asetuksella saadetaan, missa mai:irin viran tai toimen halti
jalla on oi:keus elakevuosina laskea hyvakseen se aika, minka 
han on ollut kunnan, kuntien keskusjarjeston tai knntien yhty
miin virassa tahi uskonnollisen yhdyskunnan virassa tai toimessa 
taikka yksityisessa toimessa. 

Viran tai toimen haltijan oikeudesta laskea elakevuosina hy
vakseen entisessii 27: nnessa jiiakaripataljoonassa palvelemansa 
aika on erikseen saadetty. 

4 §. .Tos valtion palveluksessa on sina aikana, jona eliike
vuosia luetaan, tapahtunut keskeytyksia, lasketaan eli:i.kevuosia 
maarattaessa yhteen eri palvelusajat. 

Keskeytykseksi ei kuitenkaan lueta sita aikaa, jonka valtion 
palveluksessa oleva henkilo on ollut 
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1) vuosilomalla; 1 
2) virantoimitukse :sa saadun ruumiinvamman tai virantoimi

tuksesta aiheutuneen sairauden vuok ·i Yirkavapaana taikka esty
ncena virkaan,-;a tai tointansa hoitamasta; 

3) mmm sirauden vuoksi virkavapaana yhtajaksoisesti enin
taan kuusi kuukautta; 

4) raskauden tai synnytyksen vuoksi virkavapaana enintaan 
kolme kuukautta; 

5) julkisen tehtavan vuoksi estyneena virJ{aansa tai tointansa 
hoitamasta; 

6) virkavapaana osanottoa varten oppikurs eihin, jotka vi
rasto tai laitos on jarjestanyt, tai muita opintoja varten, jotka 
ovat omansa ~distamaan viraston tai laitoksen tehtavien suorit
tamista; 

7) muusta kuin edelHi mainitusta syysta virkavapaana saman 
kalenterivuoden aikana enintaan yhden lmukauden; tai 

8) ilman syyta pidatettyna tai estettyna virkaansa tai toin
tansa hoitamasta. 

Valtioneuvosto voi myontaii oikeuden lukea cliikevuosiksi sen 
keskeytysajan, minka valtion palveluksessa oleva henkilo on ollut 
virkavapaana muuta kuin 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettua 
tieteellisUi tyot~. tai opintomatkaa varten taikka muusta saman
veroisesta syystii. 

Palvelusvuoden jakautuessa lukukausiin lasketaan yhden lu
k:ukauden poissaolo virantoimituksesta lmudeksi k:uukaudeksi 
seka lyhyempi poissaolo lukukauden aikana todellista aikaa viisi
kymmenta prosenttia pitemmaksi. 

5 §. Tayden elii.kkeen maarii on valtion viran tai toimen hal
tijain palkkauksesta annetussa laissa vahvistetun peru::;palkan 
ja viiden ikalisan yhteismaarastii: palkkausluokissa 1-22 kuusi
kymmentiikuusi prosenttia, palkkausluokissa 23-25 kuu ikym
mentaviisi prosenttia sekii palkkausluokissa 26-40 lmusikym
mentaneljii prosenttia, kuitenkin siten, etta alin tiiysi elake on 
satakolmekymmentiikaksituhatta markkaa ja korkein taysi ellike 
neljasataakahdek ankymmentatuhatta markkaa. 

Ky:mmenen elakevuotta oikeuttaa kymmeneen kolmaskymme
nesosaan tiiyden elakkeen maarastii ja jokainen niitii seuraava 
tiiysi elakevuosi lisaksi yhteen kolmaskymmenesosaan siita, kun
neJ tiiyden eliikkeen miiarii saavutetaan. 

Vuotuisen elakkeen maarii tasoitetaan liihimpaan sellaiseen 
lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahdellakynunenelHiviiclellii 
jaollinen. Jos kaksi lukua on edellii tarkoitettuna lahimpiinii lu
kuna, suoritctaan tasoitus suurempaan liihimpaiin lukuun. 
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Virka tai toimi, joka siihen lmuluvien erityisten palkkaetu
jen johdo ta on alemmassa palkkau.;;luokassa, kuin mihin se laa
tunsa perusteella tai muutoin kuuluisi, on elaketta maarattaessii, 
sen mukaan k<Iin asetuksella tarkemmin saadetaiin, luettava sen 
laatua tai muutoin sita vastaavaan palikkausluokkaan. 

6 §. ,Jos val tion viran tai toimen haltijain pall\:kausta tar
ki.Jtetaan voimassa olevicn saannosten nojalla virallisen elinkus
tannusindeksin muutosten johdosta, on taman lain mukaan myon
nettavii tai myonnetty eHikc valtioneuvoston antamien tarkempien 
ohjciden mukai e ti tarkistettava vastaavasti noudattamalla sa
nottuja saannoksia. 

7 §. Jos viran tai toimen haltijan on virantoimituksessa saa
dun ruumiinvamman tai virantoinlituksesta aiheuttmeen sairau
den johdosta "Valtion palvelukseen kykenemattomanii siita erot
tava, saa han tiiyden eliikkeen eUikevuosiensa lukumaiiriistii riip
pumatta. ,Jos han itsc tahallaan tai torkeallii huolimattomuu
della on niheuttanut ruumiinvamman tai sairauden taikka olen
naisesti myotiivaikuttanut sen syntymiseen, voidaan hancltii kiel
taa eHike kokonaan tai harkilman mukaan alentaa sen maariHi. 

Miti.i 1 momentissa on naadetty, olkoon noudatettavana myos, 
jos virantoimituksessa saatu vamma tai virantoimituksesta aiheu
tunut sairaus ei tee viran tai toimen haltijaa kokonaan kY'kene
mattomiiksi valtion pal veluksecn, vaan ainoastaan virkansa tai 
toimensa hoitamiseen, eikii viran tai toimen haltijaa voida sopi
>a.;ti sijoittaa toiseen valtion vil-kaan tai toimeen. J os vir an 
tai toimen haltija sen jalkeen, kun hiinet on sclitetty kykene
vaksi hoitamaan toista valtion virkaa tai tointa, kielUiytyy sel
laista hlinelle tarjottua vil'lma tai tointa vastaanottamasta, ei 
han saa suurempaa el8Jk:ettii, kuin mihin han elakevuosiensa pe
rusteella on oikeutettu. 

Sairaus katsotaan virantoilnituksesta aiheuttmeeksi, joJ todeu
nakoisillii syilia voidaan paattlia virantoimitukseen liittyneiden 
olosuhteiden aiheuttaneen sairastumisen tai olennaisesti vaikutta
neen sairauden syntymiseen tahi pahentumiseen. 

8 §. Kun viran tai toimen haltija heikontuneen terveyden, 
vahingoittumi.::;en tai muun syyn tiihdcn, joka ei ole hanen it
sensa aiheuttama, on siirretty toiseen vil·kaan tai toimeen, josta 
clake on pienempi kuin hiinen entisesta virastaan tai toimestaan, 
saa han erotessaan eliiketta sen palkkau luokan mukaan, johon 
hanen entinen virkansa tai toimensa kuuluu tai, jos virkaa tai 
tointa ei enaii ole, johon se laatuma perusteella olisi kuuluva. 

9 §. Jos viran haltija vapautetaan virasta .yleiscn edun sita 
vaatiessa tai sen johdo ta, etta han ruumiinvian tahi viihenty
neiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi on menettiinyt tyo-
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kykynsa, taikka jos toimen haltija vapautetaan toimestaan, kun 
harkitaan syyta siil1en olevan, saa han elaketta eHikevuosiensa 
perusteella riippumatta siita, onko han saa·;:uttanut 2 §: n 1 roo
men tin 1 kohdassa saii.detyn ikarajan. 

Viran tai toimen haltijalla, jolle hakemuksetta on annettu 
erokirja, on sama oikeus eUikkeen saamiseen kuin eroa pyyta
neella viran tai toimen haltijalla. 

Elii.keoikeudesta siina tapanksessa, etta lalclmntuspalkalle ase
tettu viran tai toimen haltija vapautetaan valtion palveluksesta, 
on erikseen saadetty. 

10 §. ElakeWi ei siihen oikeutett'1 samanaikaisesti saa u eam
masta kuin yhdesta valtion virasta tai toimesta. 

11 §. Viran tai toimen haltija, joka tuomioistuimen palitok
ella tai kurinpitotoimin on pantu viralta, menettaa oikeutensa 

eliikkeeseen. Sama olkoon laki, jos viran tai toimen haltija soti
lasrikoksesta on tuomittu virac;;ta erotettavaksi. 

12 §. Oikeus eHikkeen saamiseen lakkaa: 
1) jos eliikkeensaaja menettaa Suomen kansalaisuuden; ~ 
2) jos eUikkeensaaja on yhtajaksoisesti ollut ulkomailla kol

mea vuotta pitcmman ajan eika mainittujen kolmen vuoden ku
luessa ole asianomaiselta mini tcriolUi hakenut ja saanut oikeutta 
edelleen nostaa elaketta; 

3) jos elaltkeensaaja ilman asianomaista lupaa ryhtyy vie
raan vallan palvelukseen; 

4) jos eHikkeensaaja tuomitaan kan alaisluottamuksensa me
nettlineeksi ainiaaksi taikka valtion virassa tai toimessa teke
mastaiin virkarikoksesta rikoslaissa viraltapanon sijasta saadet
tyyn rangaistukseen; seka 

5) jos elilleensaaja on, ennen kuin han sai virkaeron, teh
nyt itsensa syypaaksi sellaiseen tekoon, josta hanet kurinpito
toimin olisi ollut pantava viralia. 

Mita 1 momentin 5 kohdassa on saadetty, sovellettakoon myos, 
jos avoimella kirjeelHi nirnitetty viran haltija on ennen virka
eron saamista tehnyt teon, josta hanet, jos hanen nimittamis

,kirjanaan olisi ollut valtakirja tai toimikirja, olisi ollut kurin
pitotoimin pantava viralta. 

Kun Suomen kansalaisuuden menettanyt on sen jalleen saa
nut seka kun elake edella 1 momentin 2 tai 3 kohdassa maini
tuista syista on menetetty, voi valtioneuvosto hakemuksesta pa
lauttaa elakkeen, mutta olkoot kuitenkin nostamattomat eHike
erat menetetyt. 

EUikkeensaajalle, joka on rangaistuslaitoksessa karsimassa va
pausrangaistusta, ei sina aikana makseta eliikettii, eika myoskii.an 
kansalaisluottamqksensa maaraajaksi menettaneelle elakkeens&,a-

1 
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jalle, ennen lmin han on saanut kant:Jalaisluottamuksensa takai
sin. 

J os jokin 1 momentissa mainituista tapahtumista sattuu sen 
jalkeen, kuin viran tai toimen haltijan virkasuhde on lakannut, 
mutta ennen lm.in eliike on hii.nelle myi:innetty, katsottakoon elake
oikeus menetetvksi. V a.ltioneu vosto voi kuitenkin 3 mom en tissa 
mainituissa tapauksissa hakcmuksesta palauttaa elakeoi1keuden. 

13 §. Jo elii.ke-eriia ei ole kolmen vuoden kuluessa eraanty
mispaivastii lukien nostettu, saastyy se valtiolle. 

14 §. Elake myi:innetaiin hakemuksesta. 
Jos elii.kkeeseen oikeutettu viran tai toimen haltija on ano

nut eliikettii. ennen virkasuhteen laldmamista tai viimeistaan 
kuuden kuukauden kuluessa sen jalkeen, alkaa oikeus eHikkeen 
saamiseen siita ajankohdasta, jolloin oikeus palkan saamiseen 
virka uhteen perusteella pii.iitt;yy. 

Jos elii.kettti ei ole anottu 2 momenti~ a siiadetyn maii.riiajan 
kulues a eil<::a laillista estctta laiminlyi:intiin ole naytetty, alkaa 
oikeus elakkeen saami een eliikehakemuksen antamispaiviia seu
raavan kuukauden alusta. 

15 §. Asianosaincn, joka kalsoo eUikcasiassa annetun paii.ti:ik
sen louldmavan hanen laillista oikcuttan ·a, voi halma pii.ii.ti:iksecn 
muutosta valittamalla korkcimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus 
on tehtava kolmenkymmeiJen paivan kuluessa pii.ati:iksen tiedoksi
antopaivasUi. 

16 §. Jos elakkeensaajan havaitaan tehneen itsensa syypaaksi 
sellaiseen tekoon, joka 12 § :n 1 momentin 5 kohdan tai 2 mo
mentin mnkaan -voi aiheuttaa c1akkeen rncnettamisen, on hiinen 
oikeutensa cHi.kkeen saamiseen saatcttava tutkittavaksi ja rat
kaistavaksi siina j~irjestyksessa, !min virkamiehen vil:alta pane
misesta knrinpiiotoimin on siHidetty. 

17 §. Elii.ke suoritctaan miiiidiajoin, jotJka asetuksella sii.ii.de
Hian. 

18 §. Viran tai toimen haltija, joka on nimitetty ennen taman 
lain voimaantuloa, sailyttaa siihen saaklm voimassa olleiden saii.n
ni:isten mukaisen elakeoikeutensa, jos han kolmen Jmukauden 
kuluessa taman lain voimaantulosta ilmoittaa valtiovarainminis
terii:ille sita haluavansa. 

19 §. Ennen Himan lain voimaantuloa myi:innettyjen eHikkei
den jarjestelystii. sii.ii.detiian erila;een. 

Jos viran tai toimen haltijan virkasuhde on lakannut ennen 
taman lain voimaantuloa, mutta hlinen eliiJkehakemustaan ei viela 
ole ratkaistu, on eHikcpii.ati:ista annettacssa sovelletta'Va virkasuh
teen lakatessa voimassa olleen lain saanni:iksial kuitenkin niinl 
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etta eUikkeen maaraan nahden on noudatettava, mita edellii taman 1 
lain 5 §: ssa on ·iiadetty. 

20 §. 'l'arkemmat maraykset taman lain ta.ytantoo11pano ;1 a ja 
soveltami esta annetaan asetuksella. 

21 §. Tiima laid tulee voimaan 1 paivana lokakuuta J !)50, 
ja silHi kumotaan valtion vir an tai toimen haltijain oikeudes1 a 
eHikkeeseen 30 piiivana joululmuta 1924 annettu laki (323/ 24) 
siihen tehtyine muuloksineen eldi. sanotun lain nojalla annetut 
si:Uinnokset ja miiiiraykset, kuitenkin siten, etta mainihm lain 
siilinnoksia on 18 §: ssii ja 19 §: n 2 momentissa tarkoitetui a 
tapauksissa edelleenkin sovellettava. 

Taman lain 6 § on noudatettavana vain niin 1kauan, kuin 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus 
voimassa olevien siiiinnosten mukaan toimitetaan elinku tamms
indeksin peru teella. 

( Asetuskokoelma n: o 459/50) . 

.Asetus virkamieseliikkeistii. 

Armettu Helsingissa 30 piiiviinii syyskuuta 1950. 

V altiovarainministerion toimialaan kuulu via eriniiisia asioita 
kasittelemiiiin miiiiriityn ministerin e ·ittelystii si:Hidetaan virka
mieseliikkeistii 30 piiivi:inii syyskuuta 1950 anne tun lain ( 459/ 50) 
20 § : n nojalla : 

1 §. Virkamie clakkeista 30 piiivanii syyskuuta 1950 anncttua 
lakia (459/ 50) sanotaan tassa asetukses a eliikelaik i. 

2 §. Jaljempana mainituissa viroissa ja toimi sa saavat eliik
keen ennen kuudenkrmmenenkolmen vuoden ikiii:i: 

53 vuoden iassii 'sairaanholtajatar ja mielisairaanhoitajatar; 
valtionrautateiden veturinkuljettaja ja -Himmittaja; sekii 

58 vuoden ias a vankilan talousvahtlmestari, tyomestari, ko
neenkiiytti=ija, vartioe imies ja vartija; mieli airaalan mieshoi
taja ja valtion palveluksessa oleva katilo; ylikonstaapeli, tar
kastu konstaapeli sekii vanhempi ja nuorempi poliisikonstaapeli, 
ei kuitenkaan ellainen, joka suorittaa yksinomaan kansliatoitii 
tai muita niihin verrattavia tehUivia; aistiYiallislwulun johtaja 
ja opettaja; merenrann:ikolla palveleva luotsi; valtion kasvatus
laitoksen johtaja, opettaja ja katsa taja; valtionrautateiden yli
konduktoori, konduktoori, junapalveluksessa oleva pakkame tari, 
junamies, asetlnlaitemies, vaihdemie ten esimies ja vaihdemies; 
postivaunussa palveleva viran tai toimen haltija; seka tulliraja
vartiostossa palveleYa tullipaiillysmie ja tullivartija. 
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3 §. EUikelain 3 § :n 1 momentissa tarkoitetuksi valtion pal
velukseksi katsotaan myos palvelus eduslnmnan oikeusasiamie
hena ja eduskunnan viran tai toimen haltijana seldi. Suomen 
Pankin, Ahvenanmaan maaklmtalautakunnan, kansaneUikelaitok
sen ja postisaastopankin paatoimena pidettaviin toimen halti
jana. 

Posti- ja lennatinlaitoksen viran tai toimen haltija saa eUike
-vuosina laskea hyvii.kseen sen njan, minka han Suomen kansalai
sena on palvellut Venajii.n aikaisessa lennatinlaitoksessa Suo
messa. 

Siita ajasta, minka viran tai toimen haltija, jolla eUiketta 
hakiessaan on eUikelain 3 §: u 1 momenti a mainitm1 valtion 
palveluksen perusteella vahintaan kymmenen eliikevuotta, on 
kaksik:ymmentayh:si vuotta taytettyaiin ollut 

kunnan, lnmtien keskusjarjeston tai kuntien yhtyman virassa 
taikka uskonnollisen yhdyslrunnan toime sa, 

opettajana yksityisessa korkeakoulus a tai valtion avustusta 
nauttivassa yksityisessa oppi- tai kasvatuslaitokse . a, 

Uiakarina, elaml·.;.a.k:rina, sairaanhoitajattarena, terveyssisa
rena, katilona, mielisairaanhoitajattarena tai mielisairaanhoita
jana yhtion, yhteison tai yksityiscn laitoksen palveluksessa, 

valtion avustusta nauttivan maataloudellisen tai kotitaloudel
lisen jiirjeston, metsanhoitolautalrunnan, keskusmetsaseuranJ kes
ku kauppakamarin, kauppakamarin, tieteellisen tai taiteellisen 
jarjeston tahi laitoksen tai yhdysliikentee a valtionrautateiden 
kanssa olevan kunnallisen tai yksityisen rautatien palveluksessa 
tai valtion haltuun otettm puhelinlaitoksen palvelul\: essa. 

saa han elakevuosina laskea hyvakseen sen osan, joka ylittiiii 
neljii vuotta, jos tfuna virka tai toimi on ollut paatoimi sekii 
patevyysehtoihin ja laatuun niihden siihen valtion virkaan tai 
toimeen rinnastettavissa, mihin han tasta virasta tai toimesta 
erottuaan on ensiksi tullut. 

Sen estamatta, mitii 3 momentissa on saadetty, saa viran tai 
toimen haltija elakevuosina laskea hyvak een koko sen ajan, 
minka han on ollut raastuvanoikeuden tai maistraatin lainoppi
neena jasenena tai kaupunginviskaalina taikka, kaksikymmenta
yksi vuotta taytettyaan, Maatalousseurojen Keslmsliiton asutus
valiokunnan tahi maanviljelys- tai talousseurojen asutustoimi
kunnan piiatoimeksi katsottava sa palvelul{sessa. Niin ikiiiin on 
viran tai toimen haltija, joka on ollut kunnan kansakoultmopet
tajan virassa, oikeutettu elakevuosina laskemaan hyvakseen koko 
sen ajan, minka han kansakoululaitoksen kustannuksista 8 piii
vana kesiikuuta 1926 annetun lain (180/ 26) ja sen taytiintoon
panosta 6 paivana helmikuuta 1932 mmetm1 asetuksen (43/32) 
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saannosten mukaan saa lukea hyviikseen kansakoulunopetta,jan 1 
virasta suoritettavaa eliiketta varten. Merenkulkulaitoksen viran 
tai toimen haltijalla, jonka tulee olla cliploomimerikapteeni tai 
merikapteeni, seka sellaisella diploomimerikapteenin- tai merikap
teeninkirjan omaavalla merenkulkuoppilaitosten viran tai toimen 
haltijalla, jonka virkaan tai toimeen kelpoisuusehtona on meri
kapteenintutkinto joko yksin tai muun tutkinnon ohella, on oikeus 
eHiketta varten lukea hyvakseen enint1Hin kymmenen vuotta siita 
ajasta, minka han merikapteeninkirjan saatuaan on purjehtinut 
Suomen kauppalaivastoon kuuluvan aluksen paKllikkona, kuiten-
kin siten, etta henkilolla, jolla tultuaan elakeikaan tai erotes-
saan sita ennen valtion palveluksesta on valtion palveluksen 
perusteella vahemman kuin kymmenen elakevuotta, ei ole oi
keutta eHi.kkeeseen nahden lukea hyvakseen kauppa-aluksen paal
likkona olemaansa aikaa. 

Jos 3 tai 4 momentissa mainitussa palveluksessa on sina 
aikana, joka saadaan lukea eHi.kevuosiksi, tapahtunut keskeytyk
sia, lasketaan elakevuosia miiarattaessa yhteen eri palvelusajat. 
Keskeytykseksi ei kuitenkaan lueta sitii aikaa, jonka asianomai
nen on ollut poissa palveluksesta eliikelain 4 §: n 2 momentissa 
mainitusta syysta. 

Va1tiovarainministerio voi erityisista syistii oikeuttaa viran 
tai toimen haltijan laskemaan hyviikseen elakevuosina muunkin 
kuin 2, 3 ja 4 momentissa mainitun palvelusajan, kuitenkin 
enintiian kahdeksan vuotta. 

Palvelusvuoden jakautuessa lukukausiin lasketaan yhden 
lukukauden virantoimitus kuudeksi kuukaudeksi. Kotitalousoppi
laitoksen viiden kuukauden kesakurssilla tai kansan- tai tyoviien
opistossa lukuvuoden opettajana palvell1.m ajan lasketaan vastaa
van puolta vuotta. 

4 §. El~kelain 5 § :n 4 momentin nojalla luetaan eliikeWi 
maarattiiessa 

kihlakunnantuomarin virka 32, 
kliinisen liiiiketieteen henkilokohtaisen ylimaariiisen profes

sorin virka 32, 
yleisen sairaalan yliliiiikarin ja aluelaakarin virat, mikali ne 

eivat kuulu ylempaan palkkausluokkaan, 27, 
vankimielisairaalan laiikarin ja piu·ieliiinliiakarin virat, mi-

kali ne eivat kuulu ylempiian palkkausluokkaan, 25, 
henkikirjoittajan virka 23, 
puolustuslaitoksen ylikapellimestarin toimi 26, 
ylemman palkkaluokan kapellimestarin toimi 23 ja 
alenunan palkkaluokan kapellimestarin toimi 18 seka 
1 palkkaluokan maanmittausinsinoorin virka 26, 
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2 palkkaluokan maanmittausinsinoorin virka 24 ja 
3 palkkaluokan maanmittausinsinoorin virka 21 palkkaus

luokkaan. 
5 §. Viran tai toimen haltija, joka saa palkkausta ylemman 

palkkausluokan mukaan, kuin mihin hanen virkansa tai toimensa 
kuuluu, saa elakkeen viimeksi saamansa peruspalkan mukaan . 

6 §. Lainvalmistelukunnan jasen saa erottuaan toimestaan 
elaketta niiden perustciden mukaan, jotka ovat voimassa perus
palkkaisen viran tai toimen haltijan elakeoikeudesta. Elaketta 
maarattaessa on toimesta tulevaa palkkiota pidettiiva peruspalk
kana. Jos lainvalmistelukunnan jasen muusta valtion virasta tai 
toimesta tahi ylimaaraiscsta toimesta saa palkkausta ylemmiin 
palkkausluokan mukaan, saa han sen mukaisen eliikkeen. 

7 §. Tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai ministerion 
nimittiimalle viran tai toimen haltijalle myontiiii elakkeen asian
omainen ministerio. 

Puolustusvoimicn paaesikunnan ja puolustuslaitoksen viran 
tai toimen haltijalle, joka saa eliiketta eliikelain mukaan, myon
tiia elakkecn puolustusministerio. 

Muille viran tai toimen haltijoille myontaa eliikkeen asian
omainen ylioikeus, liianinhallitus tai keskusvirasto . 

8 §. Asianomaisen viranomaisen tulee puolivuosittain liihet
taa jiiljennokset kaikista antamistaan elakepiiiitoksista sekii niitii 
koskevat asiakirjat valtiontalouden tarkastusvirastolle tarkasta
mista varten. 

Elakelain 15 §: ssa tarkoitetusta asiasta antamastaan piiiitok
sestii lahettiikoon korkein hallinto-oikeus jaljennoksen valtiova
rainministeriolle. 

9 §. Kun viran tai toimen haltija on hakenut elakettii sillii 
perusteella, ettii hiin ennen kuudenkymmenenkolmen vuoden ikiiii 
tai sitii alempaa eroamisikiiii on kiiynyt ruumiinvian tahi viihen
tyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysyviisti kykene
miittomiiksi hoitamaan virkaansa tai tointansa taikka etta 
han virantoimituksessa saadun ruumiinvamman tai virantoimi
tuksesta aiheutuneen sairauden johdosta on kiiynyt valtion pal
velukseen kykenemattomaksi, on viranomaisen, jonka on annet
tava eHikepiiatos, sita ennen hankittava asiasta liiiikintohallituk
sen tai valtiovarainministerion miiariiamiin muun Ui.iikintoviran
omaisen lausunto. 

Niissii eUikelain 8 §: ssii tarkoitetuissa tapauksissa, joissa viran 
tai toimen haltijan erotessa hiinen entistii virkaansa tai tointansa 
ei eniia ole, on viranomaisen, jonka on annettava eliikepaiitos, 
sita ennen hankittava valtiovarainministerion lausunto siita, mi
hin palkkausluokkaan entinen virka tai toimi laatunsa perus
teella olisi kuuluva. 
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10 §. Eliikkeen suorittaa valtiokonttori niinkuin siita on erik- 1 
seen saadetty. 

11 §. J os eliikkeensaaja nimitetiiiin valtio virkaan tai toi 
meen tai otetaan valtion ylimaiiraiseksi toimenhaltijakRi, iilkoon 
han ta a virassa tai toimessa ollessaan saako nostaa ennen saa
maansa eliiketta. Virkasuhteen lakattua saa han jalleen nostaa 
clakkeensii, jollei hanellc taman virkasuhteensa perusteella ole 
myonnetty uutta suurempaa elakettii. 

12 §. Jos elakkeensaaja maaditaan viransijaisena tai toistai
seksi hoitamaan valtion virkaa tai tointa tahi ylimaaraista tointa 
ja han Uista saa taytta peru palkkaa tai vuosipalkkiota vastaa
van palkan, pidatetaan hanelle tuleva elake. J os vi ran tai toi
men hoitamisesta ei elakkeensaajalle makseta edella mainittua 
palkkaa, tai jos eliikkecnsaaja otetaan valtion tilapiiiseksi toimi
henkiloksi, miiariia asianomainen ministerio, kuinka suuri osa 
hiinen eliikkeestiii:in on pidateWivi:i. Eliikkeen pidattami. esta on 
ilmoitettava valtiokonttorille. 

Eliikkeensaaja, joka on otettu sellaiseen valtion tyohon, jossa 
olon ajan tyontekija saa lukea hyvakseen eHikkeeseen oikeutta
vana palvelusaikana, on velvollinen luopumaan eliiketta vastaa
vasta osasta tyopalkkaansa silta ajalta, minka han on tyos a ollut. 

13 §. Eliike suoritetaan koko silta kuukaudelta, minka ai
kana efakkeensaaja on kuollut. 

14 §. Valtiovarainministerio antaa tarpeen vaatiessa tarkem
pia ohjeita taman a etuksen soveltamisesta. 

15 §. Tama asetus tulee voimaan 1 piiivana lokakuuta 1950, 
jolloin valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eHikkeeseen 
12 paiviina helmikuuta 1943 annettu asetus (151 / 43) lakkaa ole
masta noudatettavana. (Asetuskokoelma n:o 460/ 50). 

Asetus ylimiiii1·iiisten toimenhaltijain eliikkeista. 
Annettu Helsingissa 30 piiivana syyskuuta 1950. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinaisiii asioita 
kasittelemaan maiiriityn ministerin esittelysta si.iadetaan virka
mieseliikkeist'a 30 piiivana syyslmuta 1950 annetun lain ( 459/50) 
1 §: n 4 momentin nojalla: 

1 §. Valtion ylimaaraisisUi, toimenhaltijoista ja tilapaisista 
toimihenkiloista 8 piiivanii joulukuuta 1949 annetussa asetuk:
sessa (755/ 49), jota tiissa asetuksessa sanotaan ylimiiiiriiisasetuk
seksi, tarkoitetulla ylimaaraisella toimenhaltijalla on oikeus erot
tuaan toimestaan saada valtion varoista elinkautista claketta sen 
mukaan, !min jaljempiina siiadetaan. 
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1 2 §. Elakkeen saamisen yleisena edellytyksena on, 
etta ylimaariiinen toimenhaltija on tayttiinyt kuusikymmentii

kolme vuotta tai saavuttanut sen aikaisemman ikiirajan, jolloin 
han on velYollinen eroamaan, taikka ita ennen kiiynyt ruumiin
vian tahi viihentyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysy
viiisesti kykenemiittomiiksi hoitamaan tointansa; ja 

etta hanellii sen ohessa, jollei 6 § :n saiinnoksistii muuta 
johdu, on vahintaan kymmencn eliikevuotta ja niistii viihintiiiin 
yk i vuo i viilittomasti ennen eroamista. 

Milloin peruspalkkaisessa virassa tai toimessa oikeus eliik
keen saamiseen viran tai toimcn laad1m sitii vaatiessa alkaa 
ennen lmudenhJTIDmenenkolmen vuoden ikiiii, alkaa oikeus eliik
keen saamiseen vastaavassa ylimi:iliraisessii toimessa samas a 
iiissii. Valtiovaraimninisterion a iana on maariita, mita ylimiia
diisiii toimia on pidettiiva tiissii momentis a tarkoitettuja perus
palkkaisia virkoja tai toimia vastaavina. 

3 §. Elakevuosiksi ja niiden keskeytykseksi luettavasta ajasta 
on soveltuvin kohdin voimassa, mita peruspalkkaisten virkain ja 
tointen haltijain osalta on saadetty. 

4 §. 'l'ayden elakkeen maarii on ylimiiaraisasetuksessa vah
vistetun vc1osipalkkion ja viiden ildilisan ybteismaariistii: paJk. 
kausluolcissa 1-22 kuusikymmentakuusi prosenttia, palkkausluo
kissa 23-25 kuusikymmentaviisi prosenttia seka palkkausluo
kissa 26-40 kuusikynunentiinelja prosenttia, kuitenkin siten, 
etta alin taysi eliike on satakolmekymmentiikaksituhatta mark
kaa ja korkein taysi. elake neljiisataakahdeksankymmentiitubatta 
markkaa. 

Kymmenen eUikevuotta oikeuttaa kymmeneen kolmaskym
menesosaan tayden elakkeen maariistii ja jokainen niitii seu
raava Hiysi eliikevuosi lisiiksi yhteen kolmaskymmenesosaan siita, 
kunnes tiiyden eliikk:een miiara saavcttetaan. 

Vuotuisen elak:keen maarii tasoitetaan Hihimpaiin sellaiseen 
lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahdellakymmenellaviidelUi 
jaollinen. J os kaksi lukua on edella tarkoitett1ma liihimpiinii 
luklma, suoritetaan tasoitus suurempaan lahimpaiin lukuun. 

Ylimaarainen toimi, joka siihen lmuluvien erityisten palkka
etujen johdosta on alemmassa palkk:ausluokassa, lmin mihin se 
laatunsa perusteella tai muutoin kuuluisi, on eUikettii miiarat
tiiessa, sen muk:aan ·kuin valtiovarainministerio tarkemmin miiii
raii, luettava sen laatua tai muutoin sitii vastaavaan palkkaus
luokkaan. 

Ylimaarainen toimenbaltija, joka ylimaiiriiisasetuksen 4 § :n 
3 momentin nojalla on siirretty ylempaan palkkausluokkaan, saa 
eliik:keen viimeksi saamansa vuosipalkkion mukaan . 
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5 §. Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta tar- 1 
kistetaan voimassa olevien saannosten nojalla virallisen elinkus
tannusindeksin muutostcn johdosta, on taman a etuksen mukaan 
myonneWiva tai myonnetty elake valtioneuvoston antamien tar
kempien ohjeiden mukaiscsti tarkistettava vastaavasti nondatta
malla sanottuja saannoksia. 

6 §. Oikeudesta cliikkeeseen siina tapaukscssa, etta ylimaa
riiinen toimenhaltija on virantoimituksessa saadun ruumiinvam
man tai virantoimituksesta aiheutuneen sairauden johdosta val
tion palvelukseen tai toimensa hoitamiseen kykencmattomanii 
toimestaan eronnut, on soveltuvin kohdin voimassa, mita perus
palkkaisten virkain ja tointen haltijain osalta on saadetty. 
EHikkeen saamiseksi ei tiilloin vaadita, etta clakevuosista vahin
tiian yksi on palvcltu viilittomasti ennen eroamista. 

7 §. Kun ylimiiiirainen toimenhaltija hcikontuneen tervey
den, vahingoittumisen tai muun syyn tiihden, joka ei ole hanen 
itsensa aiheuttama, on siirtynyt toiscen y limaa.raiseen toimeen, 
josta eliike on pienempi kuin hiincn entisestii toimestaan, saa 
han erotessaan eliikettii sen palkkaushwkan mukaan, johon hiincn 
entinen toimensa kuuluu tai, jos tomta ei enaii ole, johon se 
laatunsa perusteella olisi kuuluva. 

8 §. Ylimaiiriiisella toimenhaltijalla, jonka virkasuhde on 
lakannut ylimaiirlii asetuksen 10 §: ssa mainituista syista tai 
sen johdosta, etta toimenhaltija on poistettu toimestaan ikansa 
vuoksi, on, 9 §: ssa siHidetyin rajoituksin, sama oikens eUikkce
seen, kuin hanellii taman asetuksen mukaan olisi ollut, jos han 
olisi eronnut toimcstaan. 

9 §. Jos ylimiiiiriiisen toimenhaltijan maarays toimcen on 
ylimaiiriiisasetuksen 10 § :n 4 momentin mukaisesti peruutettu, 
voi viranomainen, jonka silloin olisi myonnetti:ivii eliike, julistaa 
hanet menettaneeksi oikeutensa elakkeeseen. 

10 §. Eliikettii ei siihen oikeutettu samanaikaisesti saa useam
masta kuin yhdestii valtion virasta tai toimesta tahi ylimaiiriii
sesta toimesta. 

11 §. Oikeus eUikkeen saamiseen lakkaa, 
1) jos eHikkeensaaja meneWiii Suomen kansalaisuuden; 

2) jos elakkeensaaja on yhtajaksoisesti ollut ulkomailla kol
mea vuotta pitemmiin ajan eikii mainittujen kolmen vuoden ku
luessa ole asianomaiselta ministerioltii hakenut ja saanut oikeutta 
edelleen nostaa eliikeWi; 

3) jos elii.kkeensaaja ilman asianomaista lupaa ryhtyy vieraan 
vallan palvelukseen; sekii 

4) jos eliikkeensaaja tuomitaan kan alaisluottamuksensa me
nettiineeksi ainiaaksi taikka valtion virassa tai toimessa tekemiis-
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taan virkarikoksesta rikoslaissa viraltapanon sijasta saadettyyn 
rangaistukseen. 

Jos eUikkeensaajan havaitaan tehneen ennen virkasuhteen 
lakkaamista itsensa syypai:iksi sellaiseen tekoon, jonka johdosta 
hanen maarayksensii toimecn ylimaaraisasetuksen 10 §: n 4 mo
mcntin mukaan olisi voitu peruuttaa, voi elakkeen myontanyt 
viranomainen julistaa hanen oikeutensa elakkeen saarniseen me
netetyksi. 

Kun Suomen kansalaisuuden menettanyt on sen jalleen saa
nut seka kun elake on 1 momentin 2 tai 3 kohdassa mainituista 
syisUi. menetetty, voi valtioneuvosto hakemuksesta palauttaa 
eHikkeen, mutta olkoot kuitcnkin nostamattomat elake-erat mene
tetyt. 

Elakkcensaajalle, joka on rangaistuslaitokse..;sa karsimi:i sa 
vapausrangaistusta, ei sina aikana mwkseta eUiketta, cika myos
kiHin kansalaisluottamuksensa mi:Uiraajaksi menettaneelle eli:ik
keensaajalle enncnkuin ban on saanut kansalaisluottamuksensa 
lakaisin . 

• los jokin 1 momentissa mainituista tapahtumista sattuu sen 
jiilkeen, kun ylimai:iriiisen toimenhaltijan virkasuhcle on lakan
nut, mutta ennen kuin eliike Oll hanelle myonnetty, katsottakoon 
eliikeoikeus mcnetetyksi. Valtioneu vosto voi kuitenkin 3 mo
mentissa mainitui:;sa tapauksissa hakemuksesta palauttaa elake
oikeuden . 

• Jos elfuke-cri:iii ei ole kolmen vuoden kuluessa craantymis
paivastii lukien nostcttu, saastyy se valtiolle. 

12 §. EHikkeen hakemisesta ja siita, milloin oikeus elakkeen 
saamiseen alkaa, seka viranomaisen velvollisuudesta ennen clake
paatoksen antamista hankkia Uii:ikintohallituksen tai valtiovarain
ministerion maariiaman muun laakintoviranomaisen tai valtio
varainministerion lausunto samoin ]min muutoksenhausta eHike
asiassa annettuun paatokseen on vastaavasti voimassa, mita perus
palkkaisten virkain ja tointen haltijain osalta on saadetty. 

13 §. Eli:ikkeensaajasta, joka nimitetaan valtion virkaan tai 
toimcen tahi otetaan ylimai:iraiseksi toimcnhaltijaksi, samoin kuin 
elakkeensaajasta, joka maaratiian Yiransijaisena tai toistaiseksi 
hoitamaan valtion virkaa tai tointa tahi ylimaiiriiista tointa, 
tailldm joka otetaan valtion tilapaiseksi toimihenkiloksi tai valtion 
tyohon, on vastaavasti voimassa, mita peruspalkkaisen viran tai 
toimen perusteella elakettii saavista on siii:idetty. 

14 §. Ylimiiariii:;elJe toimenhaltijalle, jolle tasavallan presi
clentti,· valtioneuvosto tai ministcrio on antanut maiirayskirjan, 
myontaii elakkeen asianomainen ministerio. l\Iuille ylimiiiiriiisille 
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toimenhaltijoillc myontiili eliikkeen, jollei asianomainen ministe- 1 
rio toisin miHiraii, ylioikeus, laiininhallitus tai keskusvirasto. 

J'uolustusvoimien piiiiesilrunnan ja puolustuslaitoksen ylimiiii
riiiselle toimenhaltijalle myonUiii eliikkeen puolustusministerio. 

15 §. Asianomaisen viranomaisen tulee puolivuosittain liihet
tiia jiiljennokset lkaikista antamistaan eUikepiiatoksistii seka niita 
koskevat asiakirjat valtiontalouden tarkastusvirastolle tarkasta
mista varten. 

Elakeasiassa antamastaan paatoksesta lahettakoon korkein 
hallinto-oikeus jiiljennoksen valtiovarainministeriolle. 

16 §. Eliikkeen suorittamisesta on voimassa, mitii siitii on 
erikseen siiadetty. 

17 §. Sen lisiiksi, mita tassa asetuksessa on saadetty, on 
soveltuvin kohdin voimas3a, mita pen1spalklcaisten virkain ja 
tointen haltijain eliikeoikeudesta ja eUikkeesta on siiiidetty. 

18 §. ValtiovarainministeriO antaa tarvittaessa tarkempia 
maarayksili tiimiin asetuksen soveltamisesta. 

19 §. Tiima asetus tulee voimaan 1 piiiviina lokakuuta 1950, 
jolloin valtion ylimiiaraisen toimen haltijain oikeudesta elaJ.tkee
seen 12 piiivana helmikuuta 1943 annettu asetus (152/ 34) lakkaa 
olemasta noudatettavana. 

Taman asetuksen 5 § on noudatettavana vain niin kauan, 
kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkanksen yleinen tar
kistus voimassa olevien siiiinnosten mukaan toimitetaan virallisen 
elinkustannusindeksin pernsteella. (Asetuskokoelma n: o 461/ 50). 

A set us valtion tyontekijiiin eli:ikkeistii. 

Annettu Helsingissa 30 pii.ivana syyskuuta 1950. 

Valtiovarainministerion toimialaan lruulnvia erinliisiii asioita 
kiisittelemliiin maiiratyn ministerin esittelystli siiiidetiiiin virka
mieseliikkeista 30 piiiviinli syyslmuta 1950 annetnn lain ( 459/ 50) 
1 § : n 4 momentin nojalla: 

1 §. Valtion tyossa olevalla tyontekijallii, joka saa siitli piia
asiallisen toimeentnlonsa, on oikeus erottuaan tyostaiin saada 
valtion varoista elinkantista eliiketta sen mukaan, kuin jliljem
piina saiidetaiin. 

Valtion tyossa olevana tyontekijana pidetiiiin myos sitii, joka 
tyovelvollisuuslain perusteella on tyovelvollisena valtion tyossii. 

Valtion tyontekijan katsotaan saavan paaasiallisen toimeen
tulonsa valtion tyostii, jos hanen tyonsa yleensa kestiiii viihintiiiin 
viisi tuntia vuorokaudessa. 
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2 §. Elakkeen saamisen ylei<:>ena edell;ytyk ena on: 
etta tyontekija on tayttanyt kuusikymmentakolme vuotta 

taikka sita ennen kaynyt ruumiinvian tai vahentyueiden ruu
miin- tai sielunvoimien vuoksi pysyvaisesti kykenemattomiiksi 
tyohonsa; j a 

etta hanella sen ohessa, paitsi 9 § :n 1 momentissa mainitussa 
tapauksessa, oH vahintaan kymmenen eHikevuotta seka etta han, 
samoin 9 §: n 1 momentissa sanottua tapau~ta lukuun ottamatta, 
ennen kuin on tayttlinyt kuusikymmentaseitseman vuotta tai, 
milloin han sitii ennen on eronnut valtion tyosta, ennen eroa
mistaan on ollut kolmen Uihinna edellisen vuoden aikana vahin
tlHin kaksitoista tyoviikkoa kunakin kalenterivuonna seka naina 
kolro.ena vuotena yhteensa vahintaan kuus:ikymmenUi tyoviikkoa 
valtion tyossa. 

Valtioneuvos1on asiana on piUiWia, eWi ni:issa valtion toissa, 
joissa tyon laatu tai olosuhteet sita vaativat, oikeus elakkeen 
saamiseen alkaa ennen kuudenkymmenenkolmen vuoden ikaa, ei 
kuitenkaan aikaisemmin ~min viidenkymmenen vuoden ifu:sa. 

3 §. Eliikevuo.siksi, jotka valtion tyontekija saa laskea hy
vakseen, luetaan aika, minka han, taytettyaan kaksikymmenHi
yksi vuotta ja ennen kuudenkymmenenseitseman vuoden ildian 
tuloaan, on ollut 1 § : ssa mainitussa tyossii. Jiin ikaan valtion 
tyontekijii saa eUikevuosina laskea hyvakseen sen ajan, mika 
hiinelle viran tai toimen haltijana virkamieselakkeista 30 paivana 
syyskuuta 1950 annetun lain ( 459/50) 3 § : n 1 momentin mukai
sesti luettaisiin elakevuosiksi. 

Valtion tyontekijiin oikeudcsta eliikevuosina laskea hyvakseen 
se aika, minka han on ollut kunnan, lmntien keskusjarjeston, 
lmntien yhtyman, uskonnoUisen yhdyskunnan tai yksityisen pal
veluksessa, on soveltuvin kohdin voimassa, mita virkamieseli:ik
keista 30 paivana syyskuuta 1950 annetussa asetuksessa ( 460/50) 
saadetaan. 

Valtiovarainministerio voi erityisista syista oikeuttaa valtion 
tyontekijan laskemaan hyvakseen eHikevuosina muunkin kuin 
2 momentissa tarkoitetun palvelusajan, lmitenkin enintaan kah
deksan vuotta. 

Tyontekijalla, joka on tuomittu kansalaisluottamuksensa 
menettaneeksi, ei ole oikeutta Jaskea elaketta varten hyvakseen 
sita ennen valtion tyossa olemaansa aikaa. 

4 §. Elakevuodet luetaan tyoviikkoina. Jos valtion tyossa 
on sina aikana, jona elakevuosia luetaan, tapahtunut keskey
tyksia, lasketaan eliikevuosia mlUirattaessa yhteen tyoviikkojen ja 
osatyoviikkojen lukumiiara eri tyoskentelyaikoina, jolloin viisi
kynun~ntt;;.kaks\ taytti:i. tyoviikkoa vastaa yht~ eHi,kevuotta. 
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5 §. Tyoviikoiksi luetaan eliikevuosia laskettaessa myoskin: 1 
1) lainmukainen vuosiloma-aika sekii niin ikiian aika, jolta 

vuosilomakorvausta on suoritettava; 
2) aika, mmkii tyontekija valtion tyossii saadun ruumiin

vamman tai tyostii aiheutuneen sairauden vuoksi taikka jullrisen 
tehtiiviin takia on estyneena tyotaiin suorittamasta; 

3) enintaan •kolmetoista viikkoa ajasta, minldi tyontekijii on 
ollut poissa tyostii raskauden tai synnytyksen vuoksi; 

4) aika, minkii tyontekijii ilman syyta pidiitettynii ollessaan 
ei ole voinut tyoti:iiin suorittaa; 

5) enintaan kaksikymmentiikuusi viikkoa ajasta, minkii tyon
tekija kalenterivuodessa muun kuin 2 okohdassa mainitun sairau
den takia on ollut poissa tyosta.; 

6) enintaan neljii viikkoa kalenterivuodessa ajasta, jolloin 
tyontekijii hiinestii riippumattomasta syystii aiheutuneen tyon
keskeytyksen takia ei ole saanut tehdii tyotaiin; 

7) enintaiin neljii viikkoa kalenterivuodessa ajasta, minkii 
tyontekijii on ollut poissa tyosta siirtyessaan valtion toiselta tyo
maal ta toiselle; seka 

8) enintaiin neljan viikon ,yosta poissaolo kalenterivuodessa, 
jos poissaolo on aiheutunut jostain muusta vastaavan tyonjohdon 
hyvaksyroastii syysta kuin edella on lueteltu. 

Jos tyopaivien lukua viikossa joksikin ajaksi tyon vahyyden 
takia tai muusta samankaltaisesta syystii supistetaan siten, etta 
se on kolme paivaii viikossa tai sita pienempi, luetaan enintaan 
neljii sellaista viikkoa kalenterivuoden aikana taysiksi ja muut 
puoliksi tyoviikoiksi. 

6 §. Suorittamansa tyon tai tehtavien laadw1 perusteella 
jaetaan tyontekijat neljaan eliikeryhmaan euraavasti: 

I eliikeryhma: apu- ja sekatoitii suorittavat tyontekijat sekii 
ne muut tyontekijat, joita ei voida katsoa jiiljempana mainit
tuihin eliikeryhmiin lmuluviksi; 

II elakeryma : ammattitoita suorittavat tyontekijat; 
III elakeryhmii: vaativia ammattitoita suorittavat tyontekijiit; 

sekii 
IV eU.ikeryhmii: johtavassa asemassa tyosopimussuhteessa val

tioon olevat henkilot. 
Tyon laatua arvosteltaessa on otettava huomioon, mikali 

10 § : n saiinnoksi tii ei muuta johdu, se tyo, mita tyontekijii 
liihinnii viiden kalenterivuoden aikana ennen valtion tyosta eroa
mistaan on paaasiallise ti suorittanut. 

Milloin esiintyy epatietoisuutta siita, mihin eUikeryhmaiin 
tyontekija suorittamansa tyon laadun perusteella on luettava, 
on miiiiraaviina pidettava sita, mita eUi.keryhmaa sanotun tyon 

2 ~6855/50 
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laadun yleinen palkkata.so edcllyWia. Mikiili viela tiilloinkin 
eUikeryhmi:i.iin sijoituksessa ilmenee vaikeuksia, on eUikettii myon
ti.iviin viranomaisen hankittava asiasta kullrulaitosten ja yleisten 
toiden ministm:ion lausunto. 

7 §. Tiiyden eliikkeen miiiirii on I-III eliikeryhmissii kuusi
kymmcntrulruusi prosenttia niisHi tyotuloista, jotka tyontekijii on 
saanut valtion tyostii viimeisen vuoden aikana ennen siitii eroa
mistaan, ylityostii saatua palkkaa lukuunottamatta, lruitenkin 
si ten, etta 

I elakeryhmassii on alin tiiysi eHike 132,000 ja korkein taysi 
eliike 165,000 markkaa; 

II eliikeryhmassa on alin taysi eliike 144,000 ja korkein tiiysi 
eUike 189,300 markkaa; seka 

III eliikerylnniissa on alin tiiysi eHike 172,800 ja korkein 
tiiysi elake 223,500 markkaa. 

Alkoon eliikettli myonnettiiko tyotuloja korkeampaa maaraa, 
kuitenkin niin, etta alin Uiysi elake saiinnonmukaisia tyopiiiviii 
suorittavalle tyontekijiille on 132,000 markkaa ja osapaiviii suo
rittavalle tyontekijiille niin monta kahdeksattaosaa 1 momentissa 
saadetyn alimman tiiyden elakkeen miHiristii kuin asianomaisen 
ke.;kimiiiirainen pi:i.ivittiiinen tyoaika on slHinnonmukaisesta kah
deksan tuntisesta tyopiii vastii. 

Eliikkeen maiirii IV ellikeryhmiissii miiiiraytyy vastaavassa 
asemassa olevan valtion viran tai toimen haltijan eliikkeen mu
kaisesti. Valtiovarairuninisterion asiana on maiidita, mitii valtion 
viran tai toimen haltijaa on pidettiivii vastaavassa asemassa 
olevana. 

Jos ne tyotulot, joidcn mukaan tyontekijiin eUikkeen suuruus 
on laskettava, ovat vahentyneet tyostii poissaolon takia, on vuo
tuinen tyotulo laskettava lisiiiimiilla todellisiin tyotuloihin sellai
nen maiirii, rnikii tyontekijaltii arvioidaan jaaneen mainitusta 
syysta saamatta. Luontoisedut ovat niin ikiian rahassa arvioita
Yat paikkalnuman keskihintojen mukaan. 

Kymrnenen elakevuotta oikeuttaa kymrneneen kolmaskymme
nesosaan tiiyden eUikkeen maariista. ja jokainen niitii seuraava 
taysi clakevuosi lisiiksi yhtecn kolmaskymmenesosaan siita, lnm
nes taYden eJakkeen maara Saavutetaan. 

Vuotuisen elakkeen miiiirii tasoitetaan lahimpaan sellaiseen 
lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahdellakymmenellaviidellii 
jaollinen. ,Jos kaksi lukua on eclelHi tarkoitettuna Uihimpanii 
lukunsa, suoritetaan tasoitus suurempaan Hihimpaiin lukuun. 

8 §. Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta tar
kistetaan voimassa olevien siiiinnosten nojalla virallisen elinlrus-
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tannusindeksin muutosten johdosta, on taman asetuksen mukaan 1 
myonnettavii tai myonnetty eliike valtioneuvoston tarkempien oh
jeiden mukaisest·i tarkistetta Ya vastaavasti noudattamalla sanot-
tuja siannok iii. 

9 §. Jos tyontekijain on valtion tyossa saadun ruumiinvam
man tai tyostii aihcutuneen sairauclen johdosta valtion tyohon 
kykenemattOmana siita erotiava, saa han tayden eliikkeen eH.ike
vuosiensa lukumaarasta tai iiista riippumatta. Jos h~i.n itse tahal
laan tai torkealli:i. huolimattomuudella on aiheuttanut ruumiin
vamman tai sairauden taikka olennaisesti myotiivailruttanut sen 
syntymisecn, voidaan hanelta kieltiia eliike kokonaan tai harkin
nan mukaan alentaa sen mii.iiraii. 

Sairaus katsotaan valtion tyosta aiheutuneeksi, jos todennii
koisilla syilla voidaan piiattiiii tyohon liittyneiden olosuhteiden 
aiheuttaneen sairastmnisen tai olennaisesti vaikuttaneen sairau
den syntymiseen tai pahentumiseen. 

10 §. Kun tyontekija ikansa vuoksi tai heikontuneen ten-cy
den tahi vahingoittumisen tiihden, joka ei ole hanen itsensii 
aiheuttama, on ennen eHikeikaiin tuloaan siirretty tai joutunut 
siirtymlUin tyohon, joka laatunsa perusteclla kuuluu alempaan 
eliikeryhmaan kuin mitii hanen eH:ikevuosien a aikana paaasial
lisesti suorittamansa tyo edellyttiiii, aa han erotessaan valtion 
tyostii eliikettii entisen tyonsii laatua vastaavan elakeryhmau 
mukaan. 

11 §. Eliike myonnctaan hakemukse ta. 
,J os tyontekija valtion tyossii ollessaan tai viimeistiian kunden 

kuukauden kuluessa tyosuhteen pi.iatyttya on anonnt eliiketta, 
alkaa oikeus eliikkecn saamiseen siiti.i ajankohdasta, jolloin oikeus 
palkan saamiseen tyosuhteen perusteclla piiiittyy. IGrjallinen 
elakehakemus .on annettava sille keskusvira tolle, jonka alainen 
elakkeenhakijan tyopaikka on tai on ollut tahi ellei sellaista 
keskusvirastoa ole, a ianomaisellc ministeriolle. 

Jos elaketta ei ole anottu 2 momentissa sliadetyn maii.raajan 
kuluessa eika laillista csteWi laiminlyontiin ole naytetty, alkaa 
oikeus eliildmen saamiseeu clakehakemuksen antamispaivaa seu
raavan kuukauden alusta. 

12 §. Elakehakemukseen on liiteWivii virkatodistus ja asian
omaisin merkinnoin yarustettu tyokirja. l\Iilloin eliikettii haetaan 
13 §: ssa mtlinitulla perusteella, on hakemukseen liitettavii lisaksi 
Hi akarin todistus. 

13 §. Kun tyontekija on hakenut eli.i.ketta silHi perusteella, 
etta han ennen elakeikiian tuloaan on kii:vnyt ruumiinvian tai 
viihentyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysyvaisesti 
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kykenemattomiiksi tyohonsa taikka etta han tyossii saadun ruu
miinvamman tai tyostii aiheutuneen sairauden johdosta on kay
nyt valtion tyohon kykcnemiittomaksi, on viranomaiscn, jonka 
on annettava elakepaatos, sita cnnen hankittava asiasta laiikinto
hallituksen tai valtiovarainministerion maaraiiman muun laakin
toviranomaisen lausunto. 

14 §. Elakkeen myontaa se viranomainen, jolle eHikebake
mus 11 §: n mukaisesti on jatettiivii, kuiienkin siten, etta jos 
elakehakemusta kasiteltiiessa ilmenee epatietoisuutta tai jos eUike 
tulee myonnettiiviiksi IV eliikeryhmiiiin kuuluvalle henkilolle, on 
eliikepaiitos asianomaisen ministerion annettava. Viimeksi mai
nitussa tapauksessa on asiasta hankittava valtiovarainministerion 
lnsunto. 

15 §. AsianosainenJ joka katsoo eHikeasias a annetun paii
toksen loukkaavan hanen laillista oikeuttaan, voi hakea paatok
seen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Va
litus on tehtava kolmenkymmenen piiivana kuluessa paiitoksen 
tiedoksian top iii vastii. 

16 §. Asianomaisen viranomaisen tulee puolivuosittain lahet
tiia jaljennokset kaikista antamistaan elakepaatoksista seka niita 
koskevat asiakirjat valtiontaloudeh tarkastusvirastolle tarkasta
mista varten. 

Ed ella 15 § : ssa tarkoitetusta asiasta antamistaan piiatok
sista liihettakiion korkein hallinto-oikeus jaljenniikset valtiova
rainministeriolle. 

17 §. Eli:ikkeen suorittaa valtiokonttori maa.raajoin, niinknin 
siita on eriksecn saiidetty. Elake suoritetaan koko silta kuukau
delta, minka aikana elakkeensaaja on kuollut. 

Jos elake-eraii ei ole kolmen vuoden kuluessa eriiantymis-
paiviisti.i. lukien nostettu, saiistyy se valtiolle. • 

18 §. Oikeus elakkeen saamiseen lakkaa: 
1) jos elakkeensaaja menettaii Suomen kansalaisuuden; 
2) jos eUikkeensaaja on yhti.ijaksoisesti ollut ulkomailla kol

mea vuotta pitemman ajan eika mainittujen kolmen vuoden ku
luessa ole asianomaiselta ministeriiiltii hakenut ja saanut oikeutta 
nostaa ehikettii; 

3) jos eHikkeensaaja ilman asianomaista lupaa ryhtyy vie
raan vallan palvelukseen; seka 

4) jos eli.ikkeensaaja tuomitaan kansalaisluottamuksensa me
nettaneeksi ainiaaksi. 

Kun Suomen kansalaisuuden menettanyt on sen jalleen saa
nut seka lnm elake 1 momentin 2 tai 3 kohdassa mainitnista 
syistii on menetetty, voi valtioneuvosto hakemuksesta palauttaa 
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eliikkeen, mutta olkoot kuitenkin nostamattomat eHike-erat mene- 1 
tetyt. 

EUikkeensaajalle, joka on rangaistuslaitoksessa karsimassa va
pausrangaistusta, ei sina aikana makseta elakeWi, eika myos
kiian kansalaisluGttamuksensa maaraajaksi menettaneelle eliik
keensaaja1le enneLkuin han on saanut kansalaisluottamuksensa 
takaisin. 

Jos jokin 1 momentissa mainituista tapahtumista sattuu sen 
jalkeen, kun tyontekijan tyosuhde on paattynyt, mutta ennen 
kuin elake on hanelle myonnetty, kat ottakoon eliikeoikeus me
netetyksi. ValtioneUVl'Sto voi kuitenkin 2 momentissa mainituissa 
lapauksissa hakemuksLsta palauttaa eHikeoikeuden. 

19 §. Elakkeeseen oikeuttavassa valtion tyossa olevalle tyon
tekijalle on annettava tyokirja, josta valtioneuvosto antaa tar
kemmat ohjeet. 

20 §. Sen lisaksi, mita tassa asetuksessa saadetiian, on sovel
tuvin kohdin voimassa, mitii virkamieselakkeistii on siiadetty. 

21 §. Valtion tyontekija, jonka tyosuhde on alkanut ennen 
taman asetuksen voimaantuloa, sail:yttiia siihen saakka voimassa 
olleiden siiiinnosten mukaisen elakeoikeutensa, jos han kolmen 
kuukauden kuluessa taman asetuksen voimaantulosta ilmoittaa 
valtiovarainministeriolle sita haluavansa. 

22 §. Ennen taman asetuksen voimaantuloa myonnettyjen 
elakkeiden jiirjestelysta on saadetty erikseen. 

Jos tyontekijan tyosuhde on paattynyt ennen 1 momentissa 
mainittua ajankohtaa, mutta hanen eUikehakemustaan ei vielii ole 
ratkaistu, on eliikepaatosta annettaessa sovellettava tyosuhteen 
paattyessa voimassa olleen asetuksen saannoksiii, kuitenkin niin, 
etta elakkeen maiiraan niihden on noudatettava, mita edelHi taman 
asetuksen 6 ja 7 § · o;;sa on siiiidetty. 

23 §. Valtiovarainministerio antaa tarpeen vaatiessa tarkem-
pia ohjeita taman asetuksen soveltamisesta. · 

24 §. Tama asetus tulee voimaan 1 paivana lokakuuta 1950, 
jolloin valtion tyossa olevien tyontekijain oikeudesta eliikkeeseen 
17 paivanii kesiikuuta 1925 annettu a etus (22.5/ 25) lakkaa ole
masta noudatettavana. 

Taman asetuksen 8 § on noudatettavana vain niin kauan, 
kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleinen tar
kistus voimassa olevien sii.iinnosten mukaan toimitetaan viralli
sen elinkustannusindeksin perusteella. 

( Asetuskokoelma n : o 465/50) . 
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Valtioneuvoston pi.iiitos valtion tyontekijalle annettavasta 
tyokit·jasta. 

Annettu Helsingissa 30 paivii.na syyskuuta 1950. 

Valtioneuvosto on, 30 piiivana syyskuuta 1950 valtion tyon
tekijiiin eliikkeisHi. annetun asetuksen (465/ 50) 19 §:n nojalla, 
valtiovarainministerion esittelysta paattiinyt: 

1 §. Valtion tyossa olevalle tyontekijiille, joka siitii saa paa
asiallisen toimeentulonsa, on annettava oheen liitetyn kaavan 
mukainen tyokirja, joka varustetaan tyokirjan antamiseen oi
keutettm viranomaisen virkaleimalla. 

2 §. Asianomaisen keslrusviraston tai laitoksen tulee maii
riita, milia viranomaisella on oikeus antaa tyokirjoja seka niihin 
merkitii tarpcelliset ticdot. J os valtion omistamalla teollisuus
laitoksella on erityinen johtokunta, antakoon se tassa tarkoitetut 
ohjeet laito ta varten. 

3 §. Merkinnat ty6ki1'jaan tehdai.in kunkin vnoden tammi
lruussa edelliselta vuodelta tai, jos tyontekijii eroaa. valtion 
tyosta kesken vuotta, hiinen tyosta luopuessaan kulumassa ole
valta vuodelta, ja tulee tyontekijiin tiitii varten toimittaa tyo
kirja 2 §: ssii mainitulle viranomaiselle. Milloin valtion tyo on 
kausi- tai tilapiiisluontoista, tehdiiiin merkinniit tyokirjaan tyon 
paatyttya. 

Merkintaa tyokirjaan tehtiiessii on tarkoin noudatettava val
tion tyontekijiiin elald,eista annetun asctuksen saannoksia, huo
mioon ottamalla, ettci tyontekijiin tyossiian kiiyWimiin hevosen 
tai koneen osalta saamaa korvausta saa merkitii tyontekijiin 
tyotuloksi. 

Tyokirjaan on merlrittavii valtion tyossa olevaa tyontekijiiii 
koskevat tiedot myos aikaisemmilta valtion tyossaoloajoilta ja 
tulee tyontelrijiin mahdollisuuden mukaan antaa sekii virallisilla 
todistuksilla osoittaa oikeiksi niimii tiedot. Silloin lnm sotapal
velusaika tulee luettavaksi elakkeeseen oikeuttavaksi ajaksi, on 
tyokirjaan asianomaisen sotilaspassista otettava Uitii koskevat tar
peelliset tiedot. 

4 §. Smalla kun tyontekijaJle annetaan tyokirja, on siitii 
laadittava kaksoiskappale, jota 2 §: ssa mainitun viranomaisen 
tulee sailyttaa, ja johon on tehtava samat merkinnat lmin tyo
kirjaan. 

Tyontekijan siirryttyii toiseen tyopaikkaan, on kaksoiskap
pale sen viranomaisen tilauksesta, jolla viimeksi mainitussa tyo
paikas a on oikeus antaa tyokirjoja ja tehda merkintojii niihin, 
l:iihetettiiva talle siiilytettiivaksi ja merkintojen tekemistii varten. 
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Jos tyokirja tai siita laadittu kak oiskappalc joutuu huk- 1 
kaan, on jiiljelHi olevasta kappalee. ta heti otettava virallisesti 
oikeaksi todistettu jiiljennos. 

5 §. Tyopaikoilla on pidettiiva, tyokirjojen lisiiksi, palkka
kortteja, joista saadaan tyokirjaan tarpeelliset tiedot tyonte
kijain tyoajoista ja tyotuloista. 

6 §. Tyontekijiille annettavaan tyokirjaan tulee kokonai uu
dessaan liittya 3 §: n 2 momentissa mainittu asetus seka tamii. 
paatos . . 

7 §. Tama paatos tulee voimaan 1 piiivana lokakuuta 1950, 
jolloin eliikkeeseen oikeuttavassa valtion tyossa olevalle tyonte
kijallc, annettavasta tyokirjasta 14 piiivana tammikuuta 1926 
( 10/ 26) annettu valtioneuvoston piiatos lakkaa olemasta nouda
tettavana. 

(Asetuskokoelma n: o 466/ 50). 

TYOKIRJA 

; Nimi: 

i Syntynyt: ....................................................... .. 
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Asetus eliikkeiden maksamisesta. 
Annettu Helsingi!<Sii 30 pii.ivanii syy kuuta 1950. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia crinaisia asioita 
ldisittelemiian maaratyn ministerin esittcly Hi saadetaan: 

1 §. Valtion varoi ta uoritettavat elaklli:eet, apurahat ja 
elakkeenluontoiset korvauk.set ja avustukset maksattaa, mikali 
valtiovarainministerio ei joistakin tallaisi ta suorituksista toisin · 
maaraa, asianomaisille valtiokonttori. 

1\fita tassa asetukses a jaljempana anotaan elilleesta nou
datettakoon soveltuvin kohdin 1 momentissa mainittuihin apura
lhoihin ja elak.keenluontoisiin korvauksiin seka avustuksiin 
nahden. 

2 §. Elii.keWi ja muuta 1 §: ssa mainittua etua myontavan 
viranomaisen tulee eliikehakemuksen jtYhdosta antaa eUi.kepaatos 
asianomaiselle annettavaksi seka Hihettaa valtiokonttorille tasta 
jiiljennos ja valtiovarainmini terion va~hvistaman kaavan mukai
nen ilmoitus. SamaHa on valtiokonttorille Hihetettiiva asianomai
sen kirkkoherranviraston tai muun ,_·ekisteriviranomaisen baki
jasta eUikkeen myontamista vaTten antama todistus tai sanotusta 
todistuksesta ilmenevat henkilotiedot. 

3 §. Valtiokonttorissa pidetaan seurakunnittain ja siviilire
kisterittain luetteloa elakkeen a.ajista. Niiiden luettelojen peru -
teella valtiokonttori liihettiia jokaisesta eliikkeensaajasta ilmoituk
sen asianomai elle reki teriviranomai elle, jonka on tehtava ilmoi
tuksesta merkinta pitami.Uin a luetteloon. Jokaisesta sellaisesta 
eHikkeensaajaa tai hanen :Jcrhesuhteitaan ko kevasta muutoksesta, 
joka voi vaikuttaa eUikkeen suorittamiseen, rekisteriviranomaisen 
tulee viipymiittii ilmoittaa valtiokonttorille. 

4 §. Reki teriviranomaiset ovat velvolliset maksutta anta
maan valtiokonttorille elakkeen aajista ne tiedot, jotka ovat ha
nelle tulevien maksujen asianmukai ta suoritusta varten tarpeel
liset. 

5 §. Valtiokonttori suorittaa 1 § :ssii mainitut maksut posti
siirron viilitykseila kuukausittain siten, etta kussakin kuus a suo
ritetaan kahdestoistaosa elakkeen, apurahan, korvauksen tai avus
tuksen vuotuise.r;ta miiarasta, mikali makSlm suorittamisesta ei ole 
erikseen toisin saadetty. 

J os maksu vuodelta on kahdeksaatoistatuhatta markkaa pie
nempi, voi valtiovarainministerio maariita, etta suoritukset saavat 
tapa:htua pitemmin viiliajoin kuin 1 momentissa on sanottu, ei 
kuitenkaan harvemmin kuin neljannesvuosittain. 

Ela!kkeensaaja on velvollinen, ennenkuin elake maiirataan 
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maksettavaksi, esiWimaan sen selvityksen, jota valtiokonttori pi
taa tarpeellisena. 

6 §. Elaketta maksavan viranomaisen tulee valvoa, ettei hen
kilolle, joka voimassa olevan lain mukaisesti on menettanyt oikeu
den elakkeen saamiseen, taman jalkeen suoriteta eli:iketta. 

7 §. Jos elakkeensaaja virkamieselakkeista 30 paivana syys
kuuta 1950 annetun lain (459/ 50) 12 §:n 1 momentin 4 tai 5 
kohdan tahi 4 momentin tai ylimaaraisten toimenhaltijain elak
keista 30 paivana syy kuuta 1950 annetun asetuksen (461/50) 
11 § :n 1 momentin 4 kohdan tai 4 momentin taikka valtion tyon
tekijain elakkeisHi 30 paivanii syyskuuta 1950 annetun asetuksen 
(465/ 50) 18 §:n 1 momentin 4 kohdan tai 3 momentin nojalla on 
menettanyt oikeutensa eUikkeeseen, tulee sen viranomaisen, joka 
on antanut paatoksen asiassa, siita viipymatta ilmoittaa valtio
konttorille tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymista varten. 

J os elakkeensaaja on rangaistuslai toksessa karsimassa vapaus
rangaistusta, tulee asiano.maisen rangaistuslaitoksen johtaja.n, 
kun tuomittu on aloittanut vapausrangaistuksen karsimisen, siita 
heti, niin myos aikanaan rangaistuksen paattymisesta, ilmoi.ttaa 
valtiokonttorille. 

Samanlainen ilmoittamisvelvollisuus on yleisen tyo- ja kasva
tuslaitoksen seka muun vastaavan laitoksen johtajalla, jos sellai
seen laitokseen maaratylle henkilolle lain mukaan ei ole suoritet
tava elaketta silta ajalta, jonka laitoksessa olo kestaa. 

8 §. Sen viranomaisen, joka on virkaan tai toimeen nimitta
nyt tai valtio.n ylimaaraiseksi toimenhaltijaksi ottanut vakinaista 
eHikettii nauttivan henkilon, tulee tasta samoin kuin eroamisesta
kin viipymatta ilmoittaa valtiokonttorille asianmukaista toimen
pidetta varten. Jos elakkeensaaja maarataan viransijaisena tai 
toistaiseksi hoitamaan valtio.n virkaa tai tointa tahi ylimaaraista 
tointa taikka otetaan valtion tilapaiseksi toimihenkiloksi, on elak
kecn pidaWimisesta virkamieselakkeista 30 paivana syyskuuta 
1950 anne tun asetuksen ( 460/ 50) 12 §: n mukaisesti niin ikaan 
valtiokonttorille ilmoitettava. 

9 §. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkemmat 
maaraykset ja ohjeet taman asetuksen soveltami ·esta. 

10 §. Tama asetus tulee voimaan 1 paivana lokakuuta 1950, 
ja silla kumotaan elakkeiden maksamisen keskittamisesta 16 pai
vi:ina lokakuuta 1942 annettu asetus (800/ 42), kuitenkin niin, 
etta valtiovarainministerion mainitun asetuksen 1 § :n 1 mo.men
tin nojalla antamia maarayksia eli:ikkeiden suorituksesta on edel
leen noudatettava siksi kunncs sanottu ministerio toisin maaraa. 
(Asetuskokoelma n:o 467/ 50) (Toj n:o To 1627, 5. 10. 1950) 
Kl n:o 50/ 50. 1. 
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Valtionrautateiden elakelaitoksen ohj e
saannon muuttaminen. 

Asetuskokoelma a on julkaistu ·euraava 

l' altioneuvoston 1Jiiiitos valtionratdateiden cliikelaitoksen ohje
siiiinnon rnuuttarnisesta. 

Annettu H elsingis a 28 paivanii syyskuuta 1050. 

Valtioneuvo to on kulkulaitosten ja yleisten tOiden mini terion 
esittelysta muuttanut valtionrautateiden eHi.kelaitokselle 17 pai
viina maali kuuta 1921 annetun ohjesiHi.nnon 3 :n 2 kohdan, sel
laisena lmin se on 6 paivi:ina lokakuuta 1949 annetu sa valtioneu
voston paatoksessa (636/ 49), nain kuuluvaksi : 

3 §. 

2. E lakelaitoksen osakas kuuluu johonkin sen kuudesta eli:ike
luokasta. 0 akkaan eliikeluokan maiiraa se palkkausluokka, johon 
o akas valt ion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen mukaan luetaan. Taman mukaise ti o akkaat kuuluvat 
palkkausluokan mukaan elakeluokkiin euraavasti : 

16 tai sita korkeamman palkkausluokan ensimmi:iiseen clake

15 
14-13 
12-11 
10- 9 
8- 1 

luokkaan; 
palkkausluokan toiseen eHikeluol!.'kaan; 
palkkausluokan kolman teen elakeluokkaan ; 
palkkausluokan neljanteen eli:ikeluokkaan; 
palkkausluokan viidenteen eli:ikeluokkaan; seldi 
palkkausluokan kuudenteen eU:ikeluokkaan. 

Osakas, joka valtion viran tai toimen halt ijain palkkauksesta 
19 paivana tammikuuta 1943 annetun asetuk en voimaan tullessa 
kuului korkeampaan elakeluokkaan, lmin mihin han edellii sano
tun mukaan tulisi lmulumaan, py yy aikaisemmassa eHikeluo
kassa. 

Ti:ita pi:ii:itostii on ovellettava 1 pi:iivastli maaliskuuta 1950 
lukien . (Asetu kokoclma n:o 474/ !)0.- Toj n:o To 1621 , -1. 10. 
1950.) Kl n: o 50/ 50. 2. 

Halkojen myynti rautatielaisille. 
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Taydennykseksi pi:Uit.Okseensii n:o 117, 2-l. 2. 1949 (Kl. n:o 3 
11/ 49. 4), jolla mi:iarattiin rautatieliiisille myytavien halkojen 



3 

4 

5 

6 

50 -28-

hinnat, on rautatiehallitus tanaan vahvistanut allamainittujen 
rataosien liikennepaikoilla rautatieHiisille myytavien halkojen 
hinnat seuraaviksi: 

1 I 1 m sekahalot Rataosat ja liikennepaikat: mk rn3: ltii: 

(Peipohja)-Kiukainen-Kauttua-Rauma 690: -
Evajarvi-Jamsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665: -

1 / 1 m havu- ja leppfuhalkojen hinta on mk 50: - ja 1 I 1 m 
koivuhalkojen hinta mk 100: - sekahalkojen hintaa kalliimpi 
m3:lta. (Rh n:o 2083, 26. 9. 50.) Kl n:o 50/ 50. 3. 

Tavaran vastaanottotarkastus. 

J otta hankintatoimistossa ja varastoissa voitaisiin tarkemmin 
sem'ata sellaisten tavaroiden hankintaa, joiden subteen toimite
taan vastaanottotarkastus, on paiitetty ottaa kaytiintoon erikoinen 
vastaanottotodistus. 

Tarkastusinsinoorin tai maaratyissii .tapauksissa tavaran hank
kijan on taytettiiva vastaanottotodistus, mutta joka tapauksessa 
on tarkastusinsinoorin se allekirjoitetta va. V astaanottotodistusta 
kirjoitetaan neljii kappaletta, joista yksi jaa hankkijalle, toinen 
tm·kastusinsinoorille, kolmas liihetetiian hankintatoimistolle ja 
neljas rahtikirjojen mukana vastaanottaja.lle. Suuria pitkliaikai
sia hankintoja vastaanotettaessa on tarkastusinsinoorin liiheteWiva 
yksi kappale vastaanottotodi tusta viikkoilmoituksen mukana han
kinta toimistolle. 

Vastaanottotodistusta, lomake n: o 1442, saa.daan tilata paina
tusjaostosta. (Voj n:o V.569/ 2113, 3. 10. 50.) Kl n:o 50/50. 4. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

Lokakmm 15 paivasta 1950 lukien pysahtyy juna n: o 4005 
tarvittaessa (S) Nokialla. (Kut n:o 1570, 6. 10. 50.) Kl n:o 
50/ 50. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Pitajanmaen aseman alainen ,Jatekeskuksen raide" poiste
taan merkintoineen jull{aisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" 
lokalruun 16 paivasUi 1950 lukien. Samasta paivasta lukien ava
truan Pitajanmaen aseman alaisena ,Sabakeskuksen raide" ja 
,Laatikkotehtaan raide" seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikkojen 
viUimatkat" tehtavm merkinnoin; 



-29- 50 

Pita.j anmll.k.i 
IPjm J. 

I I Sahakes. Tt ISahakeskus Oy:tii. var-
kuksen ten. Luk. 16. 10. 
raide 

I 
1950. 

Laatikko. Pjm 1. 
I Tt 

Laatikkotehdas Suomi 
tehtaan Oy: tii. >arten. Luk. 
raide 16. 10. 1950. (Lkoj 

I 
n:o 2142, 6. 10. 
1950). Kl n:o 50/ 
50. 6. 

Rautjarven aseman alainen Porttinotkon seisa1>:e avataan 
Vuoksenniskan asemalie labetettavia maitolahetyksia varten mai
don ja maidoolmljetusastiain liikenteelle (M) lok.akuun 16 piii
vasta 1950 lukien. J ulkaisuun ,Liikennep-aikkojen valimatkat" 
on Porttinotkon seisakkeen kdhdalle sarakkeeseen 8 tebtiiva mer
kinta: ,M Vuoksenniskalle". (Lkoj n:o 2120, 3. 10. 1950.) Kl 
n:o 50/50. 6. 

Veljekset .Astrom Oy:n kanssa tehdyn rahtisopimuk en mu
kaisesti on Liikennepaikkojen Vhlimatkoihin 15. 10. 50 1ukien 
lisattavii. Oulun alaisen A.stri:imin raiteiden kohdalle 8 arakkee
seen (siv. 120): 

Kappaletavaralahetysten kuljetusmaksut lasketaan Oulusta ja 
Ouluun mitatun tien pituuden perusteella. Syrjaraidemaksujen 
kantami esta huolehtii Oulun asema. (T:fo n: o 1642, 30. 9. 50.) 
K1 n: o 50/50. 6. 

RataosaJle J outsijarvi-Kelloselka osoitet
tujen Hi.hetysten kuljetuskirjat. 

6 

Sen johdosta, ettii liikenncpaikat lSein merkitsevat rataosan 7 
J outsijarvi-Kello elka liikennepaikoille osoitettujen 1iihety ten 
kuljetu kirjoihin mii.araliikenncpaikaksi Kemijarven aseman ja 
taten vaikeuttavat lahetysten perilletoimittamista, huomautetaan, 
etta tallaisten lahety ten kuljetu kirjoihin on miHiraliikenne
paikaksi ehdotlomasti merkiWiva lahetyksen todellinen miiiira
liikennepaikka, e. im. Markiijarvi tai Kursu (Jsj). (JJkoj n:o 
2126, 4. 10. 50) . Kl n:o 50/ 50. 7. 

V anhamallisten rahtikirjakaavakkeiden 
kaytto. 

Sen johdosta, etta erinaisilla liikkeilla on viela vara tossa 8 
huomattavan suuret maarat vanhamallisia rahtikirjaka~vakkeita, 
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rautatiehallitus on tehdysU:i anomuksesta suoJtunut siihen, ettii 
vanhamallisia rahtikirjakaavakkeita saadaan vieHi. vuoden 1951 
ajan kayttiia rinnan uusien kaavakkeiclen kanssa. (Rh/ lko n:o 
2094, 4. 10. 50). Kl n:o 50/ 50. 8. 

Valion vientivoilii.hetykset. 

9 Koska Valion Turun konttorin vientivoisuoja sijaitsee Turun 

10 

·atamassa on sinne menevat liihetykset rahditettava ja kirjattava 
1'unm satama asemalle. ( 3. ljp n: o 1048/ 1705, 4. 10. 1950) . 

Muutos Hoyrylaiva Oy Alandin kanssa 
tehtyyn yhdysliikennesopim ukseen. 

Rautatiehallitus ja Hoyrylaiva Oy .Aland ovat keskenaan 
sopineet yhdysliikcnnesopimuksensa 11, 12 ja 15 § :n (Kl 26/ 49. 1 
ja Kl 42/ 50. 10) muuttamisesta 15. 10. 1950 lukien seuraCJ.van 
sisaltoisiksi: 

11 §. Tavaraliikenteen yhdysasemina toimivat Turku ja 
Turun satama. Kuljetusmaksut rautaticn osuudelta on lasket
tava aina Turun satamasta tai satamaan mitatun tien pituuden 
perusteella. 

12 §. Rautatic hlO'vuttaa laivalinjalle kuittausta vastaan 
kaikki sellaiset Hihetykset, joiden kuljetuskirjoi'hin liihetUi.ja on 
tehnyt merkinnan ,Edelleen Hoyrylaiva Oy .Alandin laivalla" 
tai joiden kuljetuskirjoista muuten ldiy selville, etta vastaan
ottaja on Nauvossa, Korppoossa, Houtskari sa tai Ahvenan
maalla. 

Rahtimaksujen ja mahdollisten jalkivaatimusten suorittamista 
varten avataan laivayhtiolle 1'urun aseman eri toimistoissa j a 
Turun satamassa rahtiluottotilit, joihin sovelletaan rahtiluotosta 
valtionrautateiclen tariffisaiinnon 57 §: ssa vahvistettuja maii
riiyk iii. Rahtiluoton korvaus h.'Uitenkin lasketaan tilien yhteis
miiiiran perusteella, jota varten tilit yhdistetaan 1'urun asema
kassassa. 

Laivalinja voi harkintansa mukaan vastaanottaa liihetykset, 
joille on asetettu jalkivaatimus, joko heti niiden saavuttua tai 
vasta sen jalkeen, kun se on va taanottajalta saanut jalkivaati
musta va taavan rahamiiiiran. 

Rautatiekuljetuksen ja rautatciden vastuun katsotaan paat
tyneen silloin kun lahetys luovutetaan laivalinjalle. 

15 §. Kiito-, pika- ja rahtikappaletavaran luovuttaminen 
rautateilUi. laivalinjallc ekii laivalinjalta rautateille tapahtuu 
Turussa siten, etta ta \'arat kuljetetaan Turusta tai Turun ·ata
masta laiturille laivan kylkeen seka pain vastoin rautateiden 
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autoilla. Kuljetusmaksu autokuljetuksen osalta la ketaan lisaa- 1 O 
malla muuten ldiytettavaan hinnoitm;lulmun lulm 4. Turun)tau
pungille suoritetlavista liikennemaksui ta huolehtii laivalinja. 

VammkuormaHihetykset ja irrallaan kuljetettavat eUiviit cUi.i
met kuljettaa rautatie rautal ievaunussa Turun natamaan, jossa 
ne laivalinjan toimesta on purettava. T.Jaivalinjan rautateille 
kuljetettaviksi jattiimat vaunukuormaHihetykset ja irrallaan kul
jetettavat elavat eHiimet kuormataan rautatievaunuihin Turun 
satamassa laivalinjan toimesta. 

Vaunukuormaliihetysten ja eHivien eUiinten kuljetukseen tar
vittavista vaunuista laivalinjan on hyvissa ajoin e1makolta toimi
tettava tieto Turun satamaan ja rautatien on pyrittava toimit
tamaan vaunuL ilmoitettuun ajan kohtaan menne sa laivalinjan 
kaytettaviksi. Rautatie ei kuitenkaan ole vastuussa, jos vaunujen 
toirnittaminen vaunujen puutteen takia tai muusta syy ta viiviis
tyisi. 

Kl 26/49. 1 mainitut tavaraliikenteen toimitusohjeet on muu
tettu seuraaviksi: 

Tavaraliikcrme : Sopimuksen 15 §: ssa mainituista autokulje
tuksista huolehtii Turun autotoimisto. Taman vuoksi on laiva
linjalle tarkoitettujen Uihetysten rahtikirjat aina o oitettava 
Turkuun ja vietava erikoisluatteloihin Turun kohdalle. Rahdi
tuksen osalta uoudatetaan sopimuksen 15 § : aa. RahtikiTjaan on 
merkiWiva ,Eclelleen Iloyrylaiva Oy Alandin laivalla". Jollei 
Turussa suoritettavast:-1 autokuljetuksesta ole rahclin rahtimaksun 
yhteydessa peri tty sopimuksen 15 §: n mnkaista korvausta, on 
vastaanottajan suoritettava tama mak·u . l\luuten sovelletaan Tu
russa suoritettaviin autokuljetulciin ~·hdislctyn raul a tie- ja auto
kuljetustariffin soveltamisesta annettuja mtiari:iyksili (Kl 3/ 49. 11, 
9/ 49. 13 ja 27/ 50. 9). Laivalinjalta saapuvat Jahetykset rahdi
tetaan Turussa tai Turun satamas a riippuen siitii kummastako 
paikasta tavara Hihetetaan edelleen rautatcitse. (Rh/tfo n: o 2053, 
26. 9. 1950) Kl n:o 50/ 50.10. 

Pikajunan lisamaksu. 

Iluomautetaan, etta mikaan pikajunaan oikcuttava matka- 11 
lippu ei vapauta pikajunan lislimaksun suorittamisesta muuta 
lmin silla matkalla, joka lippuun on merkitty. 

Esim. pikajunan kuukausilippu, joka on ostettu matkalle 
Helsinki-Kerava, ei vapauta matlmstajaa sanotusta lisamaksu ta, 
mikali han on jatkomatkaan ·a varten lunastanut vain tavallisen 
menolipun, vaikka matka tapahtuukin viilittomiisti ja samassa 
junassa. (Tfo n: o 160-±, 18. H. J 950) Kl n: o 50/ 50. H. 
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Oy Alkoholiliike Ab: n kuljetukset. 

'Oy Alkoholiliike Ab on pyytanyt huomauttamaan, etti:i sc 
noutomaksu, joka sanotlm yhtion palauttarnista tyhjista pulloista 
on kannettava, kun pullot rautaLien autoilla noudetaan asemalle, 
on aina merkitti.iva a. o. rahtikirjaan. Noutomaksu peritiian siis 
yhtioltii aina maariiasemalla yhdes a rautat ierahdin kanssa. Ks. 
myo.J Kl 2/ 50.12. (Tfo n:o 1630, 26. 9. 1950) K! n:o 50/ 50.12. 

Tavaranluokitus. 

Leivinrasva on 4. 10. 50 lukien luettava vaunukuormaluok
kaan 4:. 'rasta on tehtava merkinta aakkoselli een tavaranluoki
tustaulukkoon. (Tfo n:o 1645, 2. JO. 1950) Kl n:o 50/ 50. 13. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Seinajoki, Virrat: 19.-24. 10. 1950; Suomen mestaruuskilpai
lut vapaapainissa, Seinajoella. Seinajoen Urheilijain ja Virroilla 
(Killinkoskclla) Killinkosken 1\iyrskyn jarjestiimina; kilpailijat 
ja toimit.sijat; 25 o/o, myos pikaj. 

Helsinki: 26.-31. 10. 1950; Suomen Kuurojen Liiton raittius
paivat; lruurot osanottajat; 25 o/o , myos pikaj. 

Helsinki: 26. 10.- 1. 11. 1950; Suomen Partiopoikajiirjeston 
valtakunnaliiset partiotaito- ja suunnistamismestaruuskilpailut 
sekii partiojohtajien koulutuspaiviit; alle 20-vuotiaat partiolaiset; 
25 o/o, myos pikaj. 

VR palvelukseen so!)imattomia.. 

Rautatien palvelukseen sopimattomina on erotettu Vaasan aseman 
alokas Pekka Matti Leino (s. 20. 11. 1924) 27. 9. 50 lukien ja Kokkolan 
aseman alokas Jussi Tapani Hakala (s. 4. 3. 1925) 30. 9. 50 •lukien 
(5. ljp n:o H. 781/ 2579, 28. 9. 1950) 

Osoitetiedustelu. 

Viilttii.li.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten 
kaik:kia henkilo- ja paJ.kkausasioita hoitavia virkailijoitan.n, jotka tietii.viit 
jon.kun allamaini tun henkilon osoitteen, siitii. viipymii.ttii. ilmoittamaan rauta
tiehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki. 

nimi 
Kiuru, Reino J oh. 
Lauriila, Eino M. 
Sviili, Arvi A. 
Timperi, Arvo K. 

ll!mmatti 
ylim. asm. 
rautatiel. 
vet. lii.mm. 
-,-

syntymiivuosi 
1919 

1924 
1923 

aikaisen~pi osoite 
Mustasaari 

Riihimii,ki 

" 
Helalnki 1950. Valtloneuvooton kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 51 
1 9 50 

Viittaus Kaskylehdessa iulkatstuun maaraykseen merkltiin: 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numer~ 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painat usjaostoon. 

T o I m i t u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 2 ... 

S is a ll ys: 1. Valiion viran ja toimen haltijain vuosiloma eraissa tapauk
sissa. - 2. Kemijarven asema·aluecn kuuluminen taajavakiscen yhdyskuntaan. 
- 3. Liikennepa.ilk.koja koskevia muutoksia. - 4. Vuokr&tut sii.iliova.unut. 
5. Mrutkalippualennuksia. - 6 . Kadonneita mllillk!ll!ippuja, virkamerkkcja ym. 
- 7. Avoi.mia virkoja ja. toimia. - 8. RautS;tiemuseo . - 9. Osoitetiedustelu. -
10. VR nyrkkeilymesta.ruu.skilpailut. 

Valtion viran ja toimen haltijain vuosi
loma eri:iissa tapauksissa. 

Rautatiehallitus on otsikJwa.siassa valti<meuvoston kansliaJta 1 
tiedustellut, 

1) voiko viran tai toimen ha1tija kalenterivuoden aikana 
sa.ada .lisaa vuosiloma.a, jos han lomansa pidettyaii.n samana ka
lenterivuonna saavutta.a palvelusvuodet, jotka oikeuttavat pitem
paiin vuosilomaan; ja 

2) jos viran tai toimen haltija on palkkausta nauttimatta 
mutta virkasuhteen katkeamatta ollut suorittamassa saiinnonmu
kaista asevelvollisuutta.an, nauttinut virkavapautta yksityisasioi
den tai opintojen vuoksi, ollut karsimassa vapausrangaistusta tai 
ollut virantoimituksesta erotettuna suurimman osan kelenterivuo
desta, esim. 1/ 1-31/10, onko han rtiiman jalkeen virantoimituk
seen palattuaan oikeutettu Uiyteen vuosilomaan amana kalen
terivuotena (sen palvelusajan mukaan lasketJtuna, mikii asian
oma.isehla oli ennen poissao:loa). 

Taman johdosta valtioneuvoston kanslia on ilmoittanut seu
raava.a: 

Tyoajasta valtion virastoissa seka valtion viran ja toimen 
haltijain vuosilomisrta annetun a etuk.sen muuttamisesta 2 paivii.na 
kesaklluta 1950 annetussa asetuksessa, on siiiinnosta loman sijoit
tamisajasta entisestaan viiljennetty. Kun vuosiloma aikaisemmin 
oli sijoi.tettava kesakuun 1 paivan ja syyskuun 30 piiiviin vali
seksi ajaksi, on sen sijoi.ttaminen maarattyyn ajankohtaan tehty 
voimassa olevien saannosten mukaan enemman mahdollisuuksista 
r iippuvaksi. Samoin on 7 a § : sta poistettu loman saannin ja sen 

7119. - 19. 10. 1950. 
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1 pituuden edellytyksena ollut, ennen lokakuun 1 paivaa palveltua 
aikaa koskeva saannos. Loman pituuden maaraa siis yksinomaan 
kalenterivuoden aikana saavutettu palvelusaika. Tiista johtuu, 
etta viran tai toimen haltija on oikeutettu sellaisoon lomaan, 
kuin hanen kalenterivuoden aikana saavuttamansa palvelusvuo
det edellyttavat. Edellytyksena taJloin kuitenkin on. pidettava, 
etta my<>skin loma-aika mahtuu saman lkalenterivuoden puit
teisiin. 

Mita tulee vuosiloman myontamiseen kalenterivuoden ai:k:ana 
virkaansa tai toimeensa jiiJJ.een astuneelle asevelvollisuutta suo
rittaneelle, palkatonta virkav.apautta yksityisten asioiaen tai opin
tojen vuoksi nauttineelle tai vapausrangaistusta karsineelle tahi 
virantoimituksesta erotetulle, ei sellaisen myontaminen palkkaus
etuihin ikuuluvan•a voi tulla kysymykseen silta •ajalta, jolloin 
vmantoimitus on ollut ikeskeytyneena. Virantoimitukseen palat
tuaan lienee viran tai toimen haltijalle sen sijaan myonnettava 
sellainen Joma, joka kutaikin .taytta lkuukautta kohti, minka han 
kalenterivuooen aik,ana on. virassaan tai toimessaan, vastaa yhta 
kahdestoistaosaa taydesta vuosilomasta. (Toj n:o To 1514, 10. 
10. 1950- Valtioneuvos.ton kanslian kirj. n:o 645, 7. 10. 1950.) 
Kl n:o 51/50. 1. 

Kemijii.rven asema-alueen kuuluminen 
taajavii.ki.seen yhdyskuntaan. 

2 Koska matlDal:askuja kirjoitettaessa on esiintynyt epatietoi-
suutta siita, kuuJ.uuko Kemijarven asema~alue taajava.kiseen yh
dyskuntaarn, ilmoitetaan, etta Lapin lali.ninhallituksel.ta saadun 
selvityks.en mu.lman Kemijarven asema-·alue ei kuulu taajavi:i:ki
seen yhdyskuntaan, vai.!kka se on. 1asemakaavoitetuJJa alueella. 
(Toj n:o To 1517, 12. 10. 1950.) Kl n:o 51/ 50. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

3 Kaurilan laiturivaihteen alaisena avataan liikentee1le 1. 11. 
1950 lukien Niiralan raide seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikko
jen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

Kaurila 
N:iiralan raide IKrl. s. 

I 
Tt ILuk. 1. 11. 50 (Lkoj n:o 

I 2150, 11. 10. 50) . Kl n: o 
51/50. 3. 
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Tyrvaan aseman alaisena a-vrutaan ·lokakuun 23 paivasta 1950 3 
lUJk:i.en liikenteelle ,Fennia. Faneri Oy: n raide" seuraavin julkai
suun ,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 
Tyrv!Ui. 

Fennia Faneri 
Oy:n raide Tva 1. Tt IF-enn.ia Faneri Oy:ta varten. 

Luk. 23. 10. 1950. (Lkoj 

I 
n: o 2222, 14. 10. 1950). 
KJ n:o 51/50. 3. 

,Liikennepaikkojen va1imatkat" jukaisuun on tehtava ieu
raava.t lisaykset: 
Kempele 

Sorak110pan 
railteet 

Laukaa 
TVH:n tkor· 

jaamon 
raide 

Parta.harju 
Sorakuopan 

raide 

Karjaa 
Krogg!l.rdin 

soraraiteet 

Lehmo 
Sorakuopan 

raide 

MaJmi 
Sorakuopan 

raiteet 

Kml3. 

Laul. 

Pth 1. 

Kr 2. 

Lmo 1. 

Ml1. 

Tt Luk. 20. 10. 50. (Tfoj n:o 
1670, 9. 10. 5<l). Kl n:o 
51/50. 3. 

Tt Luk. 20. 10. 50. (Tfoj n:o 
1670, 9. 10. 50). Kl n:o 
51/50. 3. 

Tt Luk. 20. 10. 50. (Tfoj n:o 
1670, 9. 10. 50). K.1 n:o 
51/50. 3. 

Tt Liikennoidaii.n. vain llikenne· 
jakson paallikon ktUlakin 
kerralla erikseen antamalla 
luvalla. (TS 51 § 6. Jm). 
Luk. 20. 10. 50. (Tfoj n:o 
1670, 9. 10. 50). Kl n:o 
51/50. 3. 

Tt Liikennoidiiiin vain liibnne· 
j akson paallikiin kullak.in 
kerra1la erikseen a.ntamalla 
luvalla. (TS 51 ~ 6. lm). 
Luk. 20. 10. 50. (Tfoj n:o 
1670, 9. 10. 50). Kl n:o 
51/50. 3. 

Tt Liikennoidiili.n vain liikenne
jakson paallikon kullakin 
kerralla erikseen a.ntamalla 
iluva.lla. (TS 51 § 6. lm). 
Luk. 20. 10. 50. (Tfoj n:o 
1670, 9. 10. 50) . K1 n:o 
51/50. 3. 
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Smv 4. Tt Liikennoidii.lin vain liikenne· 
j akson piiiillikon kullakin 
kerralla erikseen antamalla 
luvalla. (TS 51 § 6. lm) . 
Luk. 20. 10. 50. (Tfoj n:o 
1670, 9. 10. 50). E1 n: o 
51/ 50. 3. 

4 Oy Alkoholiliike Ab:lle on 4. 7. 50 lukien vuokrattu sailio-
vaUJllut Gob n: o 199407, 199422, 199425, 199426 ja 199428. (Rh 
11:01566/ 4342,4.7. 50) 

Oy Vuoksenni.ska Ab :lie on 24. 4. 50 luJrien vuokrattu sailio
vaunu Gob 11:0 199335. (Rh 11:0 1567/ 4340, 4. 7. 50) Kl n:o 
51/ 50. 4. 

Matkalippualennuksia. 

5 Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: · 

Rauha, Koskenkorva: 26-31. 10. 1950; Suomen Painiliiton 
juniorimestaruuskilpailut; aile 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, 
myos pi:kaj. 

Hameenlinna: 27.-3J. 10. 1950; Suomen Oppikoulujcn Urheilu
lliton suunnistamismestaruuskilpailut; kilpailuihin osallistuvat 
oppikoulujen oppilaat; 25 %, myOs pikaj. 

Lahti: 1.-7. Jl. 1950; Pelastusarmeijan Partiotyttoliito11 joh
,tajien kurssi- ja neuvottelupaivat; aJJ.e 20-vuotiaaJt partiolaiset; 
25 %, myOs pikaj. 

Katmus, HyvinkiUi: 2.-7. 11. 1950; TUL:n alokasnyrkkeily
mestaruuskilpailut Kan.nuksessa Ka,nnuksen Kiiston ja Hyvin
kaalla Hyvinkaan Pontevan jarjestamina; aile 20-vuotia.a.t tkilpai
lijat; 25 %, myoo pika.j. 

Helsinki: 3.-7. 11. 1950; Suomen Oppikoulujen Urheiluliiton 
uintimesta.ruuskilpa.ilut; kil paitl uih:in osa.lliSituvat oppikoulujen 
oppiJ.aat: 25 %, myos pik!aj. 

Lahti: 9.-14. 11. 1950; Suomen Kuurojen Liiton jarjestamat 
KarjaJ.an Kuurojen heimojuhlat; ikuurot osanottajat; 25 %, myos 
pika.j. 
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~ol~o,_ ~en:rl: 9-14. 11. 1950; Suomen mestaruuskilpailut 5 
Jumorlpammssa Suomen Painikoml!tean jarjootamina; Jrilpailijat 
ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 16-21. 11. 1950; Raittiuden Ystavien nuorisojohta
ji.ston kokous; aile 20-vuotiaat osan.ottajat; 25 %, myos pikaj. 

Kausala: 26. 11.-5. 12. 1950; Raittiuden Y sta vi en askartelu
kurssit; aLle 20-vuotiaat osanottajrut; 25 %, myos pikaj. 

Kadonneita. ma.tka.lippuja., virka.merk:keja ym. 

Helsingin aseman. y. p. 2 l. kirjurille Emilia Constantina Malm'ille 6 
.annettu virk.amerkki n:o 35 ikirjoitettu 2. 10. 1944, kesakausivapaalippu 
n:o 47/483 kirjo1t61ttu 14. 4. 1950 matkalle Hols.i.nki-Porvoo seka tila· 
paisert; vapaaJl.iput n:o 454550 ikirjoite.ttu 4. 8. 1950 matkalle Heol.sinki-
'rurun satruma

1 
n:o 454551 matka.lle Helsinki-Porvoo ja n:o 454552 mat· 

kalle Hels.i.nki-Rovaniemi ovrut kadonncot ja kuoletetaan. (Ljp 1 n:o 
1108/3094, 26. 9. 50) 

.Helsingin aseman alokkaalle Matti Juhani ;K;ole:hmaiselle kirjoitettu 
vil'ka·aikava.paalippu n:o 32094/642 matikallc Helsinki-Tuomarila, voi· 
mrussa 1. 6.-31. 12. 50 sekii. ikesakausivapaalippu n:o 44/485 kirjoitettu 
15. 4. 50 anatka1le Helsinki-Toija.la ovat kadonneet ja ku()letetaan.. (Ljp 1. 
n :o 1146/3181, 5. 10. 50) 

Riihimacn polttoainevarastolla palvelevan polttoa.inetyomiehen V. Jarvi· 
sen vaimolle Fannylle 12. 9. 50 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n :o 0488850 
on kadonnut ja kuoletetaan. (1. vtjp n:o 1019/458, 27. 9. 1950) 

Tampereen halkotyomiehelle Kalle Aijii.lalle 28. 4. 50 kirjoitettu kesa· 
kausivapaalippu n:o 26/399 ma.tkalle Tampere~Myllymaki on kadonnut 
ja kuoletetaan. (2. vtjp n: o 283, 29 .. 9. 1950) 

Jyvaskyllin aseman 1 ~- asemamiehelle Tauno Torikalle v. 1944 kirjoi· 
tettu virkamerkki n:o 238 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n:o Y. 
1613/2552, 30. 9. 1950) 

1. talousjaksossa paJvelevalle ylim. konttoriapula.iselle Seppo Markku· 
lalle kirjoitettu kesakausivapa.alippu n: o 40 makkalle Helsinki-Lohja on 
kadonnut ja. kuoletetaan. (1. tjp n: o 141, 2. 10. 1950) 

Kontiomiien aJokkaalta Paa.vo Pistolta on kadonnut virka·ai.kavapaa· 
lippu n:o 28330/567 matkaJle Kontiomaki-Vuok1l/tti ja 3. 8. 50 kirjoitettu 
tilapainen vapaalippu n: o 0421998 ma.tka.llc Kon:tiomaki----Kemijarvi, jotka 
kuoletetaan. (7. ljp n :o 767, 2. 10. 1950) 

4. ra,tajakson ratatyomiehelle Viljo Vihtori Gronmanille 19/5 kirjoitettu 
kesakausivapaalippu n :o 17739/355 matka.lle Ta.mpere---'Pihlava on kadon· 
nut ja kuoletetaan. (4. rtjp n:o 61/685, 4. 10. 1950) 

V . t. kondukitoorille Kurt Saa.riselle 15. 9. 50 kirjoitettu tilapainen va· 
paalippu ma.tkalle Tampere----Kotka on kadonnut ja. kuoletetaan. (4. ·ljp 
n :o 1533/3698, 6. 10. 1950) 

Jyvaskylan a.seman 1 1. asem3imies Sakari Haapa.lainen on kadottanut 
virkamerkkinsa n :o 436, 19. 7. 50 seka kesakausivapaa.lippunsa n: o 12370/ 
248, 21. 4. 50 matkalle Jyviiskylii-Kangasla.mpi, jortka kuoleteta.an. (9. 
ljp n:o Y. 1626/2594, 6. 10. 1950) 

Seiniijoen varikon (Sk) ylim. veturinliimmittaja11e Reino Armas Fills'ille 
ikirjoitettu vil'lkamerk.ki n:o 103 on 'kadonnut ja kuolewtaan. (Sk vrp 
n: o 531, 10. 10. 1950) 
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Pasilan. konepajassa palvelevalle alityonjohtaja E . Starckille 5. 10. 50 
matko.lle Helsinki-Pori kirjoitettu t:ilapii.inen va.paailippu n:o 0464603 ka
dotettu ja kuoleteta.an. (Psl kpp 11. 10. 1950) 

.Alokas Erkki Aralo.lle 5. 10. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 
03&2540 matko.lle Koria-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (10. ljp, 
11. 10. 1950) 

Avoimia. virkoja ja. t oi.mia.. 

2. liikennejwksossa seura.avwt ersityksen perusteella rt;iiyrt;e.ttii.vat toimelt: 
yksi e z. konttoriapulai.sen toimi Riihimiiellii; ylcsi 1 Z. vaihdemielten toimi 
Riihimiiellii.; 7wJcsi 2 Z. vaihdemieken toim-ta, joista 1 Hyvinkiiiillii. ja 1 Lah
dessa; "kaJldeksatn 1 Z. asemannielten tointa, joiata 1 Hangossa, 1 Karjaalla, 
3 Hyvinkiiiillii, 1 Hiimeenlinnassa ja 2 Lahdessa; kalcsi 2 Z. asemwmiehen 
toim-ta, joista 1 Leteensuolla ja 1 .Tiirveliissii; 'lcaksitoista jwnatmielten tointa, 
joista 1 Hangossa, 1 Ka.rjaalla, 1 Hyvinkiiiillii, 1 Hlimeenlinnassa, 6 Riihi
mii.ellii ja 2 Lahdessa. Liikenneosaston johtajalle oso:iJtetut hakemukset on 
jiitettlivii. asianomaisen liikennepaikan piiiillikolle viimeistiiiin 31. 10. 50. 

A. p. 1 Z. tatrkkaajatn vifflca rautatiehallituksen varastotoimistossa. Rau
rt;atiehallitnkselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautaltiehallituksen 
kirjaajalle viimeistiilin 9. 11. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiilttiimistii. ottamaan selviiii asunnonsaantimahdOtllisuuksista. 

R a.ut a.tiemuseo. 

Rauta.tiemuseossa ei ole tiiydellista kokoelmaa Suomen rautateillii. (myos 
yks~tyiarautateillii.) kiiytetyistii. pakettimerkeistii.. Koska sellainenkin olisi 
mielenkiintoinen niihtii.vyys, pyydiin teitii, mikiili jollakulla olisi n.li.itii merk
kejii. koottuna tai tietiiisi niitii joistakin vanhoista kiitkoistii. loytyvii.n, tiistii 
ilin.oittama.an rauta.tiemuseon hoitajalle, os. Helsinki rh. - .Tos asemastanne 
loytyy valokuva ta.i postikortti, pyydiin sellaisenkin lahjoittamaan museolle 
merkittynii lahjoittajan nimellli ja kuvausvuosiluvulla. Kirjeenvaihto rauta
tien virkapostitse. 

Jla,u.tatiemuseon hoitaja. 

Osoit etiedustelu. 

Valttii.ii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoitta.a rautatiehallitus tiiten kaik
kia henkilo- ja palkkauswsilo:iJta ho.itavia virkailijoitawn, jotka tietii.viit 
allamainitun ·heillki!lon osoitteen, si:iJtii. v.iipymiWtii ilmoittamawn rautatie
ho.llituksen kirja.ajalle, os Helsinki. 

Nimi : Siukkonen, Mwtti Tauno; ammwtti: rautatiel.; aikaisempi osoite: 
.T yviiskylii. 

VR nyrkkeilymesta.ruuskilpaUut. 

Vuoden 1950 valtiorautateiden nyrkkeilymestaruuskilpailut jarjestetiilin 
asianomaiselle luvalla Hyvinkaiin Seuroji6Il talolla sunnuntaina ma.rraskuun 
26 piiiviinii. 1950 aJlkaen klo 13,{)0. Mestaruuksista kilpaillaan kansainvii.li-
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sen nyrkkeilylli.ton. saiin.tOjen mukaan. kaikissa sarJOlBsa (entinen 8 sarjan 1 Q 
jako). Punnitus tapahtuu 10,00-11,00 vlilisenii aikana kilpailupaika.lla . 
.Toka.isessa sarja.ssa jaetaan valtionrautateiden. mestaruusmitalien lisiiksi kun-
n.iapalkintoja. 

Osanottoilmoitukset pyydetii.iin. liihettiimiiiin aluetoimikuntien viilityksella 
18. 11. 1950 mennessii osoitteella: sorvaaja Paavo Mikkola, VR konepaja, 
Hyvinkaa. Nama killpailut ovat samalla katsastukset valittaessa edustajia 
ma.b.dollisiin edustuskilpailuihin ensi vuoden. aikana. 

Majoitus varataan sitii. pyytiineille kilpailijoille. Palkintojen. jako suori-
•tetaan vii.littomii.sti kilpailujen. jii.lkeen. 

Nyrkkeilyterveisin ja runsasta osanottoa toivoen. 

VB Urheilun Hyvilnkiiiin alluetoimi"htvnta. 

Paavo Mi"kkola, puheenjohtaja. 

V iiV!W Suowinen, sihteeri. 

• 



Helsinki 1950" Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 52 
1950 

Viittaus Kaskylehd essa ulkaistuu n maaraykseen merkitaan: 
Kl n :o 1/50. 2 ( = lehden numero, vuos1 , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon . 

To i m i t u s : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24 

Sis a 11 y s: 1. Virkaa tai tointa ·koskevien siiantOjen ja miiaraysten 
kuittaus. - 2. Valtionrautateiden asunnoista 'j)idatettii.viit tai perittiivii.t vas
ti·kkeet. - 3. Muut()ksia aikatauluun n :o 116. - 4. Puhelinvartiopaikat. -
5. LiikennepaiiDkoja koskevia muutoksia. - 6. Jiilkivaatimuksen asettaminen 
riijiihdysaineHihetyksille. - 7. Pellavaliihetykset. - 8. Muuttolippu. - 9. Ta
varanluokitus. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Kadonnut vaununpeitto. 
12. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 13. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 14. Osoitetiedustelu. 

Virkaa tai tointa koskevien saantojen ja 
maaraysten kuittaus. 

Rautatiehallitus on tanaiin tapahtuneessa esittelyssa muutta- 1 
nut virantoimitusohjesaannon 4 § : n 1 kappaletta poistamalla 
siita sanat ,kuittia vastaan" seka asemapiii:i.llikon, asemapiialli
konapulaisen ja pysakinhoitajan johto.saannon 5 §: n 1 kappa-
letta ja varikonesimiehen johtosiiannon 4 §: n 1 kappaletta pois
tamalla niisUi sanat ,lmittausta vastaan ". 1 ain ollen ei siis 
viran tai toirnen haltijoille jaettavia saantoja ja maariiyksia 
annettaessa enaa vaadita niista kuittausta, mutta asianomaisten 
esimiesten on edelleen hoidettava jakclu sopivaksi katsomallaan 
tavalla sitcn, etta jokainen saa hiinelle maaraysten mukaan kuu
luvat siUintojen y. m. kappaleet. Taman lisaksi on ohje-, johto-
y . m. saantojen ja maari:iysten ilmestyttyii esimiehen huolehdit-
tava siita, etta kappale kutakin kysyrnykseen tulevaa saiintoii 
tai maiiriiysta asetetaan nakyYille joko ilmoitustaululle tai mnu-
hun viran ja toimen haltijoille ennakolta ilmoitettuun paikkaan, 
jolloin nain julkipantujen saiintojen ja maariiysten katsotaan 
tulleen kaikkien asianomaisten tietoon. 

Tilapaisten virkaa tai tointa koskevien maariiysten ja ilmoi
tusten tiedoksi antamisesta on voimassa, mitii siita erikseen on 
saadetty. (Rh n:o 2182, 17. 10. 1950) Kl n:o 52/ 50. 1. 

Valtionrautateiden asunnoista pidatettavat 
t ai perittavat vastikkeet. 

Valtion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista ja luon- 2 
toisetujen vastikkeista sekii valtion vuokra-asuntojen ·vuokra-

7317 - 26. 10. 1950. 
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mak uista 7. 7. 1950 am1etun valtioneuvoston paatoksen (Kl. 
n: o 35/ 50. 3) 3 '§: ssa on vahvistettu virka-asunnoista pidatet
tavien vastikkeiden mlH.irat seka 7 § :n 1) ja 2) kohdassa val
tion vuokra-asunnoi ta perittavicn vuokramaksujen perusteet. 
Kun mainittujcn maaraysten, joita valtioneuvoston paatoksen 
9 § :n mukaan on noudatcttava 1 paivasta elokuuta 1950 lukien, 
kaytantoon sovelluttaminen edellyttaa, etta on asianmukaisesti 
maiiratty, mitkii asunnot ovat virka-asuntoja, antoi valtioneu
vosto , amana eli heinalruun 7 paivana paatoksen tata tarkoitta
vaksi menettelyksi. Taman paatoksen 3) kohdan mulroan asian
omaisen ministerion on ennen lokakuun 31 paivaa 1950 maarat
tava, mitka asunnot ovat virka-asuntoja. On malldollista, etta 
edella tarkoitetulla menettelylla, jonka maaraaika paattyy 31 pai
vana lokakuuta 1950, useat "VIaltion asunnot, joita tahan asti on 
pidetty virka-asuntoina, maarataan vuokra-asunnoiksi, minka 
vuoksi naista mmnnoista perittavat vuokramaksut mu;ien perus
teiden johdosta saattavat nousta huomattavasti korkeatnmiksi ny
kyisin pidatettavia vastikkeita. 

Jotta va.ltyttaisiin virar tai toimen haltijoilta perimasta huo
mattavan korkcita lisamaksuja, valtioneuvosto on valtiovarain
ministerion esit. elysta lokalruun 19 paivana 1950 paattanyt, etta 
7. 7. 1950 annetun valtioneuvoston paatoksen (Kl. n:o 35/ 50. 3) 
7 § :n 1) ja 2) kohdan perusteella maarattavat vuokramaksut pe
ritiHin 1 paivasta marraskuuta 1950 huden, eli vasta sen jalkeen 
lrun puheena oleVIan menettelyn maaraaika on lrulunut umpeen. 
Kuluvan vuoden elokuun 1 pa;ivan ja lokakuun 31 paivan viili
sena aikana pidatetaan tai peritaan kaikista valtion asunnoista, 
olipa niita pidetty virka-asuntoina tai vuokra~asuntoina, valtio
rieuvoston paatoksen (Kl n:o 35/ 50. 3) 3 § :n mukaan maliratty 
vastike. (Ote valtioneuvoston poytakirjasta 19. 10. 1950.) 

EdeUiiolevan johdosta rautatiehallittts ilmoittaa seuraavaa: 

Valtionrautateiden asunnoista 1 paivasta elokuuta 1950 edel
laolevan mukaisesti kannettavat tai perittavat ,-astikkeet on 
maarattliva rautatiehallituksen kiertokirjeen N: o 2/ II. 153, 
21. 1. 1944 siiannoksia noudattaen siten, etta uusiin, valtioneu
voston paatoksessa mainittuihin vahimmiiisvastikemaariin lisa
taan pisteasetelman mukaisten pisteiden uuclet arvot ( enimmais
ja vahimmaismii.arien valisct erot jaettuna 10: lla) ja etta muus
sakin suhteessa huomioidaan uusien enimmais- ja vi:ihimmaismaa
rien vailrutus vastikkeiden maariin. 
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Samalla rautatiehallitus on harkinnut kohtuulliseksi korottaa 2 
lampoa vastaavia suhdelukuja siten, etta vuokramaksu asun-
nosta ilman lampoa lasketaan siten, etta bruttova tikcmiHiriistli 
vlihennetaan: I vuokraryhmassa 170 markkaa, II vuokraryh-
ma sa 140 markkaa ja III vuokraryhmiissa 110 markkaa lrnJ-
takin kuukaudelta ja huoneelta sekli lisa.ksi kussakin ryhmiissa 
10 % valtioneuvoston ylUimainitussa paatoksessa mainitun vas
tikkeen vahimmaismaariista. 

Rautatiehallitus on lisaksi paattiinyt, etta takautuvat vuok
rank<>rotuks~t pidiitetiiiin tai peritiian asianomaisilta kahdessa 
eras a perattiiisten kalenterikuukausien aikana ja kehoittaa asian
omaisia alaisiaan viranomaisia viipymatta ryhtymiian toimen
piteisiin uusieu vastikkeiden miiiiriiiimiseksi ja takautuvien koro
tusten perimiseksi. 

Edella olevan mukaisesti korotetut vastikkeet peritiiiin kai
kista valtionrautateiden asunnoista siihen saakka, kunnes ilmoi
tetaan, mitka asunnot on katsottava virka-asunnoiksi, jonka jiil
keen vuokra-asuntojen vuokramaksut oikaistaan valtioneuvoston 
piiatoksen mukaisiksi marraskuun 1 paiviista 1950 lukien. (Rh/ to 

· n:o II. 990/ 6533, 20. 10. 1950) Kl n:o 52/ 50. 2. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

J. 421 pys~i.htyy 23. 10. 1950 lukien tarpeen vaatiessa (S) 3 
Harjuniityn seisakkeella. (Kut n:o 1681, 20. 10. 1950.) Kl n:o 
52/ 50. 3. 

Junan n: o 4G4 aikataulunmuutos: 
Lauantaisin ja sunnuntaisin, pyhiip. aattoina ja pyhiipiiivinii 

(paitsi j. n:o ~)8 kulussa ollessa). Liihto Orivedelta 17.03, koht. 
j. 61, j. 98 ei kulussa 

Ka.rppi S 17.07 
Pohjola S 17.10 
Siitama 17.19-17.21, koht. j. 457, j. od. 

J. 464 a Orivesi-Siitama. Kulussa vain silloin kuin j. 
98:kin. Lahto Orivedelta 16.33, koht. j. 97 

Karppi S 16.37 
Pohjola S 16.40 
Siitama 16.49-17.21, koht. j. 61 ja 457, lask. ohi 98. (Kut 

n: o 1668, 20. 10. 1950) Kl n: o 52/~0. 3. 
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Puhelinvartiopaikat. 

Seuraavat liikennepaikat toumvat 23. 10. 1950 lukien alla
mainituille junille puhelinvartijoina aina: 

Rekola junille n: o 51, 55 ja 71 seka 
Nuppulinna junalle n: o 51. 

(Ljp 1 n:o 1214/ 3384, 20. 10. 1950) Kl n:o 52/ 50. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kuusankosken aseman alaisella Tehtaanportin laiturilla lope
tetaan lipunmyynti tulevan marraskuun 1 paivasta lukien ja 
sanottu laituri alennetaan samasta paivasta lukien seisakkeeksi 
liikcnnoimismerkinnoin H. (Lkoj n:o 2277, 20. 10. 1950) Kl n:o 
52/ 50. 5. 

Lahden aseman alaisena avataan lokalruun 30 paivasta 1950 
lukien liikenteelle ,Kesko Oy:n raide" ja ,Pyorii- ja Puuteol
lisuus Oy: n raide" seuraavin julkaisuun ,J_;iikennepaikkojen 
valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

La.hti 
Kssko Oy:n 

raids 

Pyorii- ja. Puu
teollisuus 
Oy:n raids 

Lh 1. 

Lh 1. 

Tt K esklo Oy:ta varten. 
Luk. 30. 10. 1950. 
(Lkoj n: o 2172, 18. 
10. 1950) . Kl. n.:o 
52/ 50. 5. 

'ft Pyora- ja Puutsolll-
uus Oy: ta varten. 

Luk. 30. 10. 1950. 
(Lkoj n: o 2173, 18. 
10. 1950) . Kl. n:o 
52/ 50. 5. 

Iin aseman ala:.nen Lahessuon laituri muutetaan marraskuun 
1 paivasta 1950 lukien saman aseman alaiseksi seisakkeeksi entisin 
tariffivalimatkoin, liikennoimistapana H. (Lkoj n: o 2298, 23. 10. 
1950) Kl. n:o 52/50. 5. 

Jalki:vaatimuksen asettam.inen rii.ja.hdys
aineHi.hetyksille. 

Tukkuliikkeiden taholta on valitettu, etteivat asemat ole otta
neet rajahdysainelahetyksia kuljetettavaksi jalkivaatimuksella. 
Taman vuoksi viittaan -Kaskylehteen n: o 28/50. 1, mista ilme
nee, etta rajahdysaineiden kuljetuksesta rautateilla 26. 4. 1929 
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annetun asetuksen (Liikenneslifumon liite II) 21 § on muutettu 6 
siten etta rajahdysaineHihetyksille saadaan kuluvan vuoden hei
nakuun 1 paivlista lukien asettaa jiilkivaatimus (Lkoj n: o 1073, 
17. 10. 1950) RJ n:o 52/ 50. 6. 

Pellavalahetykset. 

Tampereen ascmalle on saapunut sangen usein siikkipaallys- 1 
teisiii pellavaHihetyksia, joissa on osoitelappuina kaytetty pahvin
palasia tai savukelaatikon kansia tai joista on puuttunut, ilmci-
sesti tallaisen osoitelapun irtauduttua, osoite kokonaan. Kun 
sakkien sisallaldi.an ei ole ollut osoitetta ja kun lahetyksien pai
notkin ovat poikenneet kuljetu ·kirjoihin merkityista painoista 
on tama aiheuttanut liihetyksia selviteltaessa aikaa viepaa li ii-
tyota ja tehnyt monasti mahdottomaksi todeta mihin lahetykseen 
kukin sii.klri kuuluu. 

Yllamainitun johdosta huomautetaan Kaskylehtiin n:o 24/ 47. 
11 ja 41/50. 7 viitaten, etta tavaroiden osoittamisesta ja niiden 
painojen miiaraamisesta ja tarkistamisesta annettuja maiirayk
sii:i on ehdottomasti noudatettava. (Lkoj n: o 2262, 18. 10. 1950) 
Kl n:o 52/ 50. 7. 

Muuttoliput. 

Vapaalippusaiinnon 4 § : n J lislimiiaraykseen liitetaiin nain 8 
kuuluva toinen kappale: 

,Eliikkeelle iirtyviille henkilolle ja virka- tai tyosopimus
suhteen kestiiessa kuolleen henkilon perheenjasenille saadaan 
muuttolippu antaa vain kerran ja ainoastaan yhden vuoden 
aikana elakkeelle siirtymisesta tai lruolemantapauksesta lukien. " 
(T£o n:o 1724, 19. 10. 1950) Kl n:o 52/ 50. 8. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maiirlinnyt, etta , urea"-niminen kuiva 9 
virtsa-aine 1. 11. 1950 lukien on luettava vaunukuormaluokkaan 
4. Tasta on tehtava merkintii Aakkoselliseen tavaranluokitus
taulukkoon. (Tfo n:o 1737, 21. 10. 1950) Kl n:o 52/50. 9. 



10 

11 

12 

13 

52 -6-

Matkalippualenn uksia. 

Semaavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista euraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Helsinki : 2.--S. 11. J 950; Kristen Skolungdom-nimisen liiton 
toimitsijakurssit; aile 20-vuotiaat; 25 %, myos pikaj. 

Iisalmi, Kank.aanpaa : 2.-8. 11. 1950; Suomen Nyrkkeily'liiton 
nuorten mestaruuskilpailut; aile 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, 
myos pikaj. 

Iisalmi: 23.-28. 11. 1950; Iisalmen Kuurojen Urheilijain ur
heiluvali tuspaiviit; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

K adonnut vaununpeitto. 

Kotkan satamaan saapui 4. 9. 50 kuorman piiiilla yksityinen vaunun
poitto mork. Savo Oy. Kuo N: o 57 ja on sen jalkeen hiivinnyt tuntematto 
malla tavalla. Koska on mahdollista, etta k . o. vaununpeitto on eksynyt 
johonkin Kotkasta lahteneeseen tyhjlilin vaunuun, pyydetiiiin Hiydettaessii 
se lahettruniian Kuopion asemapiiiillikolle ja loydos tii ilmoittamaa.n Kot
kan a.selllapiiiill..ilkolle. (10. ljp n: o J 851, 1ti. l 0. 1950) 

Kadonneit a matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Ta.mpereen asetinlaitem.iehelle Kalle Juho Leltdolle 26. 9. 1944 kir
joitettu virkamerkki n:o 150 sekii kesiikausivapaalippu n:o 47/55 oval 
kadonneet ja kuoletetaan. (4. ljp, 18. 10. 1950) 

Hyvinkaiin konepajalla palvelevalle veturimiesharjoittelijalle Toivo 
Hi-rvoselle kirjoitettu kesiikausivapa:1lippu, matkalle Riihimaki- Tiihtelii, 
on ikadonnut ja kuoletetaan. (lly knp n:o Y 12/ 251, 18. HJ. 1950) 

Halkotyomies H. Pehkoselle matkalle Ruukki-Muurola ajaltsi 10. 10. 
-10. 11. 50 kirjoitettu tyoliiisaikavapaalippu n : o 11172/ 24 on kadonnut 
ja kuoletetaan. (4-. vtjp n:o 922/542, 20. 10. 1950) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

1 l. ltmJniitilnteknikon vi1·ka, 2. lennatinltekn:ikkopiirissa (.Ra.ihimii.ki) . 
Piiiij ohtaj aile oso1tetut -kirjalliset hakemukset toimi tetta va. rau taiieballi." 
tuksen kirjaajalle viimeistli.iin 22. 11. 1950 ennen doollo 12. 

A.p. e l. kirjwrilnvirka rauta.tieballituksen ta.rkastustoimi&tossa. Rauta
tiehallituksen piiiijohtajalle osoi.tetut hakemukset jii.tettava rautwtiehallituk
sen Jcirjaajalle viime~st'aan 20'. 11. 1950 ennen >kello 12. 

Yleisen va.ikean asuntopu~an takia kehOiitetaan ha.ldjoita ennen hrulre
musten jiiltti:i.mista ottalllaan selviiii asun.nonsaan.timahdollisuruksista. 
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Osoitetiedustelu 

Viilttaa.kseen turhaa kirjoonvaihtoa kehoittaa rautatiehalli.tus rtii.ten 14 
1roik:lda. henkilo- ja palkkausasioita hoitavkl. virlmilijoi<taan, jotl.m. tietii.vM 
jonJrun a.llomainitun he'nk.ilon osoittoon, titii. vi.i.pymat.tii. ilmoittamaan rau
tatieha.llirtuk.sen kirjaajrulle, os: Helsinld: 

'TWmi 

Alanen, Tcuvo 
Kan.kk:unew., Eero 
Kovalainen, Kalle .J. 
Lan.kinen, Leo 
Lyy;tikii.inen, Pruavo 

mnmatti 

mutatieL 
vet. lii=. 
-,,-
-,-
alo.kas 

syntym.<i t'1~osi 

1922 

1911 

aikaiscmpi osoite 

PieksamiiJu 



, 
Helsinld I 050. Valtioneuvoston ld1·j a.pai no 



KASKYLEHTI N:o 53 
1 9 50 

Viittaus Kaskylehdessa fUikaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o 1/50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaost oon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Ammattiopetusohjesii.iinnon 40 § :n muutos. - 2. Muutoksia 
aikatauluun n:o 116. - 3. Muutoksia postivaunujen ·kulkuvuoroihin. - 4. Pika
tavaran kuljetus. - 5. Liikennepaiklli:oja koskevia muutoksia. - 6. Matkalippu
alennuksia. - 7. Avoimia vi11koja ja toimia. 

Ammattiopetusohjesaannon 40 §: n 
muut os. 

Rautatiehallitus on muuttanut alokkaiden ottamisesta ja 1 
ammattiopetuksesta annetun ohjesaannon 40 § :n kuulumaan 
seuraavasti: 

40 §. Voidakseen tulla nimi tetyksi kone- tai varasto-osaston 
kirjurin, kirjanpitajan, konepajan konttoripaallikon, tarkkaajan, 
apulaisvarastonpaallikon tai varastonpaallikon virkaan taikka 
varastonhoitajan toimeen on konttorioppilaan (harjoittelijan) 
suoritettava naitii osastoja varten maaratty alustava kuulustelu 
ja virkatutkinto. (Rh n:o H. 1400, 24. 10. 50) Kl n:o 53/ 50. 1. 

Muutoksia aikatauluun n : o 116. 

1. 11. 1950 lukien pysiihtyvat junat n:o 074, 077, 078, 079, 2 
080, 081 ja 082 tarpeen vaatiessa ( S) Lammen seisakkeella. 
(Kut n:o 1714, 26. 10. 1950) Kl n:o 53/ 50. 2. 

Muutoksia postivaunujen kulkuvuoroihin. 

1. 11. 50 lukien lakkautetaan pv. 21-22 yojunan liikennoi- 3 
minen juniss&. n: ot 523-524 rataosalle Seinajoki- Kristiinan
kaupunki-Seinajoki. (Kut n:o J700, 24. 10. 50) 

1. 11. 50 lukien siirretaan postivaunun 18 a:n lahto Turusta 
n . 2 tuntia aikaisemmaksi eli junasta n:o 364 junaan n:o 362. 
Postivaunu 18 a jaWia rataosalle Humppila-Forssa osoitetun 
postin Humppilaan, josta se kuljetetaan edelleen Forssan radalle 
junalla n:o 2. (Kut n:o 1722, 30. 10. 50) 

29. 10. 50 lukien lopetetaan rataosalla Turku-Uusikaupunki 
-Turku junissa n : ot 383/ 384 liikennoivan postiljoonivaunun 

7585. - 2. ] 1. 1950. 
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T-U:n sunnuntai- ja juhlapaivavuorot. (Kut n :o 1723,30.10. 
1950) Kl n:o 53/ 50. 3. 

Pikatavaran. kuljetus. 

.Maiirayksiin matJka-, kiito- y. m. tavaran lruljetuksesta on 
tehty seuraavat muutokset: 

siv. 6: 
Lisatiiiin: 
1001 Ge n: o 8 a Ilki-Mi AP Hj- Mi 
(Hki, lrut n: o 1724, 28. 10. 50) Kl n: o 53/ 50. 4. 

Liikennepai.kkoja koskevia muutoksia. 

Rataosan Evajarvi-Jamsa liikennepaiklrojen liikennoimis
tapa muutetaan marraskuun 1 piiivasta 1950 lukien seuraavaksi: 
se Lahdenpera Jamsa 17. H Luk. 1. 11. 1950. 

se Pakomiilki 

se Nytkyme Nyk 

se .Alapartala 

L.iinkipohja ('Lkoj n :o 2321, 27. 
11. 10. 1950). Kl. n:o 

Jas 17. 53/ 50. 5. 
Ov 39. 

Tpe 81. 
Hpk 111. 

Tl 121. 

Jamsa 16. H 
Lankipohja 

12. 
Jii.s 16. 

Ov 40. 
Tpe 82. 

Hpk 112. 
Tl 122. 

Jiimsii 11. H 
Liinkipohja 

17. 
Jiis 11. 

Ov 45. 
Tpe 87. 

Hpk 117. 
Tl 127. 

Jamsa 9. H 
Lankipohja 

19. 
Jiis 9. 

Ov 47. 
Tpe 89. 

Hpk 119. 
'1'1 129. 

Luk. 1. 11. 1950. 
(Lkoj n :o 2321, 27. 
10. 1950). Kl. n:o 
53/50. 5. 

Luk. 1. 11. . 1950. 
(L,koj n:o 2321, 27. 
10. 1950). Kl. n:o 
53/ 50. 5. 

Luk. 1. 11. 1950. 
(Lkoj n:o 2321, 27. 
10. 1950). Kl. n:o 
53/ 50. 5. 
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. Jlimsii. 5. ' H 

I
Liinkipohja 

23. 
Jii.s. 5. 

I 
Ov 51. 

'l' pe 93. 
I Hpk 123. 

I

Tl 133. 

Ov 56. K 
. 'fpe 98. 

Hpk 128. 
Tl 138. 

53 

1Luk. l. 11. 1950 . 
(Lkoj n:o 2321, 27. 
10. 1950 ). Kl. n:o 
;)3/ 50. 5. 

Ilm 460. Jns 469. 
Kon 569. Kw 335 . 
01 580. Pm 286. 
Ri 214. Sk 246. Yw 458. 
Lu.k. 1. 11. 1950. 

(Lk<>j n :o 2321, 27. 
10. 1950) . Kl. n:o 
53/ 50. 5. 

Rataosalla Orivesi-Jfunsa ovat samasta palvasta lukien ku
lussa henkilojunat Ov1-0v6 kuten aikataulukirjassa on mali
ratty, paitsi junat Ov3 ja Ov4, jotka arkipaivisin kulkevat vain 
Ov-Evj-Ov, mutta sunnuntaisin ja pyhapaivisin Ov-Ja -Ov. 

Parolan aseman alainen ,Merivoimien varikon raide" poiste
taan julkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" marraslruun 
6 paivasta 1950 lukien. (Lkoj n:o 2316, 27. 10. 1950) Kl n:o 
53/ 50. 5. 

Tahtelan aseman alainen 'l'yriksen laituri muutetaan marras
kuun 6 paivasta 1950 lukien samru1 aseman alaiseksi seisakkeeksi 
ja vaihteeksi. Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat " teh
daan seuraavat merkinnat: 
se Tyris .....•.. Tys 

vh , 

1 - 'l'ahtelii. 5. HTp 
Kr 27. 
Hy 126. 

Ri 138. 
Lo kautta 

Psl 182. 
Klh:n kautta 

Psl 57. 

1 - Tahtelii. 5. Tt 
Kr 27. 
Hy 126. 

Ri 138. 
Lo kautta 

Psl 182. 
Klh:n kautta J 

Psl 57. 

(Lkoj n:o 2211, 27. 
10. 1950. Kl. n: o 
33/ 50. 5. 

Hpk 368. Tim 617. 
Jns 626. Kon 726. 
Kw 259. Ol 820. 
Pm 443 . Sk 486. 
Tl 214. Yw 698. 
(Lkoj n:o 2211, 27. 
10. 50). Kl. n:o 
53/50. 5. 

J;)waskyUin aseman alaiset ,Seppalankankaan soraraiteet" 
poistetaan julkaisusta ,Liikennepaikkojen valiml:itkat" marras-

5 
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kuun 6 paiva::lta 1950 lukien. Seu SIJaan avataan safnasta pai
vii.stii lu.kieu liikenteelle ,Seppaliirrkankaan raiteet" seuraavin 
mainittuun julkaisuun tehtavin mrvkinnoin: 

J yviis1&yla 
SeppiUiinkan
kaan ra.iteet 

;ry 5. 'It 
Yleistii. •tarvetta varten 

lukuunottamatta va.r
sinaisen sorakuopan 
a.luetta. Luk. 6. 11. 
1950. (Lkoj n: o 
2323, 27. 10. 1950). 
Kl. n:o 53/ 50. 5. 

Seinajoen aseman alaisena avataan marraskuun 6 paivasta 
1950 lukicn lii.kenteelle ,Teras Oy:n raide" ja ,Kolmion raide" 
seuraavin .iulkaisuun ,T.1iikennepaikkojen valimatkat" tebtavin 
merkinnoin: 

Seintajo1ci. I 
Teriis Oy:n Sk 1. Tt 'feriis Oy :tii varten. 
raide Luk. 6. 11. 1950. 

(Lkoj n: o 2322, 27. I 
10. 1950). Kl. n:o 
.j:'!/50. 5. 

YleisUi. tarvetta var· 
Kolmion raide Sk 1. Tt t en. Luk. 6. 11. 

1950. (Lkoj n:o 
2322, 27. 10. 1950). 
Kl. n: o 53/ 50. 5. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Virkkala, Forssa: 23-28. 11. 1950; Suomen alokasnyrkkeily
mestaruuskilpailut Virkkalassa Virkkalan Kirin ja Forssassa 
Forssan Alkun jarjestaminii; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, 
myos pikaj. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

3. llLkenncjaksossa seuraavat esitY'ksen perustcella. tiiytettii.viit virat 
ja toimet: ylcsi 2 l. vaihdemiehentoinni Salossa; lcalcsi jwnamiehentointa 
Turussa; viisi 1 l. asema.miehen tointa, joista neljii Turussa ja yksi Kupit
taalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii asian
omaiselle liikennepaikan pii.iillikolle viimeistiiiin 17. 11. 50. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus· 
ten jiittii.mistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

I-felsinld 1950. Val t i0nettvoston Jdrjnpaino 



KASKYLEHTI N:o 54 
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Viittaus Kaskylehdessa .julkaist uun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muut osil moitukset on te htava painatusjaostoon. 

To I m i t u s : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s : 1. Eurooppalaisen Tavara- ja Mn.tkatavu.ravnkuutus...Osakc
yhiion lahjoitus. 2. JI.Iuutoksia postivaunujen kulkuYuoroihin. - 3. Li i
kennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Yaunujen lyijyttiiminen. - 5. Pika
tavarnn kuljetus. - 6. Sailio,aunujen liikennoimissopimus. - 7. Kpl-tavarau 
kuljetukseen kli.ytettii.vien vaunujen laskenta. - 8. Tyonvahyyden takia va
pautuva tyovoima. - 9. Kadonnut vaununpeitto. - 10. Avoimia Yirkoja ja 
toimia. - 11. Osoitetiedustelu. 

Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavara
vakuutus-Osakeyhtion lahjoitus. 

Eurooppalainen Tavara- ja :\IatkataYaravakuutu -0 akeyhtio 1 
on asettanut rautatiehallituksen kaytettavak i maari:irahan, joka 
jaetaan rauta1iehallituksen harkinnan mukaan avustuksina seu
raaviin tarkoituksiin: 

1) rautatieHiisten lepokotiyhdistyksille niiden toiminnan tu
kemisek i ja .m.hteessa lepokotien hoitopii.iviin; 

2) rautatieliiisjiirjestojcn kirjastoille, eritoten rautateita kos
kevan ammattikirjallisuuden hankkimiseen; sekii 

3) tekijiipalkkioiksi rautatiealan an iokkai. ta julkaisui ·ta. 
Niiden, jotka haluavat tulia huomioonotetuiksi maiirarahaa 

jaettaessa, on jatettiiva hakemuksensa rautatiehallituk elle mar
raskuun loppnun 1950 mennessa. (Rh/ to n: o H. 1439, 31. 10. 
1950.) Kl n: o 54/ 50. 1. 

Muutoksia postivaunujen kulkuvuoroihin . 

5. 11. 50 lukien lakkantetaan pv 29/ 30 sunmmtai- ja juhla- 2 
piiiviivuorot jtmissa 904/ 909 rataosalla Jyviiskylii-Ilaapamaki 
-J:vviiskyla seka pv 39/ 40 sunnuntai- ja juhlapaivavuorot ju-
nissa 955/ 956 ratao alia Jyvaskyla-~iiinekoski-JyvaskyHi. (Kut 
n: o 1736, 4. 11. 1950) Kl n: o 54/ 50. 2. 

5. 11. 50 lukien lopetetaan seuraavien postiljoonivaunujen lii
kennoiminen sunnuntai- ja juhlapiiivinii: 

1) Pjv. B-K junissa 184/ 187 rataosalla Porvoo-Hel inki 
- Porvoo, 

2) Pjv. L-H junissa 238/ 239 rataosalla Heinola-Lahti
Heinola. (Kut n:o 1740, 4. 11. 50) Kl n:o 54/ 50. 2. 

7 ~?. - 9. 11. 1950. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Korian aseman alaisen ,Pellonraivaus Oy: n raiteen" tari:ffi
valimatka on marraskuun 13 paivasUi 1950 lukien oleva 2 lrm. 
(Lkoj n:o 2367, 3. 11. 1950) Kl n:o 54/ 50. 3. 

Lautiosaaren laiturivaihteen alainen ,Sotilasraide" poiste
taan julkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" marraskuun 
13 paiviista 1950 lukien . (Lkoj n:o 2353, 30. 10. 1950) Kl n:o 
54/ 50. 3. 

Vaunujen lyijyttaminen. 

4 Toimitetuis ·a tarkastuksissa on iodettu, etta useat liikenne-
paikat suorittn vat vaunujen lyijyttiimisen huolimat:tomasti, jopa 
siinii maarin, etta lyijyke ol:si voitu poistaa ja asettaa jalleen 
paikoilleen ilman, etta ja1keenpiiin tata olisi havaittu tehdyksi . 
Taman johdosta huomautetaan, etta lyijyttaminen on ehdotto
ma ti toimitettava huolellisesti ja siten kuin siita Kuormaus
y. m. miiaraysten III luvun 7. § :n 2. kohdassa on maliratty. 
Mikali lyijykepihdeillli ei lyijytettaessli saada riittlivali puristusta 
aikaan, ne on viipymatta korjautettava asianmukaiseen kuntoon. 
(Lkoj n:o 23Hi, 30. 10. 1950) Kl n:o 54/ 50. 4. 

Pikatavaran kuljetus. 

5 MiUirayksiin matka-, kiito- y. m. tavaran k:uljetuksisia (2654) 

6 

tehdaa.n seuraava muutos J. J 1. 1950 allmen: 
siv. 8 lieLingista: 
vaunu N: o 36 muutetaan: 

1103 g 36 Rii.hi.lltii.ki AP IJp-Jk, Ri, Ri : Sot-Tku Nnl-

I 

Kerava kuorm.a.o" l Ukp .ia 'fkus j. 39 
myos Sot-'Dku F (Kut n : o 1732/1 
-Nnl-Ukp ja 1766, 1. 11. 1950) 
Tkus Kl n:o 54/ 50. 5. 

Sailiovaunujen liikennoimissopimus. 

Niista sailiovaunuista, joiden liikennoimisesta Suomen P et
rooli Oy : n ja rautatiehallituksen kesken on maaliskuun 8 pai
vana 1950 tehty erilli sopimus n:o 2089/ 309 ja joka sopimus on 
julkaistu Kl n: o 16/ 50. 6, on viisi viimeistli vaunua valmistu
nut ja otettu liikentecseen seuraavasti: n: o 16026 20/ 10, 16027 
27/ 10, 16028 25/ 10, 16029 21/ 10 ja 16030 27/ 10. Wiiden vau
nujen liikennoimiseen niihden ovat voimassa edelHimainitussa 
sopimuksessa mainitut maarayksct ja sen lisaksi seuraavaa: 
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Vatmttja saadaan liikennoidli kuormattuina ainoastaan 43,567 6 
kg/rn tai tiita mskaarnmalla kiskotuksella eli rataosilla: 

Helsinki-Kauklahti (Sornainen ja Herttoniem.i), 
Helsinki-Tampere, 
Riihimaki-Vainikkala-Lappeenran ta, 
Kouvola-Kotka-Hamina ja 
Kou vola-P ieksamaki. 
Sornaisten ja Herttoniemen satamiin liikennoiHiessa saadaan 

kayttaa vain 20 km/ t nopeutta. (Kut u:o 133, 2. 11. 1950) Kl 
n: o 54/50. 6. 

Kpl-tavaran kuljetukseen kaytettavien 
vaunujen laskenta. 

Kappaletavaran lruljetuksen sitoman vaunumaiiran selville- 7 
saamiseksi toimitetaan naiden valmujen laskenta kuluvan mar
raslmun 17 paiviina klo 7.oo kaikilla liikennepaikoilla. Lasken-
nassa huomioidaan erikseen pikatavara- ja erikseen rahtikappale
tavaraliikenteen vaunut siten, etta umpi- ja avovaunut luetel-
laan eriHisena ryhmana ja 4-akseliset merlritaan kahdeksi valmu
arvoksi. Laskennassa on selvitettava seuraavat seikat: 

1) Purkamattomat ja purettavina olevat vaunut. 
2) Varatut tyhjlit ja kuormattavina olevat. 
3) Junis a joko liihdossa tai matkalla olevat. 
4) Valmiit kappaletavarakuormat, joita ei ole ennatetty saada 

juniin. 
5) Saapuneissa, vaihtamattomissa junissa olevat. 
6) Liikennepaikalla olevat ol1imenevat, ja 
7) Korjattaviksi joutuneet, kappaletavaralruormassa olevat. 
Laskentatulokset Hihetetiiiin liikennejaksojen toimistoihin, 

jotka laativat niistii yhdistelmiin ja Hihettiivat ne liikennepaik
kojen antamien tietojen ohella edelleen lruljetustoimistoon. (Kut 
n :o 1746, 4. 11. 1950) Kl n:o 54/50. 7. 

Tyonva.hyyden takia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmaii.n n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viita- 8 
ten ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, ettii. Tampereen polttoaine
varastolta vapautuu tyonvii.hyyden ta,kia 15. 11. 1950 ydeksii.n (9) poltto
ainetyon tekijii.ii.. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitse
vat yllamainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan sitii. 2. vamsto
jakson puutavarakirjanpitiijii.ltii., Tampere tai rautatiehallituksen talous
toimiston huoltojaostolta. (Tthj n: o 20/ 524, 3. 11. 1950) Kl n: o 5-1/ 50. .8 

Kadonnut vaunWlpeitto. 

Vaununpeite Kta N:o 195 on 'kateissa. Niitii. liikennepaikkoja, joilla g 
mainittu vaununpeite on esiintynyt 2. 9. 1945 jalkeen, pyydetiiii.n oman 
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liikcnnejakson toimi..ton viilityksellii Umoittama.an 10. liik 'nnejakson piUil
likolle Kouvolaan, m!nnc ja mistili. \aunussa p<>ite on viimek i Hi.hetcttv. 
(10. ljp n :o 940/4121, 25. 10. 1950) • 

Avoim.ia virkoj a ja t oimi.a, 

Veturimestarin vilrka lisalmen var;ilkossa (Kon, jossa asnnto on varat
tuna) ; yhdeksan\ Jista vetur·inkuljetta.iwn virkaa, joista neljiitoista Tam
pereen (12 Ra, 2 Ktu)', kaJ.Gi Seinii.joen (1 Hm, 1 Pts) ja kolme Iisalmen 
(Kon) varikossa; 1 l. vaunwnesta1·in vilrka Pieksiimii.en varikossa (Pm) 
ja kaksi alityonjohtajam vil·lcaa, joista toinen IIelsingln (sti.hkoosasto) ja 
toinen Kuopion konepajM!Sa (siih.koos.'Lsto). - Koneosaston johtajalle osoi
tetut !kirja.Jliset hakemukset toimitettava rautatiehallituksen .kirjaa.jalle 
vilmoistaiin 23. 11. 1950 ennen klo 12 . 

.A.llnmainltut valtionraut.ateiden linjahallinnon rataosa tolla avoinna 
olcvat Vil'Rt: yksi 1 pl. 1 l. ratamcstaTin w·/ca 5. ratajaksossa (jakson 
toimisto); kalcsi 2 pl. 1 l. rata.mestaTin viTkaa, joi!lta toi.nen 2. ratajak
sossa (Uusikylli.) ja toineu 7. ratajalt.Sossa (Raal1e) ; yksi 2 l. ratames
tarin vir'ka 5. rataja.kso tia (Noormarkh-u) ja kolme rataes·imiehe'lt vi?'kM, 
joit.'tn yksi 11. (Jyvask-ylii.) ja ilmksi 13. (Lappeenranta ja Vainikkula) 
ratajakso a. - Rataosaston johtajalle osoi.tetut hakemukset jii.tcttii.vii 
rautatiehallituksen kirjaa.jalle viirueistii.an 25. 11. 1950 ennen kello l 2. 

Seuraa.vat esitytksen perusteelkt tii.ytettii.viilt ratavart:ijan toimet: 1 l . 
ratavartijatn toirnia: yksi 1. ratajaksosso. ratapiha ja turvalaitteet, tyon· 
johto (Ot1hmkylii.), yksi 6. rataja.k.sossa 'km 53().---532,9 5 (Leppii.luoto), 
y!ksi 7. mtajah()ssa km 745-750 (Oulunlahti), yksi 7. ratajakso sa tyon
johdossa (Oulu), valti.on asuntoa ei ole, yksi 8. ra.tajalo;ossa km 1015,5--
1024 ja. Mi.s s. r. 2681 km (Ui i) ja yksi 8. ratajaksossa km 1098-
1105,25 (Kursu); e l. ratavartijan toi>mia: yksi 4. ratajalr.sossa lrm 257-
265 (.A.etsii), yksi 6. rotaja.k.sossa km 419--427 (Tuomikylii.), yksi 7. rata
jaksossa km 795---801 (I:ahe."Suo), y1:osi 7. ratajakso a kru 72 -736 (Lava
puro), yksi 8. ratajaksossa km 937-945 (Ruiklt1l), yksi 9. ratajakso. sa 
km 819-826 (Puuka.ri), yksi 10. ratajaksossa km 316-322 (Hiirola), yksi 
12. rnta.jaksossa km 641,5-649 (Ylii.mylly) ja yksi 13. ratajalr.sossa km 
350-359 (Laikko). Rataosast<>n johtajalle osoHetut hrukem.ukset on jiitet
tiivii asianomais.ille ratajaksonpliiillikoille viimeistii.iin 25. 11. 1950. 

Aktuoorin virrka rautatiehallituksen tilastotoimistossa. Rautatiehalli:tuk
selle o oitetut hakem.ukset jiitettavii rautatiehallituksen 'ki.rjaajalle viimeis-
tiUin l . 12. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vaik:ean asuntopul!lJl. takia kehoitetaan halcijoita ennen hake
musten jii.ttii.mistii ottrunaan solvii.ii asunnonsa!lJl.tinlalldollisuuksista. 

o soitetiedustelu. 

Vii.lttii.ii.kseen turha.a kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten 
,kaikkia henkilo- ja palk:kausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii
viit jonkun allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymii.tta ilmoittamaan 
rautatiehallituksen kirjaajalle, os: llelsinki 

nimi 
Ahonen, Hugo 
Julkunen, Erkki Vilholm 
Kolehmainen, Paavo 
L inna, Seppo U. 
P ekkinen, Toivo 
P ontiaineu, VeLkko E. 
P usa, Eino 

anmnatti 
rautatiel. 
vet. kulj . 
ra.u tatiel. 
vet. liim.n1. 
kond. 
vet. lii.mm. 
tyom. 

1903 

1911 

Helsinld 1950. Valtioneuvoston kirj apnin o 

aikaisempi osoite 
Orivesi 
Simpele 

Pariklrn.la 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi, asi an numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoit ukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t u s : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s : 1. Muutoksia postiv aunuj en k ulu ssa. - 2. Lii•kennepaikkoja 
kos.kevia muutoksi a. - 3. VR autoliikenn e. - 4. Vaatctustar>ikkeidon myynti 
Pasilan varastosta. - 5. Alennuslippuj en varu&tamincn myyntiaseman nimilei
matla. - 6. Rahtiluoton p eruut us. - 7. Kuormalavojen kiiytto rautatiekulje
tuksi sa. - 8. K okousvapaaliput. - 9. Mat kalippualcnnuk sia. - 10 . Kadon 
u eita matkalippuja, virkamerkk ejii. ym. - 11. Avoimia virkoja ja toimia. -
12. Osoitetiedu&telu. 

Muutoksia postivaunujen kulussa. 

Posii- ja lennatinhallituk.'en postiosa~ton ihnoituksen mukaan 1 
lopetetaan junissa 96/ 95 rataosalla Jyvaskyla-Hel inki-J yvas-
kyHi liikennoivan postivaunun 52/ 51 sunnunt ai- ja juhlapaiva
vuorot 5. 11. 50 lukien siten, etta postivaunu 52 (junassa 96) 
ei liihde Jyva kylasta lauantaisin ja juhla·paivien aattoina eika 
myi:iskaiin postivaunu 51 (junassa 95) Helsingista sunnuntaisin 
ja juhlapaivina. (Kut n:o 1740, 13. 11. 50) K1 n:o 55/ 50. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Onttolan pysakin alainen Hil".siniemen eisake avataan joulu- 2 
kuun 1 paivasta 1950 lukien myi:is maidon ja maidonkuljetus
astiain liikenteelle, joten seisakkeen liikennCimistapamerkinta 
julkaisussa ,Liikennepaikkojen valimatkat" on sanotusta paivastii 
lukien ITl\1. (Lkoj n :o 2349, 9. 11. 1950) Kl n: o 55/ 50. 2. 

,LiikennepaikkQojen valimatkat" julkaisuun on tehtava seu
raava lisays: 

Siitmna 
Kivilouhimon 

raide 

8044. - 16. 11 . 1950. 

Sma 4. Tt Liikenniiidii.iin vain lii -
•kenneja.kson paii.lli
kon h."Ullakin kerralla 
erikseen antamalla 
luvalla (TS 51 § 6. 
lm.) Luk. 16. 11. 50. 
(Tf oj n: o 1670, 9. 
11. 50) 0 Kl 55/ 50. 2. 



3 

4 

55 -2-

VR autoliikenne. 

Aikataulumuutoksia (Kl n:o 31/ 50. 1.) ym. 
Tavarakaukolinja N :o 5: Turku-Pori. 
Liikcnnoidaan Tku :sta m., ti., k., to., p. 

, Pri:sta ti., k., to., p., l. 

Tavarakaukolinja N: o 13 : Lappeenranta-Mikkeli. 
Liikennoidi.ilin 13. 11. 50 lukien toistaiseksi vain Lappecn

ranta-Savitaipale valilla siten, ettii lahto Lr: sta ti., p . ja tarvit
taessa k. klo 10.00. Tiistaisin liihteva vuoro ajetaan Lemin kautta. 
Linjaosa Ristiina-Mikkeli tulee hoidetuksi tavarakaukolinjan 
N :o 4 b (Lahti-Mikkeli) yhteydessa. 

Tavarakaukolinja N: o 18: Tamp ere-V aasa. 
Liikenne lopetetaan 6. 11. 50 lulrien toistaiseksi. 

Tavarakaukolinja N: o 23 a: Tampere-Kuru-Ruovesi-
Virrat. 

Liikenne lopetettu 1. 11. 50 lukien toistaiseksi. (Kut auto 
1240/ 43, 3. 11. 50) Kl n:o 55/50. 3. 

Vaatetustarvikkeiden myynti Pasilan 
varastosta. 

Rautatiehallituksen 10. 10. 1950 tekemaila paatoksella on paa
tetty jatkaa Pasilan varastossa jalella olevien vaatetustarvik
keiden myyntia ja vahvistettu niiden hinnat. Myynti on jarjes
tetty sem·aavasti: 

Suur-Helsingin alueella tapahtuu myynti suoraan Pasilan 
varastosta. Maksu suoritetaan Helsingin tai Pasilan asemakas
saan sekalaisina tuloina ja varasto luovuttaa tarvikkeen seka
laisten tulojen kuittia vastaan. 

Muilta liikennepaikoilta liihettaa liikennepaikan paallikko 
tilauksen A N: o 10, 3915, suoraan Pasilan varastoon, joka ilmoit
taa tilaajalle onko tilattua tavaraa viela saatavissa mainiten 
samalla tarvikkeen hinnan. Taman jalkeen suorittaa ostaja k. o. 
summan 1. talousjakson postisiirtotilille N: o 3501 ja lahettii.:1, 
tilillepanokuitin Pasilan varastoon, jonka jalkeen varasto lahet
ti:ia hiinelle t.ilatut tarvikkeet. 

Saatavana on seuraavia tarvikkeita : 
Piiiillystakkikangasta, mel ton N: o 6619 a 2,000: - metrilta 
Saappaita, huopa, nahoitettuja . . . . . . . , 2,100: - parilta 
Tyotakkeja, miesten . . . . . . . . . . . . . . . . , 1,200 : - kappaleelta 

, , naisten, puolipitkia . . . . . . , 1,200: - , 
I rtopaallisia, junanlahettajan lakin . . , 150 : - , 
(Tthj n:o 15/ 530, 8. 11. 1950) Kl n:o 55/ 50. 4. 
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Alennuslippujen varustaminen myynti
aseman nimileimalla. 

Todettujen laiminlyontien johdosta liikennepaikoille huomau- 5 
tetaan jalleen, etta myytaessa matkalippua sellaiseen kokoukseen, 
juhlaan, kilpailuihin y. m. tilaisuuteen matkustavalle, jonka osan
ottajille on myonnetty matkalipun hinnasta 25% :n tai 50% :n 
alemms, matkalipun, myos puolen lipun, ctupuolelle on ehdotto
masti leimattava myyntiaseman nimileima. (Ks. rh: n hlertokirje 
n:o 3/ 759, 27. 2. 1935, ja Kl n:o 28/46. 11.) (Lkoj n :o 2471, 
10. 11. 1950) Kl n:o 55/ 50. 5. 

Rahtiluoton peruutus. 

,Kirjoja sokeille" nimiselle yhdistykselle Kl n: o 60/ 49. 9 6 
myonnetty oikeus nauttia rahtiluottoa kailulla asemilla ja py\Sa
keilla niista kirjaUihetyksista, jotka sanottu yhdistys rautateitse 
liihettai.i. yksityisille sokeille ja painvastoin, peruutetaan 1. 12. 
1950 lukien. ('r :fo n : o R. 238, 2. 11. 1950) Kl n: o 55/ 50. 6. 

Kuormalavoj en kaytto rautatiekulj etuksissa. 

Karhulan lasitehtaalle on 20. 11. 50 lukien myonnetty oikeus 1 
kuljetuksissa kaytettyjen kuormalavojen maksuttomaan palau
tukseen maaraasemalta Karhulaan. l\Ienomatkalla ei kuorma
lavojen painoa lueta tari:ffipainoon. Samanlaiset edut on myon-
netty Kymin Oy: lle Kuusankosken lruljetusten osalta. Edut kos-
kevat sellaisia tapauksia, jolloin lasitehdas kuormaa samaan vau-
nuun samalle mi.i.i.i.raasemalle vahintaan 5,000 kiloa tavaraa. (Tfo 
n:o 1827, 13. 11. 50) Kl n:o 55/50. 7. 

Kokousvapaaliput. 

Huomauteta.an, etta vapaalippuanomukset rautatieUiisjarjes- 8 
tojen vuosi- ja johtokuntien kokouksiin matku tamista varten 
vuonna 1951 on toimitettava rautatiehallituksen kirja:ajan toimis-
toon ennen joulukuun 1 paivi.i.i.i. 1950. (Tfo n : o 1770, 30. 10. 50) 
Kl n: o 55/ 50. 8. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 9 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Vaasa: 30. J 1.-7. 12. 1950; Suomen Matkailijayhdistyksen 
jasenyhdistysten neuvottelupaivat; jasenyhdistysten toimihenki
lot; 25 %, myos pikaj. 
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Riihimaki: 7-12. 12. 19.:50; Riihimaen Kuurojen yhdistyksen 
esitelmapiiivat; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj . 

Kadonneita. matkalippuja., virka.merkkeja ym. 

Tila. totoimiston Uihetille Sirkka-Liisa Weistromille kirjoitettu asunto
va.paalippu Helsingin ja Huopalahden vii.lillii on kadonnut ja lkuoletetaan . 
(Tit n:o 119, 24. 10. 1950) 

Rh:n tilitoimi..ston kirjanpitiiji:ille Lauri JantuselJe vuodek.si 1950 •kir
joitettu virka-aikavapaalippu n:o 022410 matkalle Hclsiniki-Pasila on 
ikadonnut ja •kuoletetaan. (Tlt n :o 110, 27. 10. 1950) 

Ylim. veturinlii.mmittiijalle Toivo J . Juvoselle annettu virikamerk-ki 
n:o 353, 2. 10. -44 on ·kadonuut 4 Yuotta sitten Seinajoella ja kuoletetaan. 
('Vrp Jn n :o 7&2, 28. 10. 1950) 

Joen.suun varilli.olla palvelevan vaununvoitelijan Vihtori Nousiaiseu 
virkamerk:ki n:o 376, kirjoitettu 4. 10. 44 on .kadonnut 13. 10. 50 ja 
knolC'tetaan. (Vrp Jns n :o 793, 2. 11. 1930) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Seuraavat aYoinna olevat virat julistetaan haettavik. i liikcnneosaston 
johtajallc osoitetuilla ja viimeistaii.n 30. 11. 1950 ennen kello 12 rautatie· 
hallitulkscn kirjaajalle jatettii.villii. lkirjallisilla hakomuksilla, nimittain: 
yksi ji}~rjestelyrnestarimlvilrka toistaisoksi Helsingin a emalla; kaksilcymmentii
kaksi ylikrmdu7ctoorilnvitrka.a, joista otois>taiseksi neljii. Helsingin, kaksi Tam
pereen, kolme Oulun, nelja Joensuun ja kolme Pieksii.mii.en asemalla sekii. 
yksi kullakin asemalla: Salo, Vaasa, Iisalmi, Kouvola, Virasoja ja Kuopio; 
neljiilcym11nettta 7condu7ctoorirvvirkaa, joista toistaiseksi. seitsemiin Helsingi.n, 
kaksi Riihimii.en, neljii. Turun, kolme Tampereen, kaksi Porin, kolme Toija· 
Ian, kaksi Seiniijoen, kolme Oulun, kaksi Iisalmen ja v:llsi Kouvolan ase
malla sekii. yksi k-ullakin asemalla: Pasila, Hyvinkaii., Lahti, Haapamaki, 
Vaasa, Raahe ja Kuopio; y7csi 1 l. pakkamestarinwvrlca toistaiseksi Helsin
gin asemalla; kY1n!Jnenen e l. paklcamte.starirvvirkaa, joista .toistaiseksi kaksi 
Helsingin ja kaksi Lahden asemalla sekii. yksi knllakin asemalla : Vallila, 
PasHa, Kerava, Tampere, Seinii.joki ja Oulu; 'kalcsi 1 l. vaa7camestarilnv-ir'kaa, 
toinen toistaiseksi Turun ja toinen Vaasan asemalla; sekii. yksi e l. va.aka· 
mestarinvvrka toistaiseksi Seinii.joen asemalla. 

4. varikkojaksossa Kouvolan varikon toimistossa esityksen perusteella 
-tiiytettii.vii. ylcsiJ e l. 7cmttoriapulai.sen toinni. Koneosaston johtajalle osoite
tut halkemukset {)D jii.tettii.vii Kouvolan vari.konpii.ii.lliikolle viimeistii.ii.n 
1. 12. 50. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoiteotaan ha;kijoita ennen hake· 
musten jii.tJtii.mistii. ottamaan 'Selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuulksista. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.lttii.ii.lkseen turhaa kirjeenvaihtoa •kehoittaa raut&tiehallitus tiiten 
•kaikkia henkilo- ja palokkausasioita. hoitavia virkailijoitaan, jotika tietii.· 
vii.t jon'kun allamainitU!Il henkilon osoitteen, siitii. viipymattii ilmoitta
maan rautatieha.Jlituksen kirjaaajlle, os : Helsinki : 

'I!Mni 
Maiittii.uen, N iilo 

ammatti 
rautatiel. 

syntymiivuosi 
1915 

Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino 

ai7caisempi osoite 
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Viittaus Kasky lehdessa u'kaistuun maaraykseen merkitaan. 
Kl n :o 1/50. 2 (= lehden nu mero, vuost , as ian numero) 
Jake lua koskevat muutosilmoitukset on cehtava painat usj aostoon 

To i m i t •J s Rau tatt eh alli tus. 2 kerros, huone 24 

sis ally s: 1. Ylim. ~iihkottiij icn ja lhkf>n neoppilaiden kalliinpaikanlisii . 
- 2. Palkallisen vil"kavapauden myontiimineu kariiji.en R<'uraamista ja toimitta· 
mk;ta varten. - 3. Eron ja eliikkeen myontl:iminen tyokyvyttomyydeu pcrub
teella ennen elakeit\n saavuttamista. - 4. Jiiahdytysvaunujen jaiisiiilioidcn poh 
jatulpat. - 5. Fo-vaunujcn valaistu~ · iiiitiijiilwteloiden lukitsemilten. - 6. Pa
periji:itteet. - 7. i\Iuutos postinkuljeotukseC'n. ---;- 8. Liikcmtl•paik-koja ko. kcvia 
muu1oksia. - 9. ~Iuutos vlei.-kaavaan. - 10. Liikatavaran Hihettii.minen maiil'a
w cmalleen. - 11. Laivaliikenne atami~sa. - 12. Kansainviil. tavaraliikenteen 
('l'ku.~ kautta) kuukausitilit. - 13. Polttoaineilmoituksct. - 14. Maokuupaik
koj en tilaamin n. - 15. 'Kappaletavaraliikentecn keskitys Yira ojallf'_ -
16. Aloitetoiminta. - 17. Vaatetustarv:iikkeiden myyuti. - 18. Yaununpcittei
dcn et. iskcly. - 19. Kulj etuk en ai•kana kadonnN•n kaapin C'tsi,;kely. - 20. 
Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylim. sahkottajien ja liikenneoppilaiden 
kalliinpaikanlisa. 

Lisa~-ksenii ja elvennyksena otsikkoa. ia~sa annettnih in maa- 1 
ra.yk iin (Kl. n:o 47/ 49. 2 ja Kl. n:o 7/ 50. 3) rautatiehallitu 
ilmoittaa euraavaa: 

1) Ylimiia raiselle siihkottajiille tai liikenneoppilaalle, joka on 
maaratty .sijaisena hoitamaan virkaa tai toiu ta, joka 011 avoin ta i 
jonka maii1·araha muusta ·yysta on kokonaan kiiytettiivissii si jai
sen palkkaami een, maksetaan kalliinpaikanlisaa hoitamansa viran 
tai toimen mukaa n. 

2) Ylimaiirainen sahkottajii, joka on pysyvaisluontoisesti si
joitettu li avirkailijaksi miiiiratylle liikennepa ika lle ja jonka toi
mipaikka ei niiin allen kiisWi maiiditt.yii piiriii, on oikeutettu saa
maan 1kalliinpaikanlisaa toimipaikkansa mukaan. Sijoituksen py
syviiisluontoiJ·uuden ratkaisee a. o. jaksonpaiill ikko ku sakin ta
paukse a erikseen siitii voimas a olevien miii;irii~· ten mukaLesti 

Asiassa aikai ·em min annet.ut miiaraykset, miki:ili ovat risti
riidas a t iimiin kanssa, on katsottava kumoutuneiksi. (Rh/ To 
n :o IT . 136, 14. 11 . 1950). Kl . n :o 56! 50. 1. 

247. - 23. 11. 50. :2 
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Palkallisen virkavapauden myontaminen 
karajien seuraamista ja toimittamista var
ten. 

Palkkau lain (1030/ 42) 11 § :n 2 momentin nojalla voidaan 
vakinaisen viran tai toimen haltijalle, kun hanelle myonnetaan 
virkavapautta sellaisia opintoja varten, jotka ovat omansa edis
tamaan viraston tai laitoksen tehtavien suorittamista, suorittaa 
virkavapausajalta palkkaus asianomaisen ministerion harkinnan 
mukaan joko osaksi tai kokonaan. 

Edella mainitt.ua saanni:ista on valtion ylimaariiisista toimen
haltijoista ja tilapiiisista toimihenkili:iista annetun asetuksen 
(755/ 49 ) 8 §: n nojalla sovellettava myos ylimiiariiisiin toimen
haltijoihin. Tilapiiisiin toimiherukili:iihin sitii sen sijaan lli voida 
soveltaa, koska edella mainittu asetus edellyttaa heille myi:innet
tavaksi palkallista virkavapautta vain sairauden seka raskauden 
ja synnytyksen perusteella. 

1\filloin tarkoituksena on alussa mainitun siiiinni:iksen nojalla 
uorittaa palkkausta virkavapausajalta, on asia valtioneuvoston 

17 piiiviina. tammikuuta 1950 tekeman, valtiovarainministerii:in 
y1eiskirjeeseen n: o 318/17. 1. 1950 sisaltyviin paatoksen mukaan 
alistettava valtioneuvoston raha-asiainvaliolrunnan hyvaksytta
viiksi. 

Valtioneuvosto on valtiovarainmi:nisterii:in kirjelman n : o 2778, 
27. 4. 1950 mukaan paattiinyt, etta asianoma:inen ministerii:i on 
kuitenkin oikeutettu edelHi. mainittua alistusta tekematta myi:in
Himaan kullekin ministeriossa tai sen alaisessa virastossa tahi 
laitoksessa vakinaisen viran tai toimen haltijana tahi ylimiiarai
senii toimenhaltijana palvelevalle hovioikeudenauskultantille ka
ra.jien seuraamista ja toimittamista varten virkavapautta puolin 
palkkaeduin yhteensa enintaiin 30 piiivaii kalenterivuodessa, 
kuitenkin siten, etta virkavapautta ei voida myi:intaii palkallisena 
ennenkuin auslmltantti on ollut asianomaisen viraston tai laitok
sen palveluksessa vahinUiiin 6 kuukautta. (Rh/ To n: o H. 1485, 
14. 11. 1950. -- Kulk n: o 5390, 8. 11. 1950) Kl. n: o 56/ 50. 2. 

Eron ja ellikkeen myontaminen tyokyvyt
tomyyden perusteella ennen elakeian saa
vuttamista. 

Rautatiehallituksen esityksestii ja sitt\lll Jnm liiiilkinti:ihallitus 
on antanut asiasta lausuntonsa, valtiovarainministerio on niilmyt 
hyvaksi, nojautuen virkamieseUikkeistii annetun asetuksen 
l460/ 50) 9 § :n 1 momentin, ylimiiaraisten toimenhaltijain eHik
keista annetun asetuksen (461/50 ) J2 §:n ja valtion tyi:inteki-
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j iiin eHikkeistii anne tun asetuksen ( 465! 50) 13 § : n saannoksiin. 3 
maii.rii.ta, etta rautatiehallituksen on, kii.sitellessaiin sanotuissa 
pykiilissii. tarkoitettuja, tyokyvyttomyyteen perustuvia eHi.kehake
muksia, ennen elakepaiitoksen antamista hankittava asiasta Uiii
kintOhallituksen tai valtionratdateiden yliliiiikiirin lausunto. (Val
tiovarainministerion kirj. n: o 61/ 373 V:MKD 1950. 5817, 31. 10. 
1950. - Kts. Kl. n: o 50/ 50. 1). 

Edellii. olevan johdosta mutatichallitus huomauttaa, etta ta
lousosaston johtajan kirjelmaa n: o To 1378/ 2709, 17. 8. 1944 on 
edelleen noudatettava, joten, ennenlruin viran tai toimen tahi 
ylimaiiriiisen toimen haltijalle myonnetaiin ero tyokyvyttomyy- . 
den perusteella ennen saadet;yn e1iikeiiin saavuttamista, on asia.
kirjat Uihetettiivii. valtionrautateiden yliliiakarille lausunnon an
tamista varten. Samoin on vastaavasti meneteltiivii myoskin tyon
tekijoihin niihden. (Rh/ To n:o H. 1387, 14. 11. 1950) Kl. n:o 
56/ 50. 3. 

Jaahdytysvaunujen jaasiiilioiden pohjatulpat. 

Kumoten kiertokirjeen a n: o 23/ 3413, 9. 10. 1930, rautatie- 4 
hallitus tiinaan tapahtuneessa esittelyssa miiiirii.si, etta liimmitys-
ia jiiiihdytysvaunujen jaasliilioiden pohjatulpat jiilleen asenne-
taan paikoilleen sanottuihin vaunuihin (vert. vaunujen Uimmi-
tys- ja jaii.hdyty·laitteiden selitys ja kiiyttoohjeet 115 § ja kuva-
ljjte 7). 

Kun jaasailio sa tulee tulpan asennuksen jalkeen olla hukka
vesiputken F korkeude1Je vetta, jonka selman jaat asclctann, ve~i 
:aattaa siiiden kylmetessii jiiiityii ja siirkeii siiilion. Taman estii
miseksi on jiiasiiilioiden pohjatulpat vaunumiehiston toimesta 
ennen kylmiiii vuodenaikaa avattava, jotta ailioiden puhdista
misesta (:MK IV: 49. 51 Kohta 5) huolehtiva liikenneosaston 
henkilokunta Yoi kunnollisesti puhdistaa siiiliot. Puhdistuksen 
jalkeen on tulpat kihmitettiivii paikoilleen my08 talviaja1 . i. (Rh 
n:o 24-041709], 1. 11. 1950) KJ. n:o 56/ 50. 4. 

Fo-vaunuj en valaistussaataj akoteloiden 
lukitseminen. 

Siihkovalaistujen Fo-vaunujen valaistussaatajakoteloiden ta- 5 
ha;nastiset monenmalliset riippulukot kon·ataan huollon belpotta
mi.seksi yhdellii Abloy lukkomallilla, n: o 222, jota tilataan Pasilan 
varastoon. Tahan lukkoon ·opii sama aYain kuin sahkovalll i·;tuje'1 
matlmst·ajavaunujen valaht11skaapin ~'1(\mman ovenpuol:iskon luk-
koon. 
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Mainitw1 avaimen aa edelleenkin luovuttaa vain hen.kiloille, 
joiden tehtavana on vaunujen siihkovalaisttl laitteiden huoltami
nen. ( TT n: o 254 / 1632, 1 . 11. 1 950) Kl. n: o 56/ 50. 5. 

Paperij at teet. 

Rautatiehallituk. en ,ja J ateke kus Oy: n \·alilHi tehdy a sopi
mukse ·sa n:o V. 91 / 1144, 22. 5. Ul50 (KI n:o 28/ 50. ~l) P1.aimt
tu,ja jatepaperin ja -pahYin hintoja on 1. 11. 1950 lukien koro
tettu sit en, etta .Jateke ·kus Oy maksaa niistii. mk 3: - kg: Ita 
vapaa ti vaunussa Hel. ingin Lansi. atama sa tai autokuorrili. a 
,-apaa. ti toiminimen v-arasto · a IT elsingissa tai vaihtoehtoir.;esti 
mk -:1-: 25 kg: lta vapaa ti \·annussa Tampellan tehtaalla Inkeroi
sissa. Jatepaperilahetyksi ·a on kaytettava ita vailitoelltoa, mika 
kn Uoil1 kin on edullisin vaJt-ionrautateille. 

1\fuus~~a s11htee sa jaavat mainitun sopimuk:sen ehdot muuttu
m.attomina Yoimaan. (Rh vo n:o 91 / 2476, 7.11.1950) Kl. n:o 
;)6/ 50 6. 

Muutos postinkuljetukseen. 

20. ll J !l50 lukien kuljetetaan kaikenlaatuinen kirje- ja 
pikaposti Toijalasta Turkuun postiljoonin aattamana pikajunan 
369 konduk:toorivaunu sa. Postin siirron Toijalassa toimittavat 
paikalliset postinvaihtajat. (Kut n:o 1 05, 20. 11. 1950) KJ. n:o 
;)6/ fiO. 7. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

· 8 Ukkolan py akin alai ·ena km: lla 6 3 + 36 m ava.taan lii-
kenteelle Kattilajok.i-niminen sei 'ake, T,iek ·an a:;eman alaisena 
km: lla 72H + 7fi6 m KeYatniemi-niminen seisake, Kylanlahden 
aseman alaisena km: lla 738 + 516 m Tupakkala-niminen ·eisake 
,ja Nurmekseu aseman aJ.aisena km: lla 768 + 895 m Koivula
niminen seisake. Kattilajoen ja Kevatniemen . ei akkeet avataa11 
liik.enteelle 1. 12. 1950 lukien cka 1'upakkalan ja Koivulan ei-
akkeet 1. 6. 1951 lukien. Ka.Vkilla nailla seisakkeilla pysahtyvat 

tarpeen vaatie·. a (S) junat n:o 67 ja 6". Jukaismm ,I,ii.k:en-
1 cpaikkojon valimatkat" tehclaan seuraavat merkinnat: 

. e Kattilajoki \ Ukkola 3. I H Luk. 1. 12. J 950. 
Kelvii. ll. (Lkoj n: o 2442, 

I 
Ju 60. Ykt 17. 11. 1950) KI. 

1 5. n :o 56/ 50. 
Kon 209. 



se Kevatn iemi 

Re Tupakka la. 

se I Koi vula. 

0-

Lieksa 2. 
Kyliinlaht.i 13. 
• )nR 106. Vkt 

139. 
Kon 163. 

K vliinlahti 4. 
Li r:¥kRa 11. 
.Tn s 1J :3. VH 

130. 
Kon 154. 

Nurmcs 15. 
Vjekki 15. 
Ykt 100. Jns 

145. 
Kon 124. 

56 

H Luk. l. 12. 1950. 
(Lkoj n :o 2442, 
17. 11. 1950) Kl . 
11 :o 56/50. 

li Luk. 1. 6. 1951. 
(Lkoj n :o 2442, 
17. 11. 1950) Kl. 
n: o 5(1/ 50·. 8. 

H Luk. 1. 6. 1951. 
(Lkoj n: o 2442, 
17. 11. 1950) Kl. 
n: o 56/ 50. 8. 

lVIuutoksena Kl. n: o l.fi/ 50. 2. kohtaan ilmoitetaan, etta rauta
t iehallitus on vahvistanut allamainituille liikennepaikoille seu
raavat uudet nimet ja nimilyhennykset: 

Siilinjiirven-J uankosken Tat a: 
• p Haluna = Hiltulamnaki =Htm 

= Spo 
= Vtl 

lv Pelonniemi = Sahinpuro 
lv Vuotjarvi = Vuotlahti 

Suolahden-II aapajiirven rata: 
lv Kuorelahti = Linna -= Lin 

(Lkoj n:o 2-1 13, 1, . 11. 1050) Kl. 11:0 56/ 50. 8. 

Muutos yleiskaavaan . 

8 

Turengin asemall e osoitettua kappaletavaraa kuormattaessa 9 
on huom ioi tava, etti:i ~anotun a cman uusi tavarasuoja sijaitsee 
ratapihan itapuolella. Ti:i:;ta tehd~Hin merkinta yleiskaavaan 
(n:o 129-!). (Lko,j n:o 2517, 15. 11. 50 ) Kl n:o 56/ 50. 9. 

Liikatavar an lah.ettaminen maaraasemalleen. 

Liikennepaikoille huomautetaan, etta o oittt~ella varu tettu 1 Q 
liikatavara on tavattae sa viipymaW.i laheteWiva maadiasemal-
1-een seka Hihettamisesta amalia ilmoitettava liikennetoimiston 
tiedustelujaostolle ja liihetyksen maaraasemalle. (I ... koj n: 0 24 5, 
J6 . 11. 1950) Kl n :o 56 / 50. 10. 

Laivaliikenne satamiss'a. 

Laivaliikenne Mikkelin satamassa on paattynyt 12. 11. 50. 11 
(10. ljp n :o 3434, 13. 11. 50 ) 
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Kansainva.I. tava.raliikenteen (Tkus kautta) 
kuukausitilit. 

IG n: o 44/ 50. 10. viitaten huomautetaan, etta vaikkakaan 
liihetysasema ei entia liita tavarali toja kuukausitiliinsa Ruotsin 
ja Norjan asemille Turun sataman kautta suoraan kartoitetuista 
liihetyksista, vaan Turun satama lahettaa ne tilien.<Ja mukana 
t ftk: hon, on Uihetysaseman lruitenlrin merkittava ta1laiset liihe
tykset erikoisluetteloon n:o 4647, kumpaankin maahan menevat 
eri luetteloon ja kuukauden lopussa laadittava yhdistelma 
n : o 4648 eka kaJ1toyhdistelma lomakkeelle n: o 4608. Samalla 
huomautetaan, etta kuukausitilit on ehdottomasti lahetettava 
viimeistal:in seuraavan kuukauden 6 paivana. ( Tftk n: o 269. 
14. 11. 1950) Kl n: o '56/ 50. 12. 

Polttoaineilmoitukset. 

.Jotta tilitapahiwnien ryhmittely polttoaineilmoituk issa (lo
make 3002) aataisiin yhdenmukaiseksi varastojen polttoaine
paiviikirjas a olevan ryhmittelyn kanssa, muutetaan, yhteisym
marrytksessa varasto-osaston kanssa, Kl n: o 22/ 50. 3: ssa anne-
1uissa ohjeissa mainittu ryhmittel~·jarjestys seuraavanlaiseksi: 

Siiiisto edelliselUi kuukaudelta 
Ostettu 
V astaanotettu 
Kulutettu ( eri mom en tit kirjain- .Ja nunlerojarjestykses.c;;a ) 
Myyty valtionlaitoksille 

rau ta tie Hi isille 
Liihetetty 
Sahattu 

Muilta. osiltaan jaaviit Kl n: o 22;'50. 3: ssa aJmetut ohjeet 
ennalleen. ('l'yt ]3. 11. 50) Kl n:o 56/ 50. 13. 

Makuupaikkojen tilaaminen. 

Ta.riffisiiannon 9 § :n 5 lisi:imaarays on muutettu 25. 11. 50 
lukien seuraavaksi: 

,5. Makuupaikkamaksu on suoritettava makuupaikkaa tilat
taessa. (Ks. 2 lm.) 

Makuupaikan kayttajien puhelimitse tilaamien malmupaik
kojen osalta asema.n on valvottava, etta ti1atut paikat myoskin 
Junastetaan. Ellei nain tapahdu, on tilaus ajoissa peruutettava." 
('I'fo n:o !l24, Hi. 11. 50) Kl n:o 56/ 50. ]4. 
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Kappaletavaraliikenteen keskitys Viras
ojaJle. 

Imatran, Immolan, Kaukopaiin, 'l'ainionkosken, Virasojan, 15 
Vuok enniskan ja Vuoksen sataman liikennepaikoille tarkoitetut 
pika- ja rahtikappaletavaralahetykset on aina osoitettava ja tal
laisten Hihetysten tkuljetuskirjat kirjoitettava Virasojan asemalle. 
Niirnii lahetykset kuJjetetaan Virasojan a emalta vastaanottajille 
valtionrautateiden autoilla. Kotiinlruljetustyou helpottamisekc;;i 
on osoitteisiin ja kuljetu:-:kll·joihin vastaanottajan lahempi osoite 
huolellisesti merkittiiva. 

Mainittujen kappaletavaralahetysten ra.hdit lasketaan hinnoi
tuslukuja suurentamalla siten, etta Virasojan hinnoituslukuun 
li iitaan kotiinkuljetuksen o alta seuraavat luvut: 

J os hinno·itu.~
luku on 

enintaan ....... . 
,, ....... . 

yli ........ . ... . 

80 
90 
90 

Lisiitiiiin 
siihen 

6 
5 
4 

Kutakin hinnoitusluvun lisaystii on sii aikaisemmasta sun
rennettu yhdelUi.. 

Liihetettiiviii pika- ja rahtikappaletavaralahetyksiii otetaan 
mainituilta liikenn.epaikoilta kuljetettaviksi normaaliseen tapaan. 
Tallaisten liihetysten kuljetusmaksut lasketaan siis normaaliseen 
tanaan. 1\Iikali tavara noudetaan Virasojan asemalle valtion
rautateiden autoilla, lasketaan kuljetusmwksut kuten saapuvasta 
tav.arasta hinnoituslukuja suurentamalla. 

EdelHi mainittuja rahditusmaariiyksiii sovelletaan myi:is sellai
:,;iin kiitotavaraHihetyksiin, jotka liihetHija nimenomaan mii.iiriia 
kuljeoottavik i valtionrautateideu autoilla vastaanottajalle. Nii.i
den lahetysten kiitotavarak.ortin ylareunaan on merkittiiva sanat 
,Kotiinkuljetus Virasojalla maksettu". :i.\Iikali piiinvastaisessa. 
suunna~ a esiintyy kiitotavaralahetyk ·iii, jotJka iis halutaan kul
jetettaviksi valtionrautateiden rautoilla Virasojan asemalle edel
leen rautateit e liihetettavik i, lasketaan niidenkin rahdit amoja 
rnaarayksia soveltaen. 

NaiHi miiarayksiii on sovellettava 1. 12. 50 lukien. Kl 43/ 49. 2, 
46/ 49. 4, 60/ 49. 5 ja 6/ 50. 7 olleet maarayk et kumota:an sano
tusta pii.ivasUi lukien. ( Tfo n : o 1 53. 18. 11. 1950) Kl n: o 
56/50. 15. 

1\loitetoinlinta. 

Nimimerkit ,Toi<v<> Mus" (14. 6. 50) ja ,Uunojen Uuno" (16. 9. 50) 16 
ovat lii.hc-ttii.neet aloittcet panematta niiden mukaan Jworceu suljet·tua 
oikeata nimeii.iin ja osoitettaan. Heita fkehoitetaan nyt. liiheWi.miUin <tal · 
lainen .suljettu kuol'i tyontut:kimustoimistoon 'kiisk~·J{'hdPl'l'ii n :o 62/ -!fl 
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annettujen oh,jeiden mukai~esti, jotta va taus aloitlt•isiiu voi tai. iin an taa . 
(Tyt, 15. 11 . 50. ) 

Vaatetust arvikkeiden m yynti. 

Virka-puvuJt tarvitsijoille Hmoitetaan, utta Tampe rN•n Pukutchtaalla, 
Tampcrcella, on jokunen miiara Lirttoisten diagonaalista valmistettuja vir· 
kapnkuja n:o 52 ja aivan pieui miiiirii muita numeroita. Puvut ovat niih
tiiviuii e. nt. tchtaan myymiiliissa, josta niitii voi tiedustella. Rinta h~, ,·in 
halpa. ('l'thj n:o 564./544, 18. 11. 1050.) 

Vaununpeitteiden etsiskely . 

Kateis·sa olevia , alempaua lnetcliuja Hel ingin aseman ,-aunuupeit· 
tcitii pyydetiilin etsimii.iin ja tavattacssa liihettii.miiiin ue cnsi tilassa koti 
asemalleen sekii etsinniin tuloksesta ilmoi,ttamaan oman lik<'liLle,jakson 
toimiston viilityksellii. 1. liikcnnejaikson piiii.llikiiu ·toimistoon 5. 12. 50 
mcunessii. : N:o Rki 5, 66, 89, 102, 112, 117, 119, 120, 136, 157, 303, 306, 
300, 319, 343, 353, 363, 393, 399, 403, 433, -!57, 499, 505, 5H, 604, ()[ 5. 
636, 670, 671, 67 ja 697. (1. ljp n :o 1313/ 3661, 11. J 1. .30.) 

Kuljetuk:sen aikana kadonneen k aapin etsiminen. 

Vaasan ascmalta J"yvii:kyliin ascmalle pikatavarana kuljetetta vak i 
jii.tcity mustaksi maalwttu , kiiytetty noiu 160-175 sm korkca lka·k~iovinc,, 
hyllykaappi ei ole aapunut miiii.rii.a"cmalleen_ Liiikennepaik.koja kuhoi-te
taan tarka tamaan tavarasuojansa ja mi•kiili puhcenaolcva kaappi liiyde
tiiii.n, liihCittiimiiiin se J"yviiskyliin n.semalle sekii. lOydii tii. ilmoit tamaan 
liiken.n.etohln.iston tiedustelujao tolle. (Lkoj n :o 2524, J 7. 11. 1960.) 

Avoimia virkoja ja toimia . 

4. liilcennejaksossa seuraaval esityksen peru.teella tii.ytettii.viit virat ja 
toimet: a.se?namiestenesimiehen vvr!coja: yksi Haapamii.ellii; 1 l. vaihdemie
hen toi?nia. : yksi Tampcreella; 2 l. vaih.demiehen toimia: yksi Pcipohjassa; 
1 l. ase'ITUIImiehen toi!mia: kuusi Taunpereella, y'ksi Miintyiluodo sa, kaksi Po
ri sa, yksi SiUt·o a ja yksi Haapamaellii; 19 l. Me?namiehen toi?nia: yksi 
Kolhossa ja junanniehen toi·mia: kolme Tampereella, kolme Porissa, kal,si 
Toijala sa ja yk i Haapamiiella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on ja.tettii.va asianomai en liikennepaikan piiii llikolle viimci tiiiin -!. 
12. 50 . 

10. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytcttii.vii.t toirne t: 
2 l. konttoriap1~laisen tovmi Ko uvolan asemalla; vii.sitoista 1 l. ase?namiehen
toimta, joista 12 Kouvolan, 1 Mikkelin ja 2 Kotkan asemalla. Liikenneosas
ton johtajalle o oitetut hakemuk et on jiitettii.vii asianornaisten liikennepaik 
lwjen pii.iillikiiille 9. 12. 1950 mennessii. 

Yksi ylim. mke?mwmestarin toimi y. p. ratateknillise ii. toimi tossa 
(ratapihajaosto) . - Rataosn.ston johtajalle osoitetu t hakemukset on jii.tet
tavii. rautatichallitukscn kirjaajalle viimeistii.iin 9. 12•. Hl50 cnnen klo 12.00. 

Toimitsij&n ·virlaa rautatiehalli tuksen hanldntatoimistossa. Ra utatiehal 
litukselle osoitetut hakemukset on toimitettava nmtat ieballituksen ldrjaajalle 
viimeisttUin 15. 12. 1950 ennen klo 12. 

Rautatiehallituksen tarkastustoirui to~sa £ l. tarkka4jan virka. Rauta
tiehallitukselle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii rautatiehallituksel\ kirjaa
jantoimistoon viimeistiiiin 16. 12. 1950 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean n.suntopulan takia keboitetaan hakijoita enncn hake· 
musten j iitUimi~tii ottamaan elviiii. asunnonsaatimahdollisuuksista. 

l lels inki 1950. Valtioneuvoston kirjapai11o 
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Viittaus Kaskylehdessa ,ulkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o lf50. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a lly s : 1. Viransijaisen palkkaus kuolemantapauksen sattuessa. - 2. 
Tyokirjojen a.nta.m.inen ja tietojen merkiJtseminen niihin. - 3. Korvauksen mak
saminen valtionrautateiden muidcn osa. tojen kuin varasto-osaston henkilO<kun
nalle poJ.ttoainecn annosta veturcille. - 4 . .Toululi~kenne v. 1950. - 5. Muutok
sia. postivaunujen ktilkuvuoroihin. - 6. Liikennepaikkoja ko kevia murutoksia. 
- 7. Vuookratut ii.iliovaunut. -8. Laivaliikenne satamissa. - 9. Valtionrauta
teiden autoilila ta.pahtu,-a tavara.Li.njaliik.enne. - 10. Tava.ran luO'kitus. -
11. Koululaisliput. - 12. En.nruk.komaksulaskelman uusi loma.ke. - 13. Filmien 
kuljet.us kiitota.varana. - 14. Matkalippualennuk.sia.. - 15. Ehwkuulustelu.t 
rautatieopistossa ja linjaha.lil.innossa. 16. Kadonneita. matkalippuja, vinkamel'k
kejii. ym. - 17. Avoimria 'Vinkoja ja toimia. 

Viransijaisen palkkaus kuoleman
tapauksen: sattuessa. 

Tehdyn tiedustelun johdosta valtiovarainministerii:i on ilmoit- 1 
tanut kohtuussyista katsovansa, etta virkaa tai tointa valiaikai-
sena tai sijaisena hoitamaan maaratyn henkilon, joka ei ole 
viran tai toimen haltija eikii ylimaarainen toimenltaltija, oikeu
denomistajille voidaan suorittaa hanen palkkauksensa koko siltii 
kalenterikuukaudelta, minkii aikana viransijaisen virkasuhde 
paattyy lmoleman johdosta. (Rh/ To n: o II. 1355, 21. 11. 1950.
Valtiovarainministerion kirj. n:o 60/ 373 Yl\'IKD 1950, 5997, 
9. 11. 1950) Kl n:o 57/ 50. 1. 

Tyi:ikirjojen antaminen ja tietojen 
merkitseminen niihin. 

Rautatiehallitus on valtion tyontekijalle annettavasta tyo- 2 
kir_jasta 30 paivani.i. syyskuuta 1950 annetun valtioneuvo ton 
paatoksen (Kl n: o 50/ 50. 1) 2 §: n mukaise ti maarannyt, etta 
alla mainituilla valtionrautateiden viranomaisilla on oikeus antaa 
tyokirjoja seka merkita niihin tarpeelliset tiedot: 

Talou,sosasto: 
Rautatiehallituksen hallintorakennu.ksen i annoitsija. 
Painatusjaoston paallikki:i. 
Talousjakson paallikko. 

8464. - 30. 11. 1950. 
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2 Rataosasto: 
Geologi. 
Ratajakson paallikko. 
Ylipuutarhuri. 

Koneosasto: 
Var:ikkojakson paiillikko. 
Varikon paallikko. 
Paakonepajan paallikko. 
Sahkokonepa.jan paallikko. 

Liikenneosasto: 
Liikennejakson paallikko. 
A ·emapaiillikko. 

V arasto-osasto: 
Vara.stojakson paallikko. 
Puutavarakirjanpitajii (linja-). 
Tuotantolaitoksen esimies. 

Tm·iffiosasto: 
Ylitarkkaaja. 

Ra1datim·akemmsosasto: 
Kamreeri. 
Rakennus- ja tyopaallikko. 
Rautatietutkimuksen paa.J.likko. 

Yllii olevalla kumotaan rautatiehallituksen kiertokirjeellii 
n: o 2/ 407, 5/ 2 1926, asiassa annetut maariiykset myohempine 
lisayksineen. 

ValLiovarainministerio on katsonut tarpeelliseksi, nojautuen 
V'altion tyontek.ijiille aru1eitavnsta tyokirjasLa 30 paivanii syys
lrnuta 1950 am1ettuun valt.ioneuvoston paatokseen ( 466/ 50), antaa 
tyokirjaan tehtavista merkinnoista seuraavat ohjeet: 

1) Vanhaa tyokirjaa ei tarvitse vaihtaa valtioneuvoston 30 
paivana syyskuuta 1950 valtion tyontekijalle am1ettavasta tyo
kirjasta tekeman paatoksen mukaiseen tyokirjaan, vaan otetaan 
uusi tyokirjapainos kaytantoon sita mukaa kuin tarve vaatii. 
Kun valtion tyontekijalle annettavasta tyokirjasta 30 paivanii 
syyskuuta 1950 am1etun valtioneuvoston paatoksen ( 466/ 50) 
6 §: n mukaiseen tyokirjaan liittyy valtion tyontekijain elalrkeistii 
annettu asetus ( 465/ 50) ja mainittu valtioneuvoston paatos, on 
vanhaankin tyontekijiille -annettuun tyokirjaan liitettiiva sanottu 
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asetus ja paatos. Niista on tata tarkoitusta varten otettu yli- 2 
painos, jota on saatavissa valtioneuvoston ju1kaisuvarastosta. 
Merkintojen tekemisessa vanhaan tyokirjaan on kuitenkin vast'-
edes noudatettava, m.ita alempana on sanottu uudesta tyokirjasta. 

2) Sarake 1. 
J os tyopaikkaa merkittiiessa kaytetaan lyhennyksia, tulee nii

den olla niin selvia, ettei tyopaikasta synny epatietoisuutta. Jos 
tyopaikassa on tyontekijalla myos numero, merkitliiin tamii tyo
paikkamerkhmlin jalkeen. 

3) Sarake 4. 
Ammatti tai tyon laatu on maariteltava niin selviisti, eWi jo 

merkinniista voidaan paatella, mihin elakerybmaiin tyontekija 
kuuluu. Nain ollen on valtettava ,tyoliiinen", ,konepajatyoUii
nen", ,rakennustyolainen" ym. ylimalkaisia merk.intoja. Samaan 
sarakkeeseen merkittiiviin eliilkeryhman on siten oltava yhtii pitiiva 
ammatti- tai tyonlaatumerkinnan kanssa, esim. siivooja, maalarin
apulainen, putkiasentaja, muurari. 

Kun tyontekijan ammatti, tyon laatu tai eHikeryhmii muut
tuu, on vastaava merltintii heti tehtiiva tyokirja.an ja mahdol
liset perusteet ta.han merltitUivii ,Lisatietoja ja huomautuksia"
sarakkeeseen (sarake 8) . Nain on meneteltava erikoisesti silloin, 
kun tyontekijain elakeasetuksen 10 §: n saiinnos tulee sovellet
tavaksi. 

4) Sarakkeet 5-8. 
Todellisten tyi:issiioloviiklrojen luku lainmukaisine vuosiloma

aikoineen sekii tiistii saadut tyotulot, ylityopalkkaa lukuunotta
matta, merltitaiin aina erikseen eri riville. Samoin merkitaiin eri 
riville tyossii saadun ruumiinvamman tai tyostii aiheutuneen 
sairauden taik:ka julkisen tehtiivan aiheuttamat tyostii poissaolo
viikot, siltii ajalta saadut todelliset tulot - ei kuitenkaan tapa
turmakorv·auksia - ,Ansio mk"- arakkeeseen, mihin erikseen 
merkitiiiin lisiiksi mahdollinen arvioitu ansio, t. s. mita tyonteki
jan tamiin jiilkeen viela arvioidaan pois aolon johdosta jaiineen 
niiiltii viikoilta saamatta. Edelleen merkitaiin jalleen eri riville 
muun sairauden aiheuttamat tyostii poissaolovij,kot, saadut tyo
tulot ja vielii li iiksi arvioidut tulot, j.n.e. ,Lisiitietoja ja huo
mautuksia "-sarakk:eeseen on sitiipaitsi aina selviisti merkittiivii 
tyosta poissaolon syy ja aika, minkii poiss.aolo on kestiinyt. 
Yleensii on pidettiivii silmiillii sita, etta asianomainen eli.ikkeen
Jaskija aikanaan voi he1posti havaita, mitka ajat eliikevuosia las
kettaessa on otettava huomioon tyoviikkoina tyontekijiiin eliike
asetuksen 5 § :n mukaisesti. Sarakkeeseen 6 merkittiiva viikkojen 
luku on tehtiivii tiismallisesti tiiysinii ja osaviikkoina, joten viik-
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kojen lukua ei saa pyoristaa. Valtion tyossa sattuneet keskey
tykset on aina merkittava tyokirjaan niin, etta sarakkeisiin 2 ja 3 
merkityt tyoajat ovat yhtapitiivia sarakkeeseen 6 merkittyjen 
tyoviikkojen kanssa. 

Edella olevan mukaisesti on tyokirjaan merkiWiva myos, 
paitsi valtion tyassa oloaikaa, tyontekijan sotilaspassin mukaan 
hanen asevelvollisuusaikansa vakinaisessa vaessa, mildili tama 
palvelus valittomasti liittyy valtion tyohon, seka aika, minka 
tyi:intekija sotllitilan aikana (30/11 1939-26/ 9 1947) on ollut 
sotapalveluksessa. Nama merkinnat voidaan tehda aikaisemmalta 
ajalta muiden · merkintojen jalkeenkin. Sen sijaan tyokirjaan ei 
merkita aikaa, minka tyi:intekija on ollut esim. valtion viran tai 
toimen haltijana tai kunnan palveluksessa, vaan on tiima tarvit- . 
taessa naytettava toteen erakehakemukseen liitettavalla, viralli
sesti oikeaksi todistetuUa nimikirjaotteella t.m.s. tavalla. 

Jos tyontekijan tyo yleensa on kestanyt vJhemman kuin kah
deksan tuntia vuorokaudessa- kuitenkin vahintaan tyi:intekijain 
elakeasetuksen edellyttaman viisi tuntia - on tasta tehtavii mer
kinta sarakkeeseen 8, esim.: , Tehnyt 6-tuntisia tyopaivia." 

Esimerkki sarakkeisiin 5--'8 tehtavista merkinnoista (m.m. 
ansiot taysin kuvitellut): 

Elak!kooseen oi'keutmtavien tyoviiklkojen luku 
ja sita vastaava tyoansio Lisatietoja ja huomau-

I Viikkojen 

I 
Ansio tuiksia 

Vuonna iuku mk 8 
5 6 7 

1949 43 2/7 220,000 
1949 6 5/ 7 20,000 l'apat. sair. 1/7-16/ 8. 

Arv. 15,000 
19¥.J 2 6,000 Sair. 15/ 11-28/11. 

Arv. 4,000 
1950 4 4/7 20,000 
1950 5/7 - Tyomaan siirt. 2/2-6/2. 

Arv. 5,000 
1950 46 5/7 235,000 
1944 26 1/7 - R.es . palv. 1/4-30/9. 

Arv. 15,000 l 
5) Tyotulot, jotka . tyi:intekija on saanut valtion tyosta vii

meisen vuoden aikana ennen siit~ eroamistaan1 ylityosta saatua 
palkkaa lukuunottamatta, merrkitaan erikseen muidcn tyokirja
merkintojen jalkeen. Jos tyontekija on eronnut esim. 20. 10. 1950, 
ilmoitetaan talli:iin hanen tyotulonsa 21. 10. 1949-20. 10. 1950 
valiselta ajalta. lVIikali tyotulot tana aikana ovat vahentyneet 
tyosta poissaolon takia, on merkittiiva, miten sm:tret ovat erikseen 
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todelli et tyotulot ja miten suuret erikseen arvioidut. Naiden 2 
molempien perusteella mafu:ataan sitten elakkeen laskemi en poh-
jana olevat tyotulot. 

6) Tyokirjamerkinnat on tehtava selvasti musteella. Mahdol
liset korjaukset on tehtava puneella ja varmennettava merkin
nantekijan nirnikirjoituksella. 

SamaHa kun rautatiehallitus saattaa ylla olevan kaikkien 
asianomai ten tiedoksi ja noudatettavaksi, mutatiehallitus on 
1i a.ksi mii.arannyt euraavaa: 

1) Voimassa olevien safumosten mukaisesti on valtion -elak
keensaaja, joka on otettu sellaiseen valtion tyohon, jossa olon 
ajan tyontekija saa lukea hyvakseen eHikkeeseen oikeuttavana 
palvelusaikana, velvollinen luopumaan eUiketta vastaava ta osasta 
tyopalkkaansa silta ajalta, minka han on tyossa ollut. Naissa 
erikoistapauksissa on tyokirjan ,Lisatietoja ja huomautuksia"
sarakkeeseen (sarake 8) tehtava merkinta elakKeen suuruudesta 
ja alkamisajasta sekii siita, mika viranomainen ja milloin elak
keen on myontanyt. 

2) Tyokir janantajan on pidettava luetteloa annetuista tyo
kirjoista. 

3) Tyokirjat tilataan painatusjaostosta. 
(Rh/ to n: o H. 1512, 21. 11. 1950. - Kulk. kirj. n :o 5473, 

11. 11. 1950) Kln:o 57/50. 2. 

Korvauksen maksaminen valtionrautateiden 
muiden osastojen kuin varasto-osaston hen
kilokunnalle polttoaineen annosta vetureille. 

Sattuneesta syysta huomautetaan taydennykseksi otsakeasiaa 3 
ko kevaan, kaskylehdessa olevaan rautatiehallituksen m5..:1.riiykseen 
(Kl n:o 4-6/50. 3), etta k. o. korvauksesta laadittaviin palkka-
li toihin on aina erikseen merkittava kaikkien niiden hentkiloiden 
nimet, joille korvausta maksetaan ja paljonko kukin heista on 
halkoja vetureille antanut ja saa korvausta yksikkohinnan mu-
kaan nostaa. Sitiipaitsi on listaan merkittava yllamainittu kasky
lehden numero selvitykseksi siita, etta korvaus suoritetaan sano-
tun maarayksen perusteella. (Rh/ vo n:o H. 118, 21. 11. 1950) 
Kl n:o 57/50. 3. 

Joululiikenne v. 1950. 

Rautatiehallitus on ti.inaan tapahtuneessa esittelyssa paatta- 4 
nyt, etta joulukuun 21-26 piiivinii. asetetaan kulkuun seuraavat 
lisajunat: 
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J oultdmnn 21 piiiviinii: 
Lisii.pikajuna 65 a Helsinki----Dulu, lii.h.t. Helsingistii. lklo 19,20 saap. 

Ouluun klo 6,40. 
Lisapikajuna 71 a Helsinki-Kuopio, lii.ht. Helsingistii. klo 21,15. saap. 

Kuopioon klo 6,40. 

· J oulnknun 22 piiiviinii: 
Lisii.pikajuna 97 Hpk/57 a Helsinki------Beinajoki, laht. Helsingistii. klo 

12,10 saap. Seinii.joelle klo 20,41. 
Lisiipikajuna 65 a Helsinki-{)ulu. 
Lisii.pikajuna 75 a Helsinki-Kuopio, liih.t. Helsingistii. klo 11,30 saap. 

Kuopioon klo 21,25. 
Lisii.pikajuna 71 a Helsinki-Kuopio. 
Lisii.pikajuna 66 a Oulu---Helsinki, lii.ht. Oulm;ta klo 17,55 saap. Helsin· 

kiin klo 10,07. 
Lisii.pikajuna 76 Kuopio-Helsinki, liiht. Kuopiosta klo 14,20 saap. Hel

sinkiin klo 23,39. 
Lis:ipikajuna 72 a Kuopio-Helsinki, liiht. Kuopiosta klo 23,20 saap. 

Helsinkiin klo 9,38. 

J ouluknun 23 piiiviinii: 
Lisii.pikajuna 27 Helsinki-Turku, Lohjan kautta, liiht. Helsingistii klo 

12,45 saap. Turkuun klo 18,12. 
Lisahenkilojuna 213 a Karjaa-Hanko, liiht. K.a.rjaa1ta ~do 16,17 

(yhteys junasta 27), saap. Hankoon klo 17,31. 
Henkilojuna 35 Helsinki-Karjaa (Turku), liiht. Helsingistii. klo 18,05 

saap. K.arjaalle klo 20,32 (Turkuun klo 23,30). 
Lislipikajuna 97 Hpk/57 a Helsinki--Beinlijoki. .Junassa on suoranaisin. 

vaunuja Vaasaan ja Jyvliskylliiin. 
Lisiipikajuna 65 a Helsinki-Qulu. 
Lisapikajuna 75 a Helsinki-Kuopio. 
Lisapikn.juna 71 a Helsinki-Kuopio. ' 
Henkilojuna 34 (Turku-) Karjaa-Helsinki, il.iiht. (Turusta klo 17,50) 

Karjaalta klo 20,37 saap. Helsinkiin klo 22,58. 
Lislipikajuna 62 n. Seiniijoki-Helsinki, liiht. Seinii.joelta klo 7,20 sn.ap. 

Helsinkiin klo 15 49. 
Lisapikajuna 6.6 a Oulu-Helsinki . 

. Lisiipikajuna 76 Kuopio-Helsinki. 
Lisii.pikajuna 72 n. Kuopio-Helsinki. 

Joulukuun 26 piiiviinii: 
Henkilojuna 17 Helsinki-Lahti, liiht. Helsingistii ldo 13,50 saap. Lah· 

teen klo 16,28. 
Lislipikajuna 28 Turku-Helsinki, Lohjan kautta, liiht. Turustn. klo 18,35 

saap. Helsinkiin klo 0,15. 
Lisiipikajuna 98 '£ampere-Helsinki, liiht. Tampereelta klo 18,10 saap. 

Helsinkiin klo 21,26. 
Lisiipikajuna 66 a Oulu-Helsinki. 
Lisiipika.juna 76 Kuopio-Helsinki. 
Lisiipikajuna 72 a Kuopio-Helsinki. 
Lisiipikajuna 2 a Lahti-Helsinki, lliht. Lahdesta klo 16,51 saap. Hel

sinkiin klo 19,10. 
Lisiihenrkilojuna 108 a Riihimaki---'Helsinki, liiht. Riihimiioltii. klo 18,45 

saap. Helsinkiin klo 20,27. 
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J otdukuun 27 piiiviinii: 
Lisiipikajuna 62 a Seiniijoki-Helsinki. 

Vakinaisiin j1.miin liitetiiiin lisavaunuja kysynniin ja mahdol
lisuuksien mukaa.n siihen maaraan, minka vetu-reiden vetokyky 
~allii huomioonottaen, kuitenkin myos, ettii kaksinYetoa on tarvit
taessa kiiytettiiva. 

Junat 35 ja 34 Helsinki-Karjaa-Helsinki eiviit ole kulussa 
joulukuun 24 ja 25 paivina, mutta kyllakin joulukuun 26 paiviinii. 

Joulukuun 21-23 paivina on j1.ma a 65 ja joulukuun 22, 
23 ja 26 piiivina junassa 66 vain paiviivaunuja; vakinaiset ja 
lisiimakuuvaunut kuljetctaan junilla 65 a ja 66 a. 

amoin on joulukuun 21-23 paivina junassa 71 ja 22, 23 ja 
26 piiivinii junassa 72 vain piiivavaunuja, kun taas malmuvaunut 
kuljetetaan niiina paivina junilla 71 a ja 72 a. 

Savonlinnan makuuvaunu kuljetetaan joulukunn 21-~3 pai
vina junalla 71 a Pieksiimaelle, jo ta edelleen vakinaisella junalla. 

Junaan 61 myydaan joululruun 22 ja 23 piiivina paikka
lippuja ainoastaan Seinajoen pohjoispuolelle matkustaville. Vaa
san ja Kristiinankaupnngin radalle seka Seinajoelle ja sen etelii
puolelle matkustaville on nainii piiivina varattu juna 97/ 57 a. 

Helsingista Karjaalle tai sen ohi Kauklahden kautta o tetut 
pikajunaliput kelpaavat 23. 12. 50 myos junassa 27 (Lohjan 
kautta). Sarna etu on myonnetty myos paluumatkalla 26. 12. 50 
junassa 28 matkustaville. 

J\Iatkustavalle yleisolle on huomautettava, etta kalw ton punt
teen vuoksi pikajuniin varataan vaunu toa vain se maara, minkii 
tilattujen paikkojen lukumaara edellyttaa, jonka vuoksi paik
kojen varaaminen etukiiteen naihin juniin on valttamiiton. 
(Rh n:o 2503, 24. 11. 1950) Kl n:o 57/ 50. 4. 

Muutoksia postivaunujen kulkuvuoroihin. 

4 

19. 11. 50 lukien lakkautetaan pv 31/ 41 sunnnntai- ja juhla- 5 
paivavuorot junissa 35/ 34 rataosalla IIelsinki-Kauklahti
Karjaa-Turku-Karjaa-Kauklahti-Helsinki. Postien kuljetus 
pv 31/ 41 korvataan junien 35/ 34 konduktoorivaunussa tapah
tuvalla laatikkokuljetuksella. 

19. 11. 50 lukien lakkautetaan pv 181 / 171 sunnuntai- ja 
juhlapaivavuorot junissa 368/ 367 rataosa.Ua Tnrku-Toijala
Turku. 

27. 11. 50 lukien jarjestetiUin Turusta Toijalaan junassa 370 
konduktoorivaunu · a laatilclcokuljetus ilma.n saattavaa postil
joonia. 
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27. 11. 50 lukien jarjestetai:in postinkuljetus junien 43/44 
konduktoorivaunun postio asto a rataosalla Ilelsinki-Tampere 
(Pori)-IIelsinki. Jtmassa 43 on saattava postiljooni vain Toi
jalan-Tampereen viililla ja junas a 4:4: koko matkan. (Kut n: o 
1 32, 24. 11. 1950) Kl n:o 57/50. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Strengbergin Tupakkatehtaan kanssa tehdyn rahtisopimuksen 
mukaisesti on Liikennepaikkojen Valimatkoihin 24. 11. 1950 
luk:ien lisattava Pietarsaaren alaisen Tupakkatehtaan raiteen koh
daJle 8 sarakkeeseen (sivu 128): 

Kappaletavaralahetysten kuljetusmaksut lasketaan Pietarsaa
re ta ja Pietarsaareen mitatun tien pituuden perusteella. Syrja
raidemaksujen kantamisesta huolehtii Pietarsaaren asema. (Tfo 
n: o 1836, 22. 11. 1950) Kl n: o 57/ 50. 6. 

SOK:n Oulun konttorin kans a tehdyn rahtisopimuksen mu
lmise ti on Liikennepaikkojen Viilimatkoihin 15. 11. 1950 lukien 
lisattava Oulun alaisen SOK: n pussin raiteiden kohdalle 8 sarak
keeseen ( iv. 120): 

Kappaletavaraliihetysten kuljctusmaksut lasketaan Oulusta ja 
Ouluun mitatun tien pituuden perusteella. Syrjaraidemaksujen 
kantamil esta huolehtii Oulun asema. (Tfo n:o 1642, 30. 9. 1950) 
Kl n:o 57/50. 6. 

Putikon aseman alaisena avataan joulukuun 1 paivasta 1950 
luk:ien liikenteelle ,Auvisen raide" seuraavin julkaisuun ,Lii
kennepailclmjen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

Putikko 
Auvisen r.aide Pu 1. Tt And. Auviucn Oy:tli. 

var>ten Luk. 1. 12. 
1950. (Lkoj n: o 
2564, 25. 11. 1950). 
Kl n:o 57/50. 6. 

Simon ascman alaisena avataan liikenteelle km: lla 843 + 200 
m joulukuun 1 paivasta 1950 Jukien Horsma-niminen scisake jul
kaisuun ,Liikennepaikkojen viilimatkat" tehtiivin seuraavin mer
kinnoin: 

se Horsma 62 Simo 10. 
Kemi 15. 
Lla 23. 

()1 91. 

H Luk. 1. 12. 50. (Lkoj 
n: o 1933, 25. 11. 50). 
Kl n:o 57/50. 6. 

Sei akkeella pysiihtyvat toistaiseksi tarpeen vaatiessa (S) 
junat 6104 ja 6105. 
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Vuokratut sailiovaunut. 

Semaavat sailiovaunut on luovutettu Oy Petko Ab: lle: 7 
Go n: o 1993 1 31. 10. 50 alkaen 
" " 199384 " " 
" " 199399 " " 
" " 199405 " " 
" " 199396 2. 11. 50 " 
, , 199398 20. 11. 50 , (sop]mukses a mainittm Go 

199403 :n tilalle). 
(Rh n:o 2211/ 6493, 19. 10. 1950) Kl n:o 57/ 50. 7. 

Laivaliikenne satamissa. 

LaivaJliikenne Iisveden ja Jauholahden satamissa on paatty- 8 
nyt 20. 11. 1950 (9. ljp n:o 1286, 22. 11. 1950) . 

Valtionrautateiden autoilla tapahtuva 
tavaralinjaliikenne. 

Autoilla kuljetettava tavam. 9 
1 §. 

Kuljetettavak.si oteta:an ylecnsa vain sellaisia kappaletavara
liihetyksia, jotka soveltuvat autoilla kuljetettaviksi. Vaunukuor 
malahetyksistii ja erikoista jarjestelyii vaativista Uihetyksista on 
sovittava en rautatieliikennepaikan kanssa, joka autokuljetuksen 
jiirjestaa. 

Kuljetuksen jako. 
2 §. 

Kuljetukset jaetaan seuraaviin ryhmiin: 
a) Varsinaiset autokuljetukset. 
b) Autolinjoilta rautatielle siirtyvat kuljetukset. 
c) Rautatielti:i autolinjoille siirtyva,t lruljetukset. 

r arsinaiset autolculjet·ulcset. 
3 §. 

1. Lahetykset ottaa kuljetettavilksi joko liihetysasema tai au
tonlruljettaja. 

2. J os lahetyspaikka on rautatieliikennepaikka, kirjoitetaan 
lahetyksille aina tavallinen rautatiekuljetuskirja, jonka ylareu
naan on leimattava sana ,Autolla". 

Autonkuljettaja kirjoittaa linjan Yarrelta kuljetettavaksi otta
milleen Uihetyksille autolruJjetuskirjan n : o 1015. Kuitenkin, jos 
lahetyksen maiirapaikka on rautatieliikennepaikka, voidaan kayt-
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tiia myookin liihettiijan kirjoittamia rautatiekuljetuskirjoja, joi
den y.Iiireunaan on merkitUivii sana ,autolla". 

3. Kuljetu maksu la ketaan aina maantietariffin mukaan. 
(Tilityksen suhteen ks. 13 §.) Knljetettaessa tavaraa useam
malla autolinjalla, la ketaan kuljetusmaksu autokuljetusmatko
jen yhteenlasketun pituuden peru teella. 

4. Kuljetusmaksu on liihettiijiin suoritettava, paitsi jos vas
taanottopaikka on linjan varrella sijaitseva itseniiinen rautatie
liikennepaikka tai jo vastaanottaja on linjan varrella oleva kaup
paliike, teo11isuuslaitos t . m. s ., jolta autonkuJjettaja viivytyksetta 
voi perHi rahtimaksun samalla kun tavara luovutetaan, jolloin 
kuljetusmaJksun voi myos vastaanottaja suorittaa. 

Autolinjoilta mutatieUe siirtyviit kuljetukset. 
4 §. 

1. Liihetyk.~et vastaanottaa autonlmljettaja kiito-, pika- tai 
rahtitavarana edelleen rautateitse kuljetettaviksi ja voidaan ne 
osoittaa kaikille itseniiisille l iikennepaikoille. 

2. Autokuljetuksen osalta autonkuljettaja kirjoittaa liihetyk
sellc autokuljetu:kirjan n :o 1015 ja rautatiekuljetuksen osalta 
iirtoasema kiito-, pika- tai rahtitavamkuljetuskiJ:jan halutusta 

lruljetustavarasta riippuen. Jos lii.hettiijiillii on omat lruljetus
kirjat ja myookin autokuljetusmalrsu on perilla maksettava, ei 
autonkuljettajan tarvitse kirjoittaa autoknljetuskirjaa n: o 1015. 

Kuljetusmaksu voidaan suorittaa antokuljetuksen osalta joko 
Hihtopai!kalla tai miiiiraasemalla, rautatiekuljetukscn osalta aina 
mii.iiriiasemalla . 

. Jos kuljetusmaksu 'antolmljetuksen o alta on suoritettu lii.hto
paikalla, ei rautatiekuljetu kirjaan merkitii. autokuljetusmaksua. 
Autokuljetuskirjan va taanottajalle kuuluva osa kiinnitetiiiin rau
tatiekuljetuskirjan vastaanottajalle annettavaan osaan. 

Jos kuljetusmaksu autolmljetuksen osalta on suoritettava maii.
rii.asemalla, merkitaan autolmljetu<;rnak:Ru siirtoasemalla rauta
tiekuljetuskirjaan eri summana. l\1ikali autokuljetuksen osalta 
on kirjoitettu autokuljetuskirja n: o J OJ 5, kiiru1itetii.ii.n sen vas
taanottajalle kuuluva osa rautatiekuljetu ·kirjan kuukausitileihin 
liitettavaan osaan. 

3. Kuljetusmak.~u lasketaan aina eril,seen auto- ja erikseen 
rautatielruljet.uksen osalta. Autokuljetuksen osalta kuljetusmaksu 
lasketaan maantietariffin mukaan ja rautatiekuljetuk.~en osalta 
kuljetustavasta ri ippuen kiito-, pika- tai rahtitavaratarifFin mu
kaan. Myo viihimmat maksut merkitaan erikseen rautatie- ja 
erikseen autokuljetuksen osalta. 

4. Kul.jetu maksun lisaksi autonkuljettajan on kannettava ta
riffisii.annon mukainen kuljetuskirjamaksu kustakin Jiihetyksesta, 
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jollei UihetHijalla ole valnuiksi kirjoitettnja kuljetuskirjoja. El1ei- 9 
vat osoitelapY.t ole liikennesaannon maaraysten mukai ia, on niis-
tiikin kannettava tariffi, aiinnon mukainen maksu. 

5 §. 
Autonkuljettajan on otettava Uihettajalta kuljetuskirjaan si

toumus mahdollisten vahinkojen ja lruljetusmaksujen korvaami
sesta sellaisista tavaroista, ikuten tuore kala ja liha, metsan
riista, tuoreet vihannekset ja hedelmat, tum·eet marjat (puolu
koita lukuunottamatta), elavat kasvit ja elaimet, joista kuljetus
maksu olisi liikennesaannon mukaan lahettajan suoritettava. 

Ratdatieltii autolinjoille siirtyviit kul.ietukset. 
6 §. 

1. Tavm·an va ·taanotto tapahtuu kaikilla rautatieliikennepai
koilla ja voidaan osoittaa mille autolinjan varrella olevalle pai
ka:lle tahansa. Jollei maarapaikka ole autoliikennepaikka, on lahet
tajii.n ilmoitettava ne kaksi Uihinta autoliikennepaikkaa, joiden 
valilla maarapaikka sijaitsee. ,J ollei tavaraa void a jattaa ilmoi
tetulle paikalle, jatetaan se kuljetussuunnassa lii.hinna olevalle 
autoliikennepaikalle. 

2. Lahetyksille kirjoitetaa.n tavalliset rautatiekuljetuskirjat, 
joiden yliireunaan liihety a emalla lcimataan sana ,Autolla". 

3. Rautatiekuljetuksen osalta lasketaan h.'"Uljetu maksn rauta
tietariffin ja autolmljetuksen osalta maantietariffin mukaan. 
Kuljetusmaksu merkitiian erikseen rautatiekuljetuksen ja erikseen 
autolmljetuksen osalta. Autolruljetusmaksujen eteen merkitaan 
aina sana .,Auto". Kuljetusmaksn on lahettajiin suoritettava. 
J os vastaanottopaikka on itsenainen rautatieliikennepaiJdm, voi
daan kuljetn mak ·u kuitenkin suorittaa perilla. 

4. Jos liihet:v on osoitettu autoliikennepaikalle, liiteUHin knor
makirjan (10 §) mukaan rautatiekuljetuskirjan vastaanottajalle 
olmuluva o. a ja kuittauso a. Tarkastustoimi toon meneva o a jaa 
rautatieliikennepaikalle tileihin liitettavaksi. 

7 &. 
Rellaisella rautatieliikennepaikalla. jolta autolinja alkaa tai 

jonka kautta se kulkee, voidaan autoon kuormata myo. siella 
rautateitse kuljetettavaksi jatetyt lahetykset, ensisijassa kiito- ja 
pikatavaraa, jotka ovat osoitetut toiselle saman autolinjan var
rella olevalle rautatieliikennepaikalle. Kuljetusmaksut lasketaan 
ja merkitaan erikoi luetteloihin niinkuin tavara oli ·i Hih~tett:r 
rautatei.tse. Kuljetuskirjat viedaan kuormakirjaan n: o 1020. Nii
hin ei leimata sanaa ,Autolla", mutta sensijaan knljctuskirjojen 
kohtaan, Yaunun sarja ja numero, merkiUHin auton v. r. tunnus. 
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9 Tavaran jatto vastaanottajalle. 
8 §. 

1. Tavara luovutetaan liik<ennepa:ikalla kuormak:irjaan tehHi
viiii kuittausta vastaan. Autoliikennepaikan on ilmoitettava tava
ran saapumi.sesta vastaanottajalle puhelimitse, ilmoituskortilla tai 
muulla sopivalla tavalla kuten rautatieliikennepaikoillak:in teh
diiii.n. Lahetys luovutetaan va.staanottajalle kuljetusk:irjaan teh
tiivaa kuittausta vastaan. Vastaanottajan on todistettava henki
lollisyyten a. ,Tollei vastaanottaja it e nouda Hihetysta, hanen on 
annettava noutajalle valtakirja. l\Iuuten noudatetaan tavaran 
jattamises a ja vnstaanottajalle luoynttam:i cssa liikennesaannon 
maarayksia. 

2. Autoliikennepaikan on Hihetettava edelli en kuukauden kul
jetuskirjojen lruittausosat, joihin mahdolliset >altakirjat on kiin
nitetty, seuraavan aruukauden 10 paivaan mennc · a sen paallysto
asemaksi maarii.tylle rautatieliikennepaikalle siella sailytettiiviksi. 

3. Jos tavara luovutetaan suoraan autosta, noutajan on se 
b.'llitattava kuljetuskirjaru1. Jollei noutaja ole tavaran va.staan
ottaj·a, hii.nen on osoitettava olevansa oikeutettu tavaran vastaan
ottamaan ja kuittaamaan. Tavaran kuittaajan henkilollisyydesta 
on varmistauduttava molemmissa, tapauksissa. Au.tonkuljettaja 
kuittaa Hihety.ksen kuormakirjaan ja luovuttaa lrnljetuskirjan 
kuittausosan kulkusuunnassa olevallc Hihimmalle autoliikenne
pailmlle. 

Tavaraa koskevat tiedustelua iat. 
9 §. 

Puuttuvaa-, vahingoittunutta- ja perimatonta tavaraa koske
vien a.sioiden kasittelyssa noudatetaan tavaran tieclustelu aii.ntoa 
seka perimatonta- ja liikatavaraa kOI kevia maarayksia. Autolii
kennepaikoiJla e iintyvat tallaiset a.siat hoitaa asianomaisen auto
l.iikennepaikan paiillystoasema, jolle niisUi viipymatta on tehtava 
ilmoitus, paitsi milloin on kysymyksessii perimaton tavara, josta 
on ilmoitettava 5 vuorokauden lmluttua sen saapumisoota. Ilmoi
tus on lruite11kin tehtiiva niin pian, eWi pilaantuminen voidaan 
estiia, jos sellainen vaara on olemassa. 

Kuorrnak;i?·ja n :o 1020. 
10 §. 

1. Kuormakirja kirjoitetaan kaksin kappalein . Sen k:irjoit
taa rautatieliikennepaikka siellii autoon kuormattaville Uihetyk
sille ja autonkuljettaja muualta autolinjan varreilta ottamilleen 
liihetyk ille. , eka rautatieliil;:ennepailmn, etta autonlruljettajan 
on aina kirjoitettava kuormakirja olkoonpa tavaraa tai ei. Rau-
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tatieliikennepaikalla kirjoitetun kuormakirjan toinen osa anne- g 
taan autonlruljettajalle. 

Kaikki rautatieliikennepaikoilta saaman a kuormakirjat au
tonkuljettaja jattiia autolinjan piiateasemallc. Itse kirjoittamansa 
kuormakirjan toisen osan han jattaa autolinjan paateasemalle ja 
toisen osan auton kotiasemalle. 

2. Kuormakirjaan merkitaan seka rautatiekuljetuskirjojen 
etta autokuljetuskirjojen perusteella kaikki ne lahetykset, jotka 
autolla kuljetetaan. 

Kuormakirjojen kuljetusmaksusarakkeeseen merkitiiiin kaikki 
autokuljetusmaksUJt sekii 7 § : s a mainituissa tapauksissa koko 
kuljetusmaksu. 

Jos lahetys siirtyy autolinjalta toiselle, kirjoitetaan kuorma
kirja erikseen kullekin linjalle asianomaisen linjan kuormaus
paikan toimesta. Ta1laisen lahetyksen kuljetusmaksu merkitaan 
kuitenkin vain ensimmaisen kuljetusosuudcn kuormakirjaan (ko
konaisuudessaan) . 

Kuormakirjojen nojalla ei laadita tileja. Naista saadaan tie
dot vain toimintailmoituk een n: o 1031. 

J iilkivaatim1tkset. 
11 §. 

Tavaralle voidaan asettaa jalkivaatimus ainoastaan, jos selr:i 
Hi.hetys- etta vastaanottopaikka ovat itseniii iii rautatieliikenne
paikkoja. Jiilkivaatimuksiin sovelletaan nii ti:i. annettuja yleisia 
miilirayksia. 

V akuuttarninen. 
12 §. 

T.avara voidaan valmuttaa Eurooppalaise sa Tavara- ja matka
tavaravakuutus 0 /y : a kaikilla rautatieliikennepaikoilla ja moil
lakin liihetyspaikoilla, joilla on yhtion asiamie . Valruutukseen 
niihden sovelletaan yleisiii yhtion hyviiksymia ja rautatiehallituk
sen vahvista.mia maarayksia. 

Til ity smiiiiray ksiii. 
13 §. 

1. Kailrki rautatiekuljetuskirjoil1in mcrkityt maksut (niin 
auto- ku.in rauiatiekuljetuk':lenkin osuudelta) kuljetusmalrsun snu
ruude ta riippumatta tilitetaan scka lahety - etta maiiraliikenne
paikalla rahtimerkkeja kayttaen. Kuljetu kirjojen siihen koh
taan, johon tavallisesti merkitiii.in erikoi"1luettelon numero, on mer
kittava vinoristi. 
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Liihtoaseman on laadittava maara.asemilla makNettavista lahe
tyksista liikennepaikoitta.in luettelo, johon merkitaan kuljetuskir
jan numero ja kuljetusmaksu. Luettelo on lahetettava kuukau
sittain tilin yhteydessa ta1·kastustoimistoon. Luetteloina voidaan 
kayttaii tavallisia erikoisluettelon lomakkeita. ~Iaaraliikennepai
kat eivat loodi naista Uihetyksista luetteloa. 

2. Autonkuljettaja tilittaa kaikki kantamansa kuljetusmak
sut kotiasemalleen. Ne asemat, jotka ovat kantaneet autolin
joilta tulleiden lahetysten kuljetusmaksuja autokuljetuskirjalla 
n: o 1015, tilittavat ne omana kantonaan. 

3. Paallystoaseman on pidettava kirjaa autonkuljettajille an
tamistaan shekkikirjoista n: o 1015 seka jokaisen matkan jallreen 
tarkastettava, etta autonkuljettajat ovat tilittaneet kaikki ne mak
sut, jotka he ovat matkan aikana kantaneet. 

Toimintailrnoitus. 
14 §. 

Toimintailmoituksen n: o 1031 laativat lruukausitt.ain kaikki 
autolinjojen varreHa olevat rautatieliikennepaikat kaksin kap
palein. Toinen lahetetaiin kuljetustoimi ton autojaostoon ja toi
nen asianomaiselle autopiirinhoitajalle kunkin kuukauden 12 pai
vaan menne ·ii. Jos saman rautatieliikennepaikan kautta lrulkee 
useampia autolinjoja, on jokaisesta linjasta laadittava eri ilmoi
tus. Ainostaan autolinjan paallystoasema laatii ilmoituksen tay
dellisenii, mcrkiten siihen kaikki tahan linjaan kohdistuvat menot 
sek~i omat tulonsa. Kaikilla muitla asemilla merkitiian ilmoituk
sccn ainoastaan omat tulot. Tulopuoli tiiyteti:iiin kuormakirjojen 
perusteella. 

Loppusiiiinnos. 
15 §. 

Naita maiiriiyksia noudatetaan joulukuun 1 paiviista 1950 
alkaen. Tavaralinjaliikenteesta aikaisemmin annetUJt maarayk
set, mikali ovat ristiriidassa taman kanssa, on katsottava kumou
tuneiksi. (Rh/ Kut n:o 2500, 24. 11. 19'50) Kln:o 57/ 50. 9. 

Tavaran luokitus. 
Rautalankaisten kalanpyydysten (katiskojen) vahimpiina ta

luokitustaulukkoon on hahc1Sanojen Kalanpyydykset ja Rauta
ja teriislankateokset kohdalle merkittava 1. 12. 1950 lukien: 

Rautalankaisten kal,anpyydysten (kastiskojen) viihimpiinii ta
riffipainona kookkaan tavaran korotus huomioonotettuna pide-
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taan 50 kiloa kappaletta kohden. ( Tfo n: o 565, 15. 11. 1950) 1 Q 
Kl n:o 57/50.10. 

Koululaisliput. 

Huomautetaan, etta koululaisliput on aina kirjoitettava oppi- 11 
laan koti- ja koulupaikkakuntien liikennepa.ikkojen viilille, kuten 
Ts 21 § :n 1 kohdassa on anottu . .r ain on meneteltava silloin-
kin, kun matka on 500 km ta.i enemman. Ts: n 7 § : n 2 lm: ssii 
korjataan sanat ,kaikilla radoilla kelpaavat kouln]ais liput" kuu
lumaan ,500 km tai sita pitemmille matkoille myydyt koululais
liput". (Tfo n: o 1872, 21. 11. 1950) Kl n: o 57/ 50. 11. 

Ennakkomaksulaskelman uusi lomake . 

Ennakkomaksulaskelman ( n : o 4626) lomakkeesta on ilmesty- 12 
nyt uusi ka.nsainvalisen kuljetuskomitean laatiman mallin mukai-
nen painos. Asemia kehoitetaan tilaamaan uutta lomaketta pai
natusjaostosta ja kaytUimiHi.n tastedes yksinomaan sitii. (Tftk 
u:o 280, 22. 11. 1950) Kl n:o 57/ 50. 12. 

Filmien kuljetus kiit otavarana. 

TS: n 30 §: n 5 lisiimaarays on 1. 12. 1950 lukien muutettu 13 
seuraavan sishltoiseksi: 

5. Polkupyorista, potkukelkoista, koirista, kissoista ja pie
nista apinoista kannetaan maksua kustakin kuljetusesineestii erik
seen 30 kilon mukaan. Peltisista filminkuljetuslaatikoista filmei
neen ik.annetaan maksua kustaldn kuljetusesineesta erikseen 10 
kilon mukaan laatikon korkeuden ollessa enintiiiin 10 em ja 
30 kilon mukaan laatilmn korkeuden ollessa . ita ·uuremman. 
Filmilaatikon lisaksi liihetykseen kuuluvista mainoksista ym.s. 
tavarasta kannetaan maksu erikseen. (Tfo n: o 1892, 24. 11. 1950) 
Kl n: o 57/ 50. 13. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraava alennus on myi:innetty yksinkertaisten lippujen hin- 14 
noista , euraavaan tilaisuuteen osallistuville: 
Helsinki: 4.-15. 12. 1950 ; Finlands Svenska Scoutforbund'in 
johtajapiiivat; alle 20-vuotiaat partiolaiset; 25 %, myos pikaj. 

Ehtokuulustelut rautatieopistossa ja 
linj ahallinnossa. 

Kun eri:ii:i.Jt virka- ja patevyystutkinnoissa ehtoj'a saaneet ovat 15 
viivytelleet niiden suorittamisessa ja tasti:i on koitunut tutkinto-
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jen toimeenpan.ijoille aiheetonta vaivannakoii, jotapaits.i edelly
tykset tutkintojen lopulliscen suorittamiseen ovat ehtolaisilta ajan 
mukaan vahentyneet, ilmoitetaan tii::;t'cdes huomioonotettavaksi, 
etta ehtojen suorittarniseen annetaan tilaisuus vastaavaa tutkin
toa set~raavan ke1·ran jiirjcstettiiessii, mikaJi kysymyksessa ovat 
joka lukukausi toimeenpantavat tutkinnot. Kaikissa muissa ta
pauksissa on ehtolaisten puolen vuoden kuluessa edelliscstii tut'
kinnosta ilmoittauduttava piiallystonsa valityksella tutkinnon toi
meenpanijalle, joka maaraa uusintakuulustelun ajan. Lukukautta 
tai puolta vuotta pitempi lisiiopiskeluaika voidaan myontaa ai
noastaan piiteviisti pe1·ustelluista syista, kuten sairauden trns. 
vuoksi. Kaikk:ien tiimanhetkisten ehtolaisten on em. tavalla 
ilmoittauduttava uusintakuulusteluun mahdollisimman pian, kui
tenkin viimeistiiiin ensi maalisknun aikana. (Ropj:n k:irj . n:o 
266/936, 20. 11. 1950) Kl D: 0 57/50. 15. 

Kadonneita. ma.tka.lippuja., virkamerkkejli. ym. 

Rtm iK. IIGiskisen tyttiirelle Leena iKiiskiselle 2. 9. 50 kirjoitettu 
ikoululaisvapaalippu n :1> 4/315 ma.tkalle Pikrkarala---{)ulu tiiten lkadon
neena kuolet~ (7 rtjp n :o 418, 14. ll. 1950) 

Lahden aseman alokas Toini Jalonen on lkadolttaml!t seuraavat va.paa-
lippunsa, jotka 1kuoletetaan : 

n:o 4.99538 matkalle Lahti-Oulu, ·kirjoitettu 9. 9. 1950, 
n :o 499547 , La'hti.-KO'tka , J.2. 9. 1950 
n:o 03682 , La'hti-Joensuu , 4. 11. 1950. 

(2. ljp n:o 1787/5217, 17. 11. 1950) 
Helsingin asemalla palvelevalle 1 l. asemamiehelle Eetu Antero Rau

niolle 21. 5. 49 kirjoitettu virkamerkh."i n: o 1355 on kadonnut ja kuolete
taan. (1. ljp n:o 1315/3736, 20. 11. 50.) 

4. rataja.kson ratatyomiehen Otto Roivasen... tyttiirelle Anni Roivaselle 
31. 8. 50 kirjoitettu kouluva.paalippu n: o 92/272 matkalle Tru:npere-8ui
nula, voimassa 31. 12. 1950· saakka on kadonnut 20. 11. 50 ja :kuolPtetaan. 
(4-. rtjp n: o 61/814, 22. 11. 1950.) 

Jyviislcyliin aseman junamies Onni Samuel Hyvonen on kadottanut vir· 
kamerkkinsii N:o 23, kirjoitettu 21. 9. 1944, joka kuoletetaan. (9. ljp n:o 
Y. 1837/3076, 22. 11. 1950.) 

Avoimia. virkoja ja toimia. 

1. liikennej ak ossa seuraa vat esi tyksen perustcella taytettii vat vi rat j a 
toimet: ase?niestenesimiehenvvrlcoja: nelja Helsingissa; asetinZaitemiehtrntoi
mia: yksi Helsingissii ja yk i Pasilassa; 1 l. vaihllemiehentoiimia.: nelja 
Hcl ingissii ja yksi Malmilla; junamiehentoimia.: neljii Helsingissii; 1 l. 
ase?namiehentoi?nia: seitsemiintoista Helsingissii, yksi Vallilassa ja yksi Pa· 
silassa sekii £ l. asmn1111niehentoiimia: yksi Nikkilii.ssii. Liikenneosaston johta· 
jalle osoite1ut hakemuk et on jiitettavii asiunomaisen liikennepaika.n piiiilli· 
kiille viimei t.iiiin 15. 12. 1950. 

Ylei en vaikean asnntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jattiimistii ottru:naan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1950. Va.ltioneu voston kirjapaino 
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Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiiiin: 
Kl n:o IJSO. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 2-4. 

Sis a 11 y s: 1. Valtion virkamie&ten palkkausten ja cliik.keiden suoritta
minen. - 2. Sahatun puutavaran kuutioimisen lopettaminen. - 3. Junien myo
hastymLsilmoitukset. - 4. Joululiikcnne v. 1950. - 5. Liikcnnepaikkoja koske
via muutOik'l>ia. - 6. Lammintavaran lkuljetus. - 7. Yleis- ja piiiikaupunkiliput. 
- 8. Lippujen lu'kumaarain muuntaminen matkoi.ksi. - 9. Rahtimerkkien, len
nii.tintulojen, maJtkatavaran, sii.ilyotystavaran ja osoitelappujen tilitys. - 10. 
Rahtietu. - 11. Tavaran luokitus. - 12. :Maksujen suoritus Ruotsin •kautta 
menevistii. •kansainvii.lisi ta tavaraHi.hctyksi tii.. - 13. M:atkalippualennu . -
14. Painotuotteiden luettelo. - 15. M:akasiinikii.rryjen ym. (}tsintii. - 16. Alem
mat liikenneoppikurssit. - 17. Veturinlkulje.ttajaoppiikurssit. - 18. Vaunumies
oppikurssi.t; 

Valtion virkamiesten palkkausten ja elak
keiden suorittam.inen. 

Kulkulaitosten ;ja yleisten toiden ministerion kirjelman 1 
n: o 5607, 18/11 1950 mukaisesti ilmoitetaan, etta valtioneuvosto 
on marrasknun 16 paivana 1950 pliiittanyt antaa virastoille ja 
laitokmlle ohjeen, etta voaltiorn vakinaisten viran tai toimen hal
tijain, ylimaaraisten toimen haltijain ja tilapaisten toimihenki
loiden pllilkkau·kset ehdolla, etta eduskunta hyvak.syy toimen
piteen, suoritetll!an edelleen toistaiseksi ja enintruin 31 paivaan 
tammikuuta 1951 saaJkka saman suuruisi!lla kuin ne on 5 %: n 
indek$ikorotuksineen maksettu vuoden 1950 lokakuun aikana 
seka etta valtion vakinaiset ja ylimafu:aiset eli.ikkeet suoritetaan 
vastaava.sti sen suuruisina kuin ne on maksettu 5 % : n indek:si
korotuksineen. 

SamaHa valtioneuvosto on paattiinyt periaatteessa antaa edus
kunnalle edella olevasta ohjeesta aiheutuvat esitykset. (Rh/io 
n: o 1544, 28. 11. 1950) Kl n: o 58/ 50. 1. 

Sabatun puuta,varan kuutioim.isen lopet
minen. 

Lisayksena Kl n:o 58/49. 5 ilmoitetaan, etta hylkylaudat on 2 
mer.kittava kirjoihi.n, tavarakot~teihin ja raportteihin seka lasku
tettava tusinamaariin mukaan, kuten naiden lautojen subteen 
yleensii ik:otimaan mark!kinoilla meneteliaan. (Vo N: o V. 1686/ 
2692, 1. 12. 50) Kl n:o 58/50. 2. 

8723. - 7. 12. 1950 
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Junien myohastymisilmoitukset. 

Esiintullees.ta syysta huomautetaan, etJta Mk I. 12 mainitut, 
junien myohi:ilstymisista annettavat maariiaikaisilmoitukset on Hi
natettava iiannollisesti liikennejak on piialhkon kautta kwljetus
toimistoon. 

Samalla huomautetaan M.k V. 12. II miiiirayksesta, joka kos
kee junien myohiistymisista an.nettavia siihkeilmoituksia ja eri
kois:esti siita etta myohastymisen syy on aina ilmoitettava. Sikali 
kuin myohfustymisen syyna on joko yksinomaan tai muiden syi
den ohella veturivi:ka, on myohastymisilmoitus osoitettava myo 
koneosaston johtaj3Jlle. (Kut n:o 1841, 27. 11. 1950) Kl n:o 
58/ 50. 3. 

Joululiikenne v. 1950. 

Oikaisuna ilmoitetaan, etta lisapi!~ajuna n: o 65 a saapuu 
Ouluun klo 11.27 eika 6.40, kuten Kl n: o 57/ 50. 4-kohdassa 
sivulla 6 on virheellisesti mainittu. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Hiirolan aseman alai ena km:lla 317 + 474 m avataan joulu
kuun 15 paivastii 1950 lukien liikenteelle T.;eppaaho-nirninen sei
a;ke seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikkojen viilimatk:at" teh

tavin merkinnoin: 

se j Leppli.aho 23 

I 
Hiirola 2. 
Palosuo 4. 
Pm 59. Kw 

125. 

H Luk. 15. 12. 1950. 
(Lkoj n: o 2539, 
30. 11. 1950.) Kl 
n: o 58/ 50. 5. 

Seisa.kkeella pysootyviit tarpeen vaatressa (S) junat· 086, 
077, 078, 079, 080 ja 085. 

Hopunlahden seisak:keen virheelliset tari£fivalimaJtk:at korja
taan julkaismm ,Liikeillllepaikkojen valimatkat" seuraavasti: 
se Hopunlahti '22 Vilppula 3. 

Mii.nttii. 6. 
Wp 3. Mii.n 6. 
Hpk 28. Tpe 

92. 
Tl 132. 

H (Lkoj n: o 2658, 2. 
12. 50.) Kl n: o 
58/ 50. 5. 

SOK:n, OTK:n ja Kesko Oy :n kanssa tehdyn rahtisopimuk
sen mukaisesti on ,Liikennepaikkojen valim3Jtkoihin" 1. 12. 1950 
lukien lisattava Kuopion alaisten atamaraiteiden kohdalle 8 sa
Takkeeseen (siv. 79): 
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SOK:lle, OTK :lle ja Keslro Oy:lle saapuvien ja mainittujen 5 
liikkeiden Hihettiim.ien kappaletavaraHi.hetysten kuljetusmaksut 
lasketaan Kuopioon ja Kuopiosta mitatun tien pituuden perus
teella. Syrji:i.raidemaksujen ik:antamisesta huolehtii Kuopion 
a.sema. (T£o n:o 1907, 1. 12. 1950) Kl n:o 58/50. 5. 

Lammintavaran kuljetus. 

Maiiriiyksiin liimminvaunutavaran kuljetuksista tehdiiiin seu- 6 
raava muuto.3 1. 12. 1950 alkaen: 

siv. 5 Tttrusta: 
Vaunu N :o 344 muutetaan: 
L 3202 Kr 
S 2304 Hy 

1106 

344 Helsinki Kupi-Pin, Rps-Hnk Kr 
Ksl-Th, Kr-Hy ja Hy 
sen eteliipuolelle 

Linjalta Kupi-Pin: 
Ri ja kaue=aksi 

(Kut n:o 1855/ 1872, 30. 11. 1950) Kl n:o 58/ 50. 6. 

Yleis- ja paakaupunkiliput. 

'l'S: n 17 §: n mukaisten yleislippujen hinnat ovat vuodeksi 7 
1951 2 luokassa 150,000 mk ja 3 luokassa. 80,000 mk. 

Saman pykalii.n mukaisten paiikaupunkilippujen hinnat ovat 
Yuodeksi 1951 seuraavat: 

Hamina-Helsinki 
Joensuu-Helsinki 
J yvaskyla-Helsinlki 
Kajaani-Hels.inki 
Kotka-Helsink.i 
Kuopio-Helsinki 
Lahti-Helsinki 
Oulu-Helsinki 
Pori-Helsinki 
Rovaniemi-Helsinki 
Savonlinna-Helsinki 
~ampere-Helsinki 
Tornio-Helsinki 
Turku-Helsinki 
Vaasa-Helsinki 
V arkaus-Helsinik:i 
Virasoja-Helsinki 

2 lk 
90,000 

125,000 
110,000 
125,000 
90,000 

120,000 
70,000 

130,000 
100,000 
130,000 
125,000 

85,000 
130,000 

85,000 
125,000 
120,000 
100,000 
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Piili:kaupunkiliput on tilitettiiva yleislippujen tililomakkeella 
n:o 4012. Ne on tiliin mel'kittavii erilleen yleislipuista,· mutta 
la.skettava tilin yhdistelmiissii yhteen tavallisten yleislippujen 
kanssa. Matkojen lukumaaraksi merkitaan 150 ma;t;kaa. 

Myymiitta jaaneet liput on palautettava tarkastustoimistoon 
II jaostoon ensi toukokuun 4 paiviina. Jos naiden lippujen iky
syntiiii myohemm.in esiintyy, on niitii koskevat tiedustelut ja 
iilaukset osoitettava tariffitoimis.toon. ( Tfo n: o J 922, 1. 12. 1950) 
Kl n:o 58/50. 7. 

Lippujen lukumiUiran muuntaminen 
matkoiksi. 

Kaskylehde,ssa n:o 45/ 50. 10 mainitut, kuukausilippuja kos
kevat maaraykset muutetaan seuraavasti : 

kuukausilippu, alle 500 km 1 kuukausi 

, 

" 

" ,, " 
vahi:ntaan 500 km 

" " " 

1 vuorokausi 
1 ikuukausi: 
1 vuorokausi 

(T.fo n:o 1945, 4. 12. 1950) Kl n :o 58/ 50. 8. 

Rahtimerkkien, lennatint ulojen, matkatava
r an, siiilytystavar an ja osoitelappujen tilit ys. 

60 matk>aa 

2 " 
25 " 
1 " 

9 Rahtimerkeista, lennatintuloista ja matkatavarasta kertyvat 
varat on, kuten ti:lityssa.ii.nnon 50 § :ssa (MK V. 46.19.) miiiirii
tiiiin, kaikilla liikennepaikoilla paivittain til.itettiiva a 'emakassan 
hoi>tajalle, jonka on ne merkittava kassakirjaa!Ilsa tilityspaivalle. 

Myoskin siiily.tystava:vasta ja osoitelapuista kertyvat tulot on 
suurilla ja suurehkoilla asemilla paivittain tiliteitava ja merkit
tava kassakirjaan tilityspaivalle. 

Pienilla liikennepaiik:oiHa saa asemapaiilllkko (pysakinhoitaja) 
edellytyksin, etta varojoo sailytyspaikka on turvattu anastuksilta 
ja tulenvaaralta, harkintansa mukaan oikeuttaa asemamiehet tilit
tiimi.ian sailytystavara- ja oso:Ltelapputulot samalla kertaa useam
miltakin paivilta, mutta ·kuitenki:n siten, etta kunkin asemamie
hen on ne tilitettava ainakin sillojn kun niita molempia yhteensii 
on hiinelle ik:ertynyt noin 500 markkaa. Sen lisiilrsi on kuukauden 
lopputilitys kummasta;kin kan.tolaji.sta tehtava Jruukauden vii
meisena paiviina. Tilitetyt erat viedaan kassakirjruan tilirtys
paivan kohdalle. Osoitelappuihin niihden muodostavat poi:kikeuk
sen ne liikennepaikat, missa asemamiehet ostavat osoitelaput kii
teisella asemapi.iiillikoltii (pysakinhoitajalta). Ostopa.i:va pidetaan 
tilityspiiivana. 

LaitJnrien ja laiturivaihteiden kannosta ja tilityksesta on edel-
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leenkin voimassa julkaisun ,Ohjcita laiturinvartijalle" 10 §: n 9 
1 kohdan mliaraykset, sellaisina kuin ne Qvat muutettuina Kl 
51/47. 7 kohdassa. (Rh/ Tfo n:o 2516, 28. 11. 1950) Kl n:o 
58/ 50. 9. 

Rahtietu. 

Rautatiehallitus on myontanyt Hangon ja Turun satamiin 1 0 
vaunukuormin liihetettavalle vientitavaralle seuraavan rahti
edun: 

J os lahetyspaikal1la 'l'urun sUJtama:an on lyhyempi matka kuin 
Hangon satamrua.n, peritiiiin myos Hangon satamaan liihetettli
vasta tavarasta Turun soatama.an laskettu rahti. Samoin jos ·lahe
tyspaikalta Hangon sat;amaan on lyhyempi matka kuin Turun 
satamaan, lasketaan tavaraa Turkuun lahetettaessa rahti Han
gon sataman valima•bkan mukaan. Nain la,'lkien myonnetty rahti
alennus saa kuitenkin olla enintaan yhta suuri kuin se alennus, 
joka todellisen mi:Uiraaseman ral1tia l.askettaessa syntyy viihenta
malla tariffitaulukon mukaisesta hinnoitusluvusta luku 5. Taman 
rajoituksen tarkQituksena on estaa esim. Turun lahiasemilta 
lahettiimasta tavaraa Hrunkoon samalla rahdilla kuin Turun sata
maan. 

RaMietu on voimassa 15. 12. 1950-30. 4. 1951 valisen ajan. 
Naita rahtietuja ei myonneta, jo3 lahettiija mahdollisesti on saa
nut k. o. Hangon tai Turun kuljetuksista jonkin erikoisalennuk
sen. (Rh/ Tfo n:o 2517, 28. 11. 1950) Kl n:o 58/ 50. 10. 

Tavaran luokitus. 

Ohjattavat kelkat on 10. 12. 1950 lukien katsottava kook- 11 
kaaksi tavaraksi. Taman mukaisesti on Aakkoselliseen tavaran
luokitustaulukkoon hakusanan Kelkat kohdalle lisattava: 

Ohjattavat kellmt K 2. 
(Tfo n:o 1942, 2. 12. 1950) Kl n:o 5 / 50. 11. 

Maksujen suoritus Ruotsin kautta menevista 
kansainvalisista tavaraHi.hetyksista. 

Saksaan ja Puolaan sekii niiden t11olla puolen oleviin maihin 12 
Ruotsin kautta kansainvaliseWi rahtiki'l'jalla o oitetuista lahetyk-
sistii. tulee Hihettiijan toistaiseksi suorittaa kaikki maksut, Tans-
kan kautta menevistii Malmo griinseniin aakka ja Trelleborgin 
kautta menevisltii Sassnitz Hafeniin tai Odra Portiin sarukka, 
riippuen siitii kumman kautta lahetys on osoitettu. Ennakko
maksulaskelma on aina liitettava mukaan. Enna,kkomaksumer-
kintana on kaytettava: Franko aller Kosten bis ............. . 
(Malmo gra.nsen, Sassnitz Hafen tai Odra Port). KansainvaHsen 
tavara liikenteen toimitusohjeissa ( n: 0 4672) olevia maiirayksia 
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kuljetuskustannusten suorittarnisesta ylla mainittuihin maihin 
meneV'i.sta [ahetyksista ei toistaiseksi noudateta. ( Tftk n: o 292, 
29. 11. 1950) Kl n:o 58/50. 12. 

Matkalippualennus. 

13 Seuraava alennus on myonnetty yksinlrertaisten lippujen hin-
noista seuraavaan ti:laisuuteen osallistmville: 

14 

Helsinki: 15.-19. 12. 1950; Sokeain Keskusliiton hallintoneu
voston kokous; sokeat; 50%, myos pikaj. 

Painotuotteiden luettelo. 

Seuraav>at muutokset ja lisaykset tehd3:1in painotuotteiden 
luetteloon : 
1001 ja 1001 k>k 
1037 
1038 
1155 

1209 
1209 r 
1427 
1442 
1506 
1605 
1610 

1611 
1612 
1730 

1817 
1817 kk 
1819 
1819 Jd!: 
1821 

1 26 ja 1826/2 
1827 
1930 
1940 
2110-2113 kk 
2116-2119 kk 
2219 ja 2219 kk 
2639 
2659 
2904, 2904 s ja 
2911/2 
2968 s 
2985 

3002 
3002/2 

poistetaan 
Automoottorin korjaussaate 
Moottorin tii.ya'korjausta. osoittava varoitus.kolmio 
llmQttus vapaapii.ivista, sunnurutai- ja ylityotunneista 

ym. 
Junien lahtoaja-t, odotUJShuQneisiin 
Sama, ruotsinkiel inen 
Varaswmestarin .mlauskortti 
Vastaanot!botQdistus 
Kassa- ja postisiirtopii.iviilkirja 
poiste.taan, tilalla 1602 
Rh:n ikirjeloma:ke, suomen-, rans!kan-, englannin· ja 

saksankielinen, kolko A 4 
poistetaan, tilalla 1610 
poiste.taan, tilalla 1610 
Kirjekuori, valk., suomen-, ranekan-, englannin- ja sa-k-

sairkielinen, koow C 5 (162 x 229) 
Vaununvuoikrien erittcly 
Sama, kaksiikielinen 
PQTirupyorii.n 'kuukausi.sailytySkor tti 
Sarna, kaksiikielinen 
KuWti .todistuikset:ta luovute.tusta mP.tika- ja sii.ilyty.s-

lt&varMita 
poistetaan 
poistetaan 
Lii!hety luettelo, puutavaran 
Rahti'kirjanjii.ljennos 
poistetaan 
1poistetaan 
!p<>iste.taan 
v a-paalippusaan to 
Tavarali:ilrenteen maksutaulukort; 
.2904/2 poistetaan, tilallo 29003 ja 2903/2 
Palkkalistojen yhdiSite1ma, ikokQ A 4, 'kaJksilehtinen 
poistotaan 
Taulu.kko kuukaUJSiansion perusteella lasketuis.ta paiva

ym. ansioista 
P,olttoaineilm<>itus, kolw A 4, !kaksilehtinen 
Sarna, koko A 5, ka!ksileMinen 



3114 
3306 
3307 
3308 
3316 
3517 
3518 
3522 
3653 
4135 

4501 
4626 
4627 
4752 
4753 
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Asema.kassan tilitys talousj31'ksolle 14 
Rauta.tiola3.kii.rikortti, Ttj 

airaanhoitokulujen ikorvausanomus 
Sairaanhoito'kulujen .korvauspiiiiltOs 
poistetaan 
Kytke.mtiiltaulll'ktko 
Kaapelin kulkusolostustauluk•ko 
Hei:kkovirtajohtojen ja -asetelmien tarkastuskertomus 
Vianilmoitus 
Tili myydy ta (ilmoitus arvottomana havitetystii.~ ta-

vara.sta 
Veturi- ja moottorivaunutilanne varikolla 
Ennakikoma.ksulaskelma 
Palau.tusli:s.ta 
Tauluk'ko tavaravaunujen luovuttamisesta 
Yhdistelmii. .tavaravaunujen luovutustaulukoi ta 
(T.}"t 17. 11. 50) Kl n :o 58/50. 4. 

Makasiin.ikli.rryjen ym. etsinta . 

Pyydetiiii.n etsimaii.n Keravan aseman ma'kasiinikiirryjii, jotka jiiii.neet 15 
johon•kin 'kappaletavaravaunuun viime marraskuun 17-18 piiivien viili-
senii yonii.. Kiirry.t, joista on ylimmiiinen poikkipuu poissa ja en tilalla 
on vannoraudasta laitettu lista, pyydetiiiin palauttamaan ikotiasemalle. 
(1. ljp n:o 1404/3859, 1. 12. 50.) 

Syk yn ai.ka.na on johonikin lkappalotavaravaunuun unohtunut rautai
nen makasiinikii.rryjen nokan jatko. Jatkossa 1 sm ikor'kuisilla kirjasi
milla lyotynii merkki Sk. Tavattae sa pyydetaiin jatko palawttamaan Sei
niijoen siir.tokuormaukselle. 

Alemmat llikenneoppikurssit (konduktoorikumsit) 
kevatlukukaudella 1951. 

Tulevalla keviitlukukaudella jiirjestettii.ville uusillc alemrnille liike.n- 16 
neoppiikursseille (ns. ikonduiktoorikursseille) aikovien on jii.tettiivii rauta-
ti.eopi ton johtdkunnalle osoitetut hakemuksensa asianomai ille esimie'hil-
leen niin ai·kai in, etta ne lausuntojen seuraamina ehtiviit mutati opis-
ton johtajalle t. lc. es p<Uvaa.n menn.essa. Naiden anomusten kiisittelyyn, 
niihin liitevtii.viin asiakirjoihin ja muihin kur&seille piiiisyii koskeviin 
seikkoihin niihden on nouda.tettava, mitii alokkaidcn oottamis<lsta ja am
mattiopctuk&esta. ann tun ohjesiiiinnon 10, 11, 17, 1 , 451 48 ja 55 §§ :ssii. 
ekii. vaihdemiespiitevyyttii •kos.kevassa rautatie•hallitu.k&en kirjelmiissii 

n :o H. 797/3138, 3. 6. 38, miiiiratiiiin. Kuitenkin riittiiii lkirjallinen ano
mus ja. nimikortin jiiljennos nii1tii •henkiloiltii, jotka ai'kaisemmin ovat 
va taaville kursseille hakeneet ja <kerran ta.i uscammin jo saaneet osal
listua pii.iisytutkintoon. Viimei estii. osanotosta. on ta.rroka aiikamiiii.rii. a.no
muk,essa mainittava ja on asianomaisen esimiehen myos tiissii. tapau.k
se a haikemuiksccn merkittiivii1 minkalainen hakijan toimiruta. myohem
min on ollut. 

Paasytutkinto, jooka edellcenkin <kii. ittiiii ohjesiiii.ntojen, la kennon ja 
iiidinkielen kirjalli~t ikokeet, pidetii.iin keskivii.kkona ensi tlZ'I7llmli1otvun 
S p(iWi.ina lclo 10 (juna.n n:o 82 saavuttua) ja kestiiii ose vain sanotun 
pii.ivii.n. 

Tahii.n pii.asytutkintoon ja silttemmin siinii kur seille hyv3.k ytyista 
ilmoitetaan ailkanaan. 

Niimii yhden (noin 40 oppilaan) luokan kurssit alkavat tammilcuun 
15 piiitt•iin<i 1951 lclo 11.15. 
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Erityisesti huomnutetaan kaikille hakijoille, ettei rnutatien taholta 
voida <kurssien oppilaille jiirjestii.ii. mitiiiin majoitusta, vaan on jokaiseu 
pidettii.vii itsc huoli asunnon hank!kimisesta. (Ropj n :o 274/977, 2.1~. 50.) 
Kl n:o 58/ 50. 16. 

Veturinkuljetta.jaoppikurssit kevatlukukaudeUa 1951. 
Tulevan kevii.tlu'kukauden ai•kana jii.rjestettiiville ve<turinkuljc ttaja

oppikursseille ai!kovicn on jii.tettiivii rautwtieopiston joht<l<kunnalle osoi
tetut hakemuksensa a ianomaisille esimiehilleen niin aikaisin, etta ne 
lausuntojen .seuraamina ehtivii.t rautwtieopiston johtajalle jooluk~bwn !e3 
piiitv<iiim. mewnessa. Naiden anomusten kiisittelyyn, niihin liitettiiviin aeia
kirjoihin ja muihin kursseillo piiii.syii koskeviin seikkoihin uiihdeu on 
noudatettava, mHii alokkaiden ottamisesta ja am.mattiopetuksesta anne
tun ohje iiii.nnon 3, 4, 10, 11, 18, 59 ja 67 §§ :ssii. sekii. <koneosastoa ·kos
kcvassa MJK IV :s ii okirjoitus 5.2, maariitiiiin. Kunkin hakijan hakemus
kirjoihin on vari:kkojen liitettavii. j'lksityiskohtaiset laskelmwt asianomai
sen lii.mmitys- ja konepajakokemukaista. Pelkka 'kirja!Hncn anomus ja 
nimi1kortin jii.ljennos riittiiii. Jmi.tenkin niilotii., jotka aikaisemmin ovat 
puheenaoleville ikursseille hakeneeot ja ·saaneet oilkeudrn osallistua pii.ii.sy
tutkiultoon. Viimeisestii piiii.sytutkintoon osanotosta on :tar'k!ka aikamiiii.rii. 
anomuikse.ssa illlaini.ttava ja on asianomaisen esimiehen UJ.yos 'tiissii ta
paukse sa hrukemukseen menkittii.vii., millikaJainen hakijan ikiiytoa ja toi· 
minta myohemmin on -ollut. 

Pii.ii.sytutkinto niiitii. tammikwwn 15 pai.,;ana 1951 klo 10.15 alkavia 
ja 16 viikkoa kestiiW.ii oppikursseja varten jiirjestetiiiin torstaina tammi
kwwn 4 pawana klo 10 (junan n:o 82 saavuttua). 

Tii.hiin piiiiaytutkintoon ja sittemmin kur.sseille hyvii.ksytyistii. ilmoite
taan aikanaan. 

Erityisesti huomautetaan ka:i!kille hakijoille, ettei rautatien taholta 
voida kurssien oppilaille jiirjestiiii. mitii.li.n majoitusta, vaan on jokaisen 
pidetrt:iivii itse huoli asunnon hankkimiscsta. (Ropj n:o 273/976, 2. 12. 
50.) Kl n :o 58/50. 17. 

Vltunumiesoppikurssit kevlitlukukaudella. 1951. 
Ensi •kevli.tlukukauden aikana jii.rjestetii.ii.n, jos riittiivli. mii.ii.rii hwki

jooita tulee hyviiJk.sytyksi, vaunumiesoppi'kurssit rautatieopiston huoneis
tossa Helsingissii. Kursseille piiii.semistii. on anottava ikirjallisesti rauta
tieopiston johtokunnalta. ja on anomuksct esimiesten lausuntojen seuraa
mina lli.hetettiivii. rau.tatioopiston johtajalle j01tlulcwwn !e3 paiviii:bn men· 
nessa. Myohe=in ilmoite<taan sitten, •ketikii hakijois•ta <ku tsutaan ensi 
taWinikwwn 4 paiviitna Jr,lo 11 pidet:tiivii.ii.n piiiisytutkinotoon, jossa kursseille 
pyro'kijoitii kuulustellaan suomenkielen oilkein-kirjoituksessa, Jaskennossa 
ja tii.f.keimmissii ohjesiiiinnoissii. 

Anomu'ksen kii.sittelyyn, niihin liitettii.viin asiw'kirjoihin ja muihin 
kursseille piiii.syyn vaikuttaviin seiik:koihin nii.hden viitataan alokk:aidon 
ot!tamisesta ja a.mmwttiopetuiksesta annetun ohjesii.ii.nnon 11, 18, 59, 62, 
63, 69, 70 ja 71 §§ :ien miiii.rii.yksiin sekii. rautatiehallitukscn tolllkokuun 
6 pii.ivii.lle 1932 pii.ivii.ttyyn tkirjelmli.ii.n n:o H. 718/2524, jon'ka. mrukaan 
vaunumiesoppiikursseille voidaan ottaa sellaisiakin oppilaita, jotka eiviit 
ole tyos:kennelleet vuobta vaununkorjauapajasse., mu.tta jotka ovwt neljli. 
vuotta ollect vaununvoitelijan toimessa ja osoittaneet omaavansa edel
ly'tyk&ii. vaununtar'kas.tajan tehotii.viin. 

iKursseille hyvii'ksytyistii. s&kii. tkurssien alikamisajasta ilmoioteiiaan 
tavanmukai.sessa jii.rjestyksessa aikanaan. (Ropj n :o ~75/978, 4. 12. 50.) 
Kl n :<J 58/50. 18. "" -

Helsinki 1950. V al tioneuvoaton kirjapaino 

Routatiehall tuksen kirjasto 


