
KASKYLEHTI 1 9 4 6 
Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o 1[46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat mu utosilmo itukset on tehtava painatusjaostoon. 

H ake m i s to 
Lihavalla pametut numerot tarkoittavat kaskylchden nume

roa ja laihalla painetut asianomaisen kirjoituksen numeroa. 

A.ikataulukirja 112, merkinnan Vv( = vailvontapaikka) tu1kinta 
27.3 

"'Henm.~-Sliput, niiden VTarustamim'en. myYntiaseman nimileimalla 
autolinjoilla myonnettyjen 28.11; koululaisi1le rautatien 

alennuslippujen hinta 42.12 
Alokasoltjesiiiinto, 36 §: n muuttaminen 3.4 
Alokkaiden palkkiot 42.1 
A.luennwkra. valtion laitoksilta kannettava 19.5; 24.10 
Ammon-iumnitraatti, lannoitustarko1tukseen kay:tettaviin rahdi-

tus 13.12 
Arkkttpaperi, rahd1trus 44.11 
Asernaka.ssojen tilitysten kuljetu.slaatikot 4.2 
Asemakomen,m~-Skunnal, vab.-vuuden upistaminen 16.5 
Asiakirjat, <rautatiehenkilokunnan velvo1lisuus naytblia rahtikir-

joja ja muita asiakirjoja kotimaiselle vir8!llom.aisclle 29.4 
Asunnot, niiden t.ar·pe€S&a oliQv.a;t 9.1; niiden hoito 39.2 
Asuntoedut, kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastiklmiden maa-

riiaminen 5.1 · 
Atdo.ien odotmpaikkasopimukset 16.10 
Autoliike.nne, autolinjalle Kaulira!llta (Aav·as.aksa)-Pello-1\Iuo

nio llihe-oottii.va tavara 3.12; autopaikkojen tilausmaksut 
38.6; koululaisille rautatien autolinjoilla myo1mettyjen alen
nuslippujen hinta 42.12 

Aut orniUI!ttikyt kimet, veniill:i.isten vaunuj en a'll tomaa.'ttikyrt:k±rrt!en 
wkastu.s 6.7 

Automiesten piitevyysuaatirntlltset 22.3 
Avustukset, tyontekijiiJlle sairauden aikana 7.1; r autatieUiisille 

loman viettoa varten 22.1 

Bitumt1akka, rahditus 44.11 
BitumikyUiistysoljy, rahditus 44.11 
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E Eliiimet, raruta1tJieUiisten kotieli:iimet 28.9; eHiinten kuljetus 
matka- ja kiitotavarana 44.4 

Elake, valtion ty<issa olevien tyonltekijain oikeude ~ta elakkeeseen 
aruneLun asetu!ksen muuttaminen 12.1; 26.2 

Eliikemaksut, V al'tionrautateiden EHikelautoksen osakkail ta lruo-
linpesan puo1esta peri,tt.avat 15.1 

EWkevapaaliput, saantipaiklm 25.13 
EnsiatpttliJJJJtikot, kondnktoorivatmuissu kd;ytetfiiviit 30.5 
Erotett,nju. Aapro, Kalevi Johannes 39.11; Afanaseff, Wladimi1· 

22.9; Bergman, Tapio Kaarlo 14.10; Dah1qvist, .John Sigurd 
46.10; Ekman, Pauli Elcassari 19.10; Ferm, Ri ·to Rikhard 
2.17; Flink, Urho Johannes 19.10; Ilalmetoja, Esa Mauri 
21.12; Ilalonen, Alpo Osvald 18.9; Jlantamiiki, Martti ,Jo
hannes 17.9; Hellstrom, Rolf Sigurd 45.12; Jlillo , lleikki 
Anders 25.17 ; Hietala, Mattias Osvald 7.9; Hiltunen, Erkki 
.Johannes 44.15; llilttmen, Jaakko 27.10; IIolopainen, Kaarlo 
Usko Juhani 39.11; Hurskainen, Sulo llannes 34.9; lJynni
nen Risto Arvil). 45.12; Ilynninen, Viiino Asser 11.17; llak
kanen, Paavo Arma 52.12; IIamalii.inen, Kaarlo Veikko ,Jo
hannes 16.18; Hiinninen, Aaro Ahti 21.12; JJ~inninen, Ilmi 
39.11; Iliinninen, Tapio Olavi 45.12; Immonen, Erkki Olavi 
18.9; Immonen, Lauri Einar 2.17; Jsomiiki, Unto Olavi 
47.10; Jantunen, Antti Olavi 17.9; Juvonen, Vi:iino Antero 
40.7; Jiippinen, Eino Erkki 25.17; Jarnfors, Kerttu Maissi 
13.14; Jii.iiskelii.inen, Veikko Olavi 52.12; Kalliokoski, Vilho 
,Juho 48.13; Kauppinen, Erkki Olavi 38.11; Kauppinen, Han
nes 39.11; Kekki, Arvo Armas 21.12; Klemets, C'reorg Ludvig 
45.12; Klemettila, Erkki Asser 28.18; Koivula, Eino llmari 
15.9; Korpela, Esko Kaarlo Muisto 41.9; Kosenius, Jarl 
Aleksander 36.10; Koskelainen, Eino Elias 42.17; Kukko
nen, Veikko Ilmari 32.14; Kuu isto, Martti Veikko 19.10; 
Kuusisto, Pentti Gunnar 28.18; Karkkainen, Toivo Samul i 
30.14; Lampinen, Erkki Kalevi 28.18; Larvila, 'l'oivo, Valen
tin 42.17; Launonen, Lauri 41.9; Lebikoinen, Kauko Kalevi 
32.14; Leino, Erkki Kalevi 49.12; Leinonen, Liisa Kyllikki 
46.10; LeppiiUi, Veikko Armas 4.18; Lindqvist, Paavo Ilen
rik 43.11; Liukkonen, Niilo J ohanne 25.17; Meririnne, Vilho 
Erkki 25.17; Mikkola, Pentti Antero 48.13; Mikkonen, Keijo 
Olavi 9.11; Moisanen, Matti Vilho- 45.12; Moisio, Aaro Olavi 
49.12; Muhonen, Tauno 45.12; MiikeUi, Eino Armas 42 .17; 
Makela, Vaino Ilmari 27.10; Matinlti, Unto Olavi 19.10; 
Niemi, Artturi 9.11; Nousiainen, Vilho Robert 24.J 7 ; 
Oranen, Hugo 'l'aavetti 29.11; Palomaki, Toivo Ilmari 
46.10; Parikka, Vliino Edvard 19.10; Parkkonen, Pentti 
Eino 5.22; Pekkarinen, Lauri 44.15; Peksujeff, P aavo 
42.17; Piikki, Unto Armas, 25.17; Piirola, Yrji:i Johannes 



9.11; Rantala, Pauli Armas 29.11; Rautio, Toivo ,Johan- E 
nes 7.9 ; Reinikainen, Martti Kalevi 33.11; Reijonen, Kaarlo 
29.11; Relander, Aarne 29.11; Riukka, Oiva Heikki 25.17; 
Ros i, Taisto Ensio 14.10 ; Ronkko, Veikko Kalevi 18.9; 
Saarela, Tuomas Veikko Olavi 52.12; Salminen, Timo Tapio 
29.11; Salonen, Kai Valdemar 41.9; Savo-lainen, Paavo 
Aukusti 35.10; Silvennoinen, Lennart Mikael 39.11 ; Sonni, 
Erkki 42.17; Soppi, H~lge Johannes 12.13; Tikka, Edvin 
39.11; Timonen, 'l'auno Johannes 16.18; Toivonen, Aili Eli-
sa.bet 52.12; 'l'omperi, Orvo Alvari 7.9; Torssonen, Oiva 
Veikko 39.11 ; Torronen, Uuno Emil 28.18 ; Urkko, Usko 
Augus-t 49.12 ; Vanhalakka, Olavi 12.13; W asstrom, Niilo 
David 38.11; Vehviliiinen, Martta Katariina 48.13; Vesi-
valo, Kaarlo Gunnari 52.12; Viitanen, Toivo Johannes 
49.12; Virtanen, Eino Verner 27.10; Vulkko, Lasse Olavi 
25.17 

Halot, rahditus 15.5; ks. polttopuut _jH 
H eina, ~'>en kulje.tust.a koskevia miia.rayksia 2.12 ; 39.7; 41 .4; 

43.5; 47.3 
li ehk1J;larnpt~t, niiden suoju!kset 8.11 
H elposti pilaantuva t(llvara, rahditus 8.16 
He1l}cili}vatmt(,.t, ~ampo 3.14; vesisailiot 17.3; juomawsi 32.7; 

puhdistuksen tehostaminen 36.5 
Huorneistot, niiden ho~to 39.2 
Jluone.kaltd, niiden osi.e.n rahditus 18.5 
llyvinkdiin: konepaja, tavaran uahettaminen sinne 14.6; 26.8; 42.8 

Ikiilisii, sotapalveluoojan hrkemi~en ikiilisaiin oikeu~tavaksi 
ajaik.si 3.3 

llrnan junamiehistoa Liihetettiivat t(JJVamjurwt, niiden matkaikun
toisuuden tarrkasbamil'llen 24.7 ; rataosat, joilla niitii saadaan 
liihettaa aikataulukaudella 112 27.4 

Ilmoitus, suori:1Jetusta ltyostii 4.11; 8.15; veturimiehistolle junan 
lahtoajan lykkiiantymissetii 27.5; asemien ja pyl:;akkien 
vuosi-ilmoitus matkustajalipuista 52.6 

Insin{)ore'h'lle 1946 suoritettavat palkanlisiit 5.5; 8.7 
Ir·taa?ttuneet vaununosat, niide.n keriiaminen ja kunnostaminen 

25.4 
htisanomisaika, tyosopimu.ssuhteessa olevien tyontekijoiden 1.1 

Jakamattomat lahetykset, Neuvostoliittoon menevli.t 13.4 · J 
J aksonhuoZtopaallik.On piiitevyysvootimrukset 22.2 
J ulkaisu ,Suomen K Wlku/rveuvot", myyntihinta 6.11 
JU{/'IIahenkiUikunnan virantoimitusrahat, niiden laskeminen junan 

myohastyessii 6.3; virantoimitusrahasaanto ja sen soveltamis-



J 
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rniii:iraykset 28.1; junamiehiston Yirantoimitusmatkojen Yal
mistus- ja lopettamisajat 28.3 

Junan liihtoajan Jykkaantymisestii Yeturimiehistolle tehtava il
moitus 27.5 

J unaturvallisuttssiiiinto, va,ihdOJJkielto-opagieet (22 §) 5.10 ; 
paukkuopasteet (96 §, Liite 1 ja 6) 8.12 ; junien luokitus 
(119 §) 9.3 ; junan pysiihtyminen liikennepaikalla (134 §) 
9.4; opasteiden "obikulku sallittu" tai "aja" nliyttliminen 
ilman juuamiehistoa kulkevalle junalle (Liite A) 10.5; junan 
suojaamiuen (132 ja 133 §§) 13.1; patemaWimyyskilpicn 
kaytto (Liite 11) 16.6; ilman junamiehistoa laheteWiviin 
tavarajunan matkakuntoisuuden tarkastaminen (Liite A ) 
24.7; veturien junapainot, benkilojunien runkojen pienen
tiiminen (109 §) 34.2; junanopeus eriniiisillii rataosilla 
(128 §) 38.3 ; junapainotaulukot (109 §) 42.2 ; kaasuvaunu
jen heittaminen vaihtotoissa (103 §) 45.6; puuhiiliknormien 
turvavaunut (103 §) 49.7 

Junavauriot, mivarns- ym. tehtiivr~n suoriNamincn 36.1 
Juomavesi, ascm:hlla ja junissa 32.7 
Jii1-jestyksenpito, jnopuncidcn poistaminen junista 9.5 
J iitepaperi, paaleihin puristetnn r·ahclitus 12.9; ks. papcrijatteet 

J(aapelimerkit, rautatiealueella 16.7 
KaUeusryhmitys, kuntien 2.2; 5.2 
KaUiinpaikanlisiit, kalliinpaikanlisien ja asuntoctnjen vastikkei

den maaraaminen 5.1 
J(alliinajanlisiit, linjahallinnossa palvelevien junaliikenteen hoi

dosta vastuussa olevien 5.4; valtion vir an tai toimen Uthi 
ylimaiiraisen toimen haltijoille seka eriiille muille toimihen
kilOille suoritetava kalliiajanlisii 31.1; eraille valtio·nrauta
teiden linjahallinnossa palveleYille viran tai toimen tahi yli
maaraisen toimen haltijoille sekii muille toimihenkilOille 1. 1. 
1946 lukien suoritettava kalliinajanlisa 31.2; konttoriapulai
sen virkatutkinto ja erikoislisan suorittaminen 33.6; linja
hallinnossa palveleville maksettavan erikoislisan suorittami
nen oppikursseilla tai muulla palkalliselle O'Pintolomalla 
oloajalta 36.2 

Kansainviilinen tavaraliikenne, vientilisenssi ja kauppalasku 
44.9; tullilaskujen tilitys 46.6; Suomen, Ruotsin ja Norjan 
valinen Turun sataman-Tukholman kautta 47.6; 48.8 

Kansam,eUik&Vakuutt(,intak:;'U, eraiit perusteet sen maiiraamiseksi 
5.6; sen pidiittaminen 11.1; valtionrautateiden osuuden kir
jaaminen 25.3 

Kanslistin piitwyysvaatimukset, hallinto-osaston 3.4 
KantovO/rojen tilitys, ila.iturivruvtijain 1.3 
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Kltppulepikatavara, kulje.tus 46.4 K 
Ka1·biidi, kuljetus 11.8 
Kassat, niiden hoi:to 8.14; vajaukset 42.10 
J(esakausivapaaliput, voima ·aoloaika: 16.13 
Kiireellisyysjiirjest·ys, Ncuvostoliiton kuljet.~ et Ja ltiireelllli-yys

jarjestys vaunuj<en jaossa 8.10 
J(iitotavam, el,ainten lkuljetus kiitot:a.varama 44.4; polkupyorien 

33.2 
J(i1·jurin piitevyys-uaalinntkset, hrullinto- ja. l!alousosaston 3.4 
Kir'janpitiijan patevyysvaatimukset, haHinto- ja talousosaston 3.4 
J(olLatts-vapaaliptd, rauta1ieHii. jiirjestojeJJ 1.5; 3.15; niiden tilaa-

minen 45.8 
Konduktoorivau,nut, niissa matkustaminen 32.6; koiria muka

naan kuljettavien metsii ti:ijien oleskelu kondull:toorivau
nuissa 40.4; rullatuolin kiiyttoon sidottujen sotainvaliidien 
saattajien oleskelu konduktoorivaunussa 52.4 

J(orulomakkeet, hinina:n lkorotlamimm 4.13 
Ko1·vcttt.S, virantoimitukse t.a rt:ai tyosk€1I1telys1ii asemapaikan ulko

puolella 30.1; junahenkilokunnalle virantoimituksesta ase
mapaikan ulkopuolella 37.1; rautatielaiikarille toimittamas
taan tutkimuksesta maksettava korvaus 46.1 

Kotieliiimet, 11iiden Jaidunt•aminen rautatiealueiUa 28.9 
J(ottlulaisliput, kelpoisuusarka 2.10 ; uudenmallisen koululais-

lippulomakkeen ldiytantoonotto 52.7 
Koul!tvapaaliptd, virka.vapauden aikana 10.7 
K!tittue·uy, •rahditu 37.11 
Ktiljef11,~, eliiinten matka- ja kiitotavarana 44.4; heinan 2.12; 

39.7 ; 41.4; 43.5; 47.3; karbiidin 11.8 ; perunan 19.4; 36.7 ; 
39.8; 42.3; polkupyorien matka- ja ltiito·tavarana 33.2; saha
taYat·nn Cl't'iilta Pohjoi - nomen alueilta 2.11; 4.12; Sotevan 
kiireellisten Uihetysten 19.3; kappalf)pikatavaran 46.4; ol
kien 47.3; puuhiilen 49.7 · ks. Neuvostoliiton kuljetukset; 
siirtova n kuljetukset 

J(uljet·uskirjat niiden tii.y.t.toiiminen 5.13; 40.3; jalkivaatimuksen 
sisaltavien kuljetuskirjojen, tililti.i.otto- ja siirtokorttien kir
joittaminen 13.8; tavaraUihetysten piiiillyksen puutteellisuu
den tunnustaminen kuljetuskirja, sa 17.4; veniiUiisten vau
nujen mcrkitseminen 13.5 

ItnljetttslaaW;:ot, ascmaka ojen tilitysten 4.2 
Knljetusluml, niiden kayton valvonta mu1.a.leilHi. 12.4; 23.2; 52.5 
1\.uljetusmnksut, palautetta.vicn tyhjiem astioiden kuljetusmaksu-

jen maksu1 ail{'ka 37.9 
Ktmnat, niidcu krulleusryhmitT 2.2; 5.2 
J(uonnaus, ~euvos!olirttoon Hih tettiiviin puutavaran )"Dl. 3.10; 

21.6; 30.3; kuormausmaaraysten noudattaminen 34.1 
J(uukmt.Silipu.t, niiden kirjoitttaminen 11.12; luettelonpito kuu-
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K kausilippnjen ostajista 30.9; 46.7; tyoli.iis,jnnien kuukau i
liput 42.11 

JOiymiil.iit, niiden puhtaanapito 44.7 

L LahopyLvi:iat, niidoo myynt i ra.utat.ie.liii,<;ille 18.1 
J,ahoratnpolkyt, niiden m~·ynti rautatieliiistlle 18.1 
T,ehtizntumngat. rahditus 6.14; 7.7 
Lenniitinliil.:ennc, koru lomaMwiden hin.ta 4.13; t ili1 ys- ym. oh

jeita 24.9; siihki.isanomien ohjaus 43.7 
J,iikatanmz, sen HiheLlamiiJen myvtii\~aksi 13.9 
Liikenne, rllitao a.lla RovaniPm i-Kemiji.irYi 6.5; 13.2; 1~14; 20.3; 

32.4; ratao alla Orivesi-Torkkeli 49.4 
Liikenneon,nettonwuclet, rainms- ym. tehtii\rion M101'i!.taminen 36.1 
Liikenncpaikat, asemien lnakitus ·4.6; 6.6; 18.3 ; 26.6 ; 34.4; 45.4 : 

Ahlstrom Oy :n raide (Kma ) 26.7; AlaYojakkala h- 22.--1:; 
Hackman ill raide ( .Jts ) 49.5; ITaimoo Yh 5.8 ; IIakasno lv 
26.7; llillo (Irma) 20.4; Ilangon Viiri Oy:n raide (JTnk ) 
14.4; IJankkijan raide (Lh) 46.:3; liankasalm en sahan raicle 
(Jfks ) 41.3; Tieimolan Tiili Oy :n raide (Snt ) 49.5 · llelisto se 
19.1; Hepola se 8.9; Ilernesun se 44.6; Hirsisuo se 4.6; Hoi
val a ·e 49.4; IIonkakoski lv 21.5; Husan raide (Tor) 34.4; 
Hautala se 47.2; Iskon raide (Tua) 22.4; .Jysldi se 9.2; ,Jiir
vikylii se 4.6; .Jatkiisaari (IIkil ) 16.8; .JiHiskeHiinen se 
44.6; Kaasutehtaan raide (Kw) 36.4 ; Kallioharju se 9.2; 
Karjakunnan mide (Kw) 35.2; Kaupungin raide Sopenkor
vessa (Lh) 46.3; Kaurako ken raide (Mka ) 37.6: Kera se 
26.7; Kiepin raide (Mr) 49.5: Kokkonen se 29.2 ; Kolmio
raide ('l'or) 24.5 ; Kortejarvi se 49.4; Kulm.a se 8.9; Kuohu 
p 39.6; Kuusankosken Osuusliikkeen raide (Kw) 51.3; Kuo
pion satama 22.5; Kupittaa a 1.2; Kurapuro se 16.8; Kurola 
se 5.8; 6.6 ; Kurpanlahden raide (IIa) 33.3; Laholainen se 
8.9; Laivateollisuuden raide (Tku) 2.3; Lampi pY 20.3; 
Lasitehtaan raide (link) 14.4; Lautakangas se 8.9 ; 29.2 ; 
Leppiivaara p 22.4 ; Leteensuo lv 8.9; 49.5; Lansi-Pobjan 
Osuusliikkeen raide (Tor) 52.1; LyytikkaHi se 49.4; Machi
neryn raide (Tlm) 27.2; Marjoniemen raide (Kw) 36.4; 
Marmori Oy :n raide (Sva) 37.6 ; Ma ·silanmiiki l 45.4 ; Mei
jeripatkii (Kw) 36.4; Mullin 'raide (Ram) 46.3; Multamiiki 
p 49.5; Miitasvaaran raide (Vk) 27.2 ; aarajiirvi Jy 14.4; 
Nastola lv 40.1; Niinisaari se 47.2 ; Niinimaki se 22 .4; ilos 
se 24.5; Naljiineva se 26.7 ; Willi se 8.9; OraYan 'l'ehtaat 
Oy :n raide (Ri) 5.8; Oravi,~aara se 35.2; Osunsliike ympiiris
ton raide (Kw) 37.6; Pohjolan voima Oy :n raiteet (Li) 
52.1; Pukkilan raide (Tku) 27.2 ; Punasvaara se 52.1 ; Pur
sialan satamaraide (Mi) 42.6; Puukemian raide (Ila) 5.8; 
Rautpohja I ja II raiteet (Jy) 24.5; Renlundin Tiili Oy:n 
!'aide (Wh) 17.1 ; Ristimaki p 52;1 ; Ritikka se 8.9; 10.4; 
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W. Rosenlew & C :o Oy :n ra.ide (Ylii ) 36.4; Rytikari se 8.9 : L 
Rasiipori se 13.:3; ahamnaen raide (Ily) 27.2; Saramaki se 
47.2; Ravilahden raide (\Yi) 46.3; Savilnhti se 38.2: Simo-
linin raid (Prv) 13.3; Sopenkorpi Oy :n raide (f.Jh) 46.3: 
~oraknopau raiteet ( Hko) 48.7; Sorakuopan raide (Kauppi) 
5. ; Sorsasalo e 29.2: Snuraho . e 29.2; Tallin raidc (Ikr) 
37.G; Tchtaanportti 1 25.7; Teivaiuen se 9.2; 42.6; Tel jan 
raide (Pt·i) 7.3; 'reollisuusraide (link) 14.4; 'fiYii:i lY 45.4; 
Torkl eli p 49.4; Turlm-Itiiinen a 1.2; 'l'yrri c 52.J : L'hlu 
se Yh 43.4; Vakiopnn Oy :n raicle (T..~h) 46.:3; Valion raide 
(Kem) 11.4: Valkom-Valko a 11.4; Valtionrautatei<lE"n sa han 
raidE" (Ilk ·) 41.3; \ ankisuo Yh 49.5; Vatiala se 6.6: Yedell 
ottoraide (Hnk) 14.4: Veitsilnoto se 8.9; Viertola st' 29.2: 
Yliopi ·ton raide (Tku ) 32.3 

Liik ,nn saanto, ma tkatiptw hinnan taka is in mak aminen (2!J §), 
yoaikakasite (1:3 "-), kuormans- ja purkamismai:irarahat (69 
ja 83 " .) 2.-l:: purkamismiHi raajat (83 §) 4.7; 40.2: matka
lipun hinnan takaisin maksaminen (29 §) 5.9; eHiinten kul
jetus matkataYarana (40 §) , eUiinten kuljetus kiitotayarana 
( 45 §) 44.4; tavaran Yahentymisen tai. vahingoittmnisen to
teami ·esta annettava todi.stus (86 s) 16.12 

Liikennevmlriot, raivaus- ym. t.ehtiivie.n suorittam.inen 36.1 
Lisiirnaksu, eri vaunun rtai va unllJlJ.osasrton kayttiimis~ta pika

junassa 32.9 
Lonut-ail;xt, palkan uoritti!mincn tyont:ekijoille loma-aja-Lta 37.2 
Lornan·vietto, a·yu tuksen myonrUiminen fl'a uta.tieli:iisille Jomanviet-

itoa yarte<n 22.1 
Lovelliset t•aunnnpyoriit 4. 
Dtwaton radalla kulkeminen 16.4; 21.3 
Umpo, henkilovaunujcn 3.14 
Liiiiki.irintodistttS, rautatioeHioiikiirin toimittama.'ta tutkimuks ~ta 

maksetta,'a kor,·aus 46.1 

.ll aa?ttieylikayti:it·iit, niiden ~ulkemisaikaa koskevien maarii;\'St n M 
noudattaminen 23.3 

.lfaksubuotto, k.auppa- ja teohlisuusminist.erion ammattika va.tus
osaston pikatk:ouJu·tu toimi ·to 16.15 · Liikkuva poliisi 4.1!: ks. 
rahtiluotto 

.ll a.ksttnterkit. kiiytantoonottaminen 28.7; 30.8; tilaaminen 41 .6: 
tilitys 43.8 

.llctkttupailw.i, apulai'loikeu kan lerin otruoikeus makuupaika;,u 
saallltiin 27.7; makuupaikkojen varaaminen virkamatkoja 
varten 33.7; makuupaikkojen varaaminen 51.4 

Jinkttttvau,ntd, niiden ·ahkov'3.-lai tuksen hoito 35.6 
J!arjakihe:tykset. niidffil piiallykset 35.4; 37.7 
J[atka.kort•attS, venaJaisi · ' a kaut,t.aku]kujunis ·a saa.ttaji.ua toimi

vi•Jlie konduktoiireill€ ja yeturimiehille 8.6 
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.M. Matkc~k~tannu.sten J, orvau.s, yks~tyisoikeudelli ossa tyosuhtoossa 
valt1oon olevien toimihenkiloiden ja tyQ.ntekijiiin 8.4; 24.3 

llfatkaliput, alennusliput 28.11; ik.oululaisliput 2JO; 52.7; kou
lulaisille rautatien autolinjoilla myyttivat alennusliput 42.12; 
kuukausiliput 11.12; 30.9; 46.7; matkalipun hinnan takaisin 
maksaminen 5.9; 6.9; matkalippujen lainaaminen 38. ; mat
ka.iJuliput 28.12; ma1tka1:oimistoille myonnettyja myy:ntioilmuk
sia 17.5; matkalippujen tilaaminen 18.4; tyoHiisjunien kuu
kausiliput 42.11; yleisliput 2.10; 22.6; 30.7; 30.9; seurue
lippujen myynnin ja kiiyton kieltiiminen sumina pyhina 
49.8; vuosi-ilmoitus matkustajalipuista 52.6; ks. tilitys 

111atkatavara, polkupyori.S>ta., potkukelkoista :y1n. kannettava ma•t
katavaram.aksu 13.11; eHiinten kuljetus matkatavarana 44.4; 
polkupyorien kuljetus matkatavarana 33.2; pollmpyorien 
Hi.beW.irninen vapaalipulla 37.8 

Matkatoimistot, myormettyja lipunmyyn.tioi<keuksia 17.5 
Matkustajavaunut, Uimpo 3.14; vesisailiot 17.3; juomavesi 32.7 

puhdistuk en tebostaminen 36.5 
Matkustarninen, konduktOorivaunussa 32.6; 40.4: 52.4; virka

vapaalipulla (passituslipulla) 0 n :o 926 1.4 

N NahkCI/pape-ri, rabditus 44.11 
Neuvostoliittoon manevat lmljetukset, puut.avaran kuormaus 3.10; 

kiireellisyysjarjestys 8 .10; jakamattomat Uibetykset 13.4; 
vaunujen sulkeminen 13.6; vaunujen kaytto 13.7; saba
tavarakuormien vaununpylviHit 15.4; Neuvostoliittoon liibet
Uimasta kiellettyjen vannujen mer kinta 19.2; kuormaamis
objeet 21.6; katettujen vaunujen ikkunaluukut 21 .7; Neu
vostoliitolle kuuluvien sailiovaunujen kaytto 21.8; kuoT
mauksissa esiintyvat epakohdat 30.3; lahetyspaperien toi
mittaminen rautatien virkapostis a raja-asemille 44.5; vena
laisten vaunujen merkitseminen kuljetuskirjoih in 13.5 

Nimikirjoitus, sen selven ttiminen 52.3 
Nirnilyhen(YI!tjkset 39.1 

0 Odotussuojat, niiden puhtaanapito 44.7 
Ohjeet, seisakkeille matkustajia varten asetett a vat 44.2 
Olki, kuljetrus47.3 
Onnettontuudet, junavaurioiden aiheuttamien raivau - ym. teh 

tavien suorittaminen 36.1 
Opa-steet, vaihdonkielto-opasteet 5.10; paukkuopasteet 8.12; 

"ohikulku sallittu" ja "aja" 10.5; seisakkeilla naytetta
vat 44.2 

Osoitelaput, V'aiilleeris~en. hmta 3.13; pahviset 5.12; oooi'telappu
jen HiytHiminen 40.3; vaunujen osoitelaput 23.4: 46.5 
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Osoitteet, tyhjien puulaatikoiden, tynnyrien ym . varustaminen 0 
osoitteilla 44.8; vientikuormien (pyorea puutavara) osoit-
teet 46.5 

Paikanvaraukset, valiasemilta tulevien matkustajien 38.7 p 
Paikkaku:ntuluokil'1.t-S, valtion toissa noudatettava 24.1 
Paikkaliput, vapaalipu.n hrultijai.n. 28.13 
Palatdusvaltuusk1tnnan luovtdustoimisto, sen lakkauttaminen 

33.4 
Palkkaus, alokkaiden palkkiot 42.1; valtionrautateiden eUike

laitoksen osakkailta kuolinpesiin puolesta perittavat elake
maksut 15.1; valtion tyossa olevien tyontekijain oikeudesta 
eltilkkeeseen annetun asetuksen muurttaminen 12.1 ; 26.2; sota
palvelusajan lukeminen ikalisaiin oikeuttavaksi ajaksi 3.3; 
insinooreille 1946 suoritettavat palkanlisat 5.5; 8.7; jarjes
telymestarin sijaisena toimivien ylikonduktoorien ja kon
duktoorien palkkaus 39.5; loma-ajan palkan suorittaminen 
tyontekijoille 37.2; kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vas
tikkeiden maaraaminen 5.1; linjahallinnossa palvelevien 
junaliikenteen hoidosta vastuussa olevien kalliinajanlisat 
5.4; valtion viran tai toimen tahi ylimaiiriiisen toimen hal
tijoille sekii eraille muille toimihenkilOille suoritettava kal
liinajanlisa 31.1; eraille valtionrautateiden linjahallinnossa 
palveleville viran tai toimen tahi ylimiiari:iisen toimen hal
tijoille sekii muille toin1ihenkiloille 1. 1. 1946 lukien suori
tettava kalliinajanli a 31.2; konttoriapulai en virkatutkinto 
ja erikoislisan snorittaminen 33.6; linjahallinnossa palvele
ville maksettava erikoislisan suorittaminen oppikursseilla 
tai muulla palkallisella opintolomalla oloajalta 36.2; kun
tien kalleusryhmitys 2.2; 5.2; eraat perusteet kansaneake
vakuutusmaksun maiiraamiseksi 5.6; kan aneliikevakuutus
maksun pidi:i.Wiminen 11.1; valtionrautateiden kansaneUike
vakuutusmaksujen osuuden kirjaaminen 25.3 · kalliinpaikan
lisien ja asuntoetujen vastikkeiden miHiraaminen 5.1; yksi
tyisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon olevien toimihenki
loiden ja tyontekijain matkakustaunusten korvaus ja paiva
raha 8.4; 24.3; venii.Hiisi sa kauttakulkujnnissa aattajina 
toimiville konduktooreille ja vf'tnrimiehille suoritettava 
matkakorvaus 8.6; virantoimitnksesta tai tyo kentelysta 
asemapaikan ulkopuolella maksettava korvau.s 30.1; 37.1; 
palkkaus kuukautta lyhyemmalta ajalta 6.2; valtion toissa 
noudatettava paikkakuntalu.okitus 24.1; valiaikaisen perhe
lisan maksaminen 6.1; valtion tyonteldjiiin perhelisa 8.3; 
10.2; tyontekijain perhelisaii koskevien todistusten liiW.i
minen tammikuun tilitodisteisiin 48.1; Pohjois-Suomen ha
vitetylla alueella suoritettavat paivarahat 8.5; 16.1; 32.1; 
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P tyontekij3Jle sairauden aikana maksettava avustus 7.1; tyon
tekijain sairaslomaoikeus ja tyosuhteen katkaiseminen 14.1: 
palkan maksaminen tyontekijalle sairauden aikana 14.2; 
28.4; tyontekiji:iin tapaturmavakuutuslaissa saadetyn kor
vauksen ja vuosityoansion korotta.minen 12.2; tyontekijain 
tapaturmasairausajan palkkaus 20.2; n.s. pientapatnrmia kos
kevan korvauksen ylaraja 21.2; yksityisoikeudelliscssa tyo
suhteessa olevien tyontekijiiin proteesin korjaamisesta aiheu
tuneet tyi)stii poissaolot 49.2; tasokoroituksen so,·eltaminell 
valtionrautateiden tyontekijain palkkoil~in 30.2; vcroenna
kon pidiittaminen tyontekijallc sairaus- ja vuosiloma-ajalta 
maksettavasta palkasta 10.1; tulo- ja omaisnusveron, kunnal
lisveron sek·a karr1sanelakevak1mtusmaksu.cn ennakkoperinUi 50.1; 
V'Cturimestarien vi11:ansij.aistan pa,lJkilmus 38.1; konauksen mak
sa:minen junahenkiJokunnrulle virantoimituksesta ·asemapaikan 
ulkopuolella 37.1; virkapukuavustnkscn mak.saminen palkal
lisella opintolomalla olevalle 43.2; junahenkilokunnan viran
toimitusrahat 6.3; junahenkilokunnan virantoimitusraha
siiiinto ja soveltamismaariiyksct 28.1; virantoimitusrahojen 
maksaminen oppikursseillaolo- ja virkavapausajalta 28.2: 
junamiebiston virantoimitusmatkojen valmistus- ja lopetta
misajat 28.3; linjahallinnon liikenneosaston tuntityolaisten 
ylityokorvaukset 37.3 

Paperijii,ttcet, vaUionr-aut~a,teiden 11.3; papcrijatteiden Uihetta-
minen 13.10 

Paperikoot, standardikoosta poikkeavien kaytto 3.2 
Paperikuormat, vaunujen ovien sulkeminen 41.5 
Patperin vientikuljett~kseen kaytetttav<at vaum11t 42 .5 
Pape1·iliinat, rahdi1:•us 44.11 
Passitt~slipp'lt, sill a mat kustam in en 1.4; 25.14 
PaukkttOpasteet 8.12 
Peitemaksu 9.7 
Perhelisa, valiaikaisen perhelisan maksaminen 6.1; valtion tyon

tekijain perhelisa 8.3; 10.2; tyontekijain perhelisaii koske
vien todistusten liittaminen tammikuun til itodisteisiin 48.1 

Pe1·irnaton tavara, en myymi'DJen 13.9; 28.6 
Peruna, kuljetus 19.4; 36.7; 39.8; 42.~ 
Pikajuna, lisiimaksut eri vaunun tai vaununosaston kiiytHimi

sesta 32.9; Yapaalipunhaltijain paikkaliput 28.13; Yaliase
milta tulevien matkustajien paikanvaraukset 38.7; tiedoi
tusten asettaminen pikajunien lisavaunuihin 34.5 

Pikata;vara, kappalepikat.av•aran kulj€>Lus 46.4 
Polkupyorat, kuljetus mat ka- ja kiitotavarana 33.2; polkupyo

~rian lahettaminen vapaalipulla 37.8; polkupyorien ja polku
pyoranrenkaiden myynti rautatielaisille 18.2; 26.4 

Polttopape1·ipu1~t .ia -propsit, ra hdi·tu.-; 2.13 
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Polttopu1d, niiden myynti rautat ielaisille 16.2; 18.1; 23.1; P 
kaytto valtionrautatciden keskusli:immityslaitoksissa seka 
virka- ja asuinhuoneissa ja myynti rautatieHiisille 24.4; 
44.1; 48.3; polttopuiden myynnin tarkkailukortti 49.3 

Posfisiirtoliike, sen ldy1taminon .-altionraut.ateilUi. 4.3; tiliWi-
otto- ja siirtokorttien kirjoittaminen 13.8 

Postiva;unut, niissa matkustam1nen 24.6 
Puhilinmaksut, sah kosanomien perilletoirilittamisesta 3.11 
Puhtaanapito, matkustajavaunujen puhdistuksen tehostaminen 

36.5; odotu uojat ja kaymaHit 44.7 
P1tisfot, val1 ionrautateiden 39.3 
P•un,nvtsernin.en, vaunmTaa '•aUa 37.10 
Purlt-££rnisrnaariiajat, 2.4; 4.7; 40.2 
Punhiili, kuljetus 49.7 
Piiil'dmha, Pohjois-Suomen hiixitetylla a lueella suoritettava 8.5; 

16.1; 32.1; yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon ole
vien toimihenkiliiidcn ja tyontekijain 8.4; 24.3 

PiiterniittOm ·yyski~vet, ·niiden kaytto 16.6 
Piitevyysva<dint1tkset, automiesten 22.3; jaksonhuoltopiiallikon 

22 .2; hallinto- ja talousosaston kir,jurin ja kirjanpiUijan, 
hallinto-osaston kanslistin ja talousosa.ston tarkkaajan 3.4 

Pii.Ullys, rtavara!lahetysten pfia·hl~~k en puutteellisu.udem. tunnusta-
minen kuljetuskirjassa 17.4; marjalahetys.ten piiiillys 35.4; 
37.7 

Rad.cdla kulkernine-n, oik;eus kulkea: rautatien al·ueeUa 3.6; luva- R 
ton radalla kulkemincn 16.4; 21.3 

Ralw, 50 pem1ia pienempien Yaihtorahojen poistamincn kaytan
nosta 3.1 

Rahdit1ts, polttopaperipuut ja -pr<Ypsit 2.13; sikur.ijumct 5.17 ; 
lehtipumangat6.14; TS 32 § :n 2 a) kohdassa tarkoitettujeu 
tavaralajien kuljetettaessa I- tai paadyttomassa M-vaunussa 
9.7 ; syrj~iraidemaksut 9.7 ; 21.9 ; 24.12; jatepaperi, paalcihin 
puserrettu 12.9 ; ammoniumnitraatti, lannoitustarkoitnkseen 
kaytettava 13.12 ; halot 15.5; peitemak.sut 9.7; faneeriset 
pienoisveneet 10.8; avovaunutaYara kuljetettaessa umpi
vaunussa 15.5; 23.8 ; huonekalujen osat 18.5; lmitulevyt 
37.11 ; sailiovaunut paikalli ·liikenteessa 44.10; paperiliinat, 
nahkapaperi, arkkupaperi, tarytiilet, bitnmilakka, hitumi
kyllastysoljy 44.11 : helposti pilaantuvan tavaran vnhimmat 
maksut 8.16 

Rahtiki?'ja., lm. kuJjctookirjrut 
Rahtikil"jayhdisfajat, niiden t.arka,'lia:minoo 24.8; 25.12; rahti

kirjayhdistajissa. olevien merkintojen ylipyyhkiminen 51.5 
Rahtiltwtto, Kansanhuoltoministerion kaupallisen osaston 23.7 ; 

45.7: Liikkuvan p.oliisin 5.16; Rajavartiolaitoksen 24.13; 
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R 29.5; Sotevan 20.6; yksityiset rahtiluotot 32.8; k . mak u
luotto 

Rahtivapaus, Kenraali Maunerheimin Lastensuojeluliiton 15.6 ; 
Suomen Punaisen .Ri.stin 2.14; ks . siirtovaen kuljetukset 

RatapihMiiiinnot, niiden :tiedoitrta.minen asianomaisi1l'(l 45.5 
Rautatieluillirmon tyojiirjestys, 7 § :n 21 ja 22, 17 § :n 4 ja 38 § :n 

12 kohdan muutt a min en 44.3 
Rauta- ja teriisromu, myyruti 26.3 
Rautatien alueella kulkernin en 3.6 ; luvatun radalla kulkeminen 

16.4; 21.3 
Rmdatidiiiikiir·i, tutkimuksesta maksettava korvaus 46.1 
Ratdatieonnettomuudet, junavaurioiden aiheuttamieu raivaus

ym. tehtavieu suorittaminen 36.1 
Romu, rauta- ja terasromun myynti 26.:3 
Rullalaakerit, niideu hoi to 38.4 

S Sahatavara, sen kuljetus erailta Pohjois-Suomen alueilta 2.11; 
4.12 

Sai1·atts, sairauden aikana tyontekijoille maksetta va avusttu; 
7.1, 14.2; 28.4; tyontekijan sairaslomaoikeus ja tyosuhteen 
katkaiseminen 14.1; yksityisoikeudellisessa tyosuhtee.ssa ole
vien tyontekijain proteesin korjaarnisesta aiheutuneet tyo.stii 
poissaolot 49.2 

Sa4msosastot, niiden kaytto 32.5 
Sa1Msapitovelvollistms, rautatiehenkilOkunnan velvollisuus nayt

tiia rahtikirjoja ja rnuita asiakirjoja kotimaisille vimnomai
sille 29.4 

Seisakkeet, niille matku tajia varten asetettavat ohjeet 44.2; ks. 
liikennepaikat 

Setelien luovutus, palkanmak ·ussa 29-31. 12. 45 luovutettujen 
setelien vaihto 5.3 

Se,un~eliptd, niiden myymun ja kayton kieltiiminen suurina py
hina 49.8 

:::Jiir·tokuonnausmaksut, valtionrautateiden ja yksityisten rauta
teiden valisessa tavarayhdysliikenteessa 2.8; 5.14; 11.11 

Siir·toviien kuljetukset, vapaan rautatiekuljetuksen myontaminen 
siirtovaelle rakennuspuiden hakkaami.sta varten maanhan
kintalain nojalla annetnlle tilalle tai asuntotontille 12.7 

Sii.steys, matkustajavauuujen 36.5; odotussuojien ja kaymalliin 
44.7 

S_ikurij-uuret, rahditus 5.17 
Sivulaidat, avovauuujen 23.5 
Sivwpyltvaiit, avovammjen 4,9; 5.11 ; 15.4; 16.9 
Sopirnattomia VR palvelukseen, ks. EJro.tettuja 
Sotapalvelusaika, en lukem in en iklilisaan oikeuttavaksi ajak~;i 
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3.3; reservipalvelusajan lukeminC'n hyvak i virkalomiin niih- S 
den 48.2 

Sotevan kiireellise,t liihetykset 19.3 
SotilaslwJjetus, uusien Gb-vaunujen kiiytto sotila kuljetuksiin 

2.6; otilaskuljetustodistukset 2.9; litt. L 12.5; uusi sotilas
tariffi 47.4; sotilaskuljetusohjesiiatmon 5 luku 47.5; 

Stwmen J[ulk1met~vot, sen myyni ihinta 6.11 
Syrji.imidemaks'nt, 9.7; 21.9; 24.12 
Sahko, siihkolaitt'eiden ko·rjaukset ja jiirjestelymuutokset 12.3; 

siihkoUimmityslaitteiden ki:iyton kieltaminen 4.1; sahkova
laistuksen hoito makuuvaunuissa 35.6; asuinrakennusten kel
larien siihkovalaistus 43.3; si:ihkovirran luoV11ttaminen Rau
tatiekirjakauppa Oy :lle valtionrantateiden johdoi ta 7.4; 
hehkulamppujen suojuk.<;et 8.11 

SiihkOsanornat, niiden perilletoimittamisesta kannettavat puhe
linmaksut 3.11; tilitys- ym. ohjeita 24.9; siihkosanomien oh
jaus 43.7 

Sailiovaunut, paikalisliikenteessa kannettavat maksut 44.10 
Siiilytystavam, tilin laatinlinen 23.6; taYaran sailytysmaksujen 

kantaminen 27.6; ks . maksumerkit 

Tairnitilaukset, Hyvinkaan Ke kustaimistosta 28.8 T 
Takavarikoimmen, rautatien kuJjetettaYana olevan tavaran 2.7 
Talousvapaaliput 9.6 
Tapaturrnat, tyontekijain tapaturmavakuutus1aissa siiiidetyn 

korvanksen ja vuosiansion maaran korottaminen 12.2; tyon
tekijain tapaturmasairausajan palkkaus 20.2; ns. pientapa
turmia koskevan korvauksen yliiraja 21.2; yksityisoikeudel
lisessa tyosuhteessa olevien tyontekijain proteesin korjaa
misesta aiheutuneet tyosta poissaolot 49.2 

Tapetti, hinia 10.3 ; 25.5 
Tariffisiiiinto, halot ( 48 §) 15.5; helposti pilaantuva tavara 

(39 §) 8.16; koululaisliput (17 §) 2.10; 52.7; palautettavien 
tyhjien a.stioiden kuljetusmaksu,jen maksaminen (43 §) 37.9; 
kuukausiliput (11 §) 11.12; 30.7; 30.9; tyolaisjunien kuu
kausiliput (10 §) 42.11; eri vaunun tai vaununosaston kayt
taminen pikajunassa (24 §) 32.9; matkailuliput (13 §) 28.12; 
yleisliput (12 §) 2.10; 22.6; 30.7; 30.9; seuruelippujen 
myynnin ja kayton kieltaminen suurina pyhina (14 §) 49.8; 
polkupyorista, potkukelkoista ym. kannettava matkatavara
maksu (29 §) 13.11; osoitelappujen hinta (58 §) 3.13; va
paalipun haltijain pikujunan paikkamaksu (58 §) 28.13; 
rahtitavaralahetyksen kuljetusmaksut (38 §) 9.7 ; syrj a
raidemaksu (51 §) 9.7 ; 21.9; 24.12; peitemaksu (58 §) 9.7 ; 
punnitseminen vaunuvaa 'alia (58 §) 37.10 ; sailiovaunut pai-
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T kallisliikenteessii (52 §) 44.10; avovammtavaran kuljetta-
minen katetussa vaunu sa ( 40 §) 15.5; siirtokuormausmaksu1 
kotimaisessa yhdysliikenteessa (58 §) 2.8; 5.14; 11.11 

Tarkkaaja1~ pdtf7~tyysvaatinwkset, talousosas1on 3.4 
Tasokoroittts, sen soveltamiuen valtionrautateiden tyontekijain 

palkkoihin 30.2 
'l'cwm·animisto, korjaus 21.4 
Tavaran tiedttstelu, tiedust·el1un ta v ara n loytymisesta 1 <' htli ,.all 

ilmoituksen B n :o 281 laatiminen 35.3 
Tavaraot vahentymisen tai Yahingoittumisen toteamisesta annet

taYa todistus 16.12 
Tau a ratoimitu.Jcset, valtiomautateideu vksit visilta tilaamien ta

Yaroiden Hihettaminen rautateitse 35.7 • 
1'iedoitukset, "Varattuja paikkoja " ja "Tilattu" tiedoitusten 

asettaminen pikajunien bsavaunuihin 34.5 
Tt"lapiiiset vapa<tlip1Lt. luovute1:uilta a1lueilta siirrettyjen 4.15 ; 

pysyvaisessa tyo uhteessa olevien tyoliiisten 6.12; vakinaisen 
viran tai toimen haltijan Yapaalippujen saanti, silloin kun 
han hoitaa ylimaaraistii tointa 5.18; 10.6; 

Tilctsto, lokakuun tilastotiedot 39.9 
Tilitys, lairtUTivartijain kantovarojen tilitys 1.3 ; tilien myohas

tyminen ja .tililaaitikoidc.n kasitl'eleminen asem:[,Ua ja junissa 
6.8; yksinkertaisten seka meno- ja paluulippujen tilittli.mi
nen 8.13; 14.5; liikennepaikkojen kassojen hoito ja tilien 
laadinta 8.14; kansainvalisen yhdysliikenteen tilitysmaii
raykset 16.11· sailytystavaran tili 23.6; lerulatinliikenteen 
tilitys- ym. ohjeita 24.9; matkustajaliikennetulojen yhdis
telma 42.9; maksumerkkien tilittaminen 43.8; kansainvalis
ten lahetysten mukana saapuneiden tull~askujen tilitys 
46.6; asemien ja pysakkien vuosi-ilmoitus matkustaja
lipuista 52.6 

.Todistus, rtavaraill viihentymis<m tai vahingoH,t.umisen toteami
sesta annettavw todistus 16.12 

TuUiasioimistot, valtionrau tat~iden tulliasioimistojen uusi ta
riffi 5.15 

Tuotantokomiteart, vaa:lin toimittajien palkkio 47.1 
.Tyoaika, virastojen tyoajasta annetun asetuksen muuttaminen 

25.1; 27.1; 8 tum1in tyoaikalain alaisten viran tai toimeu 
haltijain tyoaika 4 viikkoa lyhyempana tyokautena 8.2; 
junamiehiston virantoimitusmatkojen valmistus- ja lopetta
misajat 28.3; linjahallinnon liikenneosaston tuntityolaisten 
ylityokorvausten laskeminen 37.3 

Tyoja1·jestys, 'l'aUJtattiell'al1lin.nolll tyojarjestyksen eflaiden 'kohtien 
muu,tJt.a:rninern. 44.3 

Tyoki1·ja, vwltion tyi:issa oleviUe tyontekijoihle annettava 26.1 
Tyorapartti, ilmoitus suoritetust.a tyostii 4.11; 8.15 
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1'yosuhde, •tyi:isopimu.ss'uh.tee.ssa o1evien .tyonte~kijoi<len iTt.isano- T 
misaika 1.1; t yosuhteen katkai eminen sairauden takia 14.1 

Tiirytiilet, rahditus 44.11 

Urh eiltdoimiknnta, sen aseM.aoninen 8.1 U 

V aatetustarvikkeet, niideill myynti diauta.tieliiisille 3. 7 ; 8.8: V 
11.2 ; 15.3 ; 16.3 ; 37.4 ; 41.1; 45.1; 45.2 ; 48.4; 49.1 

VaihdonkieUo-opastee·t 5.10 
Vaihtorcthat, 50 penn.ia pienempien vaihtorahojen poistaminen 

ldiY~tiinnos ta 3.1 
Yaihtotyo, kaasuvaunujen heitt iinlinen YaiMotoissa 45.6 
V alvontapaikka, aikataulukirjassa 112 O'levan mer kin nan Yv 

( = valvontapaikka ) tulki·nta 27.3 
Vapaaliput, luoYutetuiHa alucilta siirrett yjen ylimaaraiset vapaa 

liput 4.15 ; vakinaisen viran tai toimen haltijan vapaalippu
jen saanti silloin kuin han hoitaa ylimaaraista toiuta 5.18 ; 
10.6; vapaalippujen sailyttaminen 12.6 ; - tilapaiset vapaa
liput 6.12; talousvapaaliput 9.6 ; kouluvapaaliput virkava
pauden aikana 10.7; kesakausivapaaliput 16.13 ; elakevapaa
lippujen saantipaikka 25.13; virkavapaalipulla (passitus
lipulla) 0 n :o 926 matkustaminen 1.4; 25.14; vapaalipun
haltijan pika-jm1an paikkalippu 28.13; VR :n luottamusmies
t.en vapaalippuoikeus 28.14 ; polkupyorien lahettaminen va
paalipulla 37.8; vapaalippujen kirjoittaminen 42.13: kokous
vapaalippujen tilaaminen 45.8; presidentin kutsuihin mat
lmstavien vapaaliput 48.5 

Vapo, seo1 oikeus. kayttaa VR :n vi•rkapostia ja \7 irkapuhelinta 
37.5 

Vwunuilmoitt"kset ja vaununja.ko, >enaliiist!ffi1 vaunujen merkirt:sc
minen va'Ulluilmoit uksiin 4.10 ; Neuvostoliiton kuljetukset 
ja kiireellisyysjarjestys vaunujen jao.ssa 8.10 ; vammjen 
antaminen Neuvostoliittoon meneville kuljetuksille 13.7 ; 
jatkuvien vaunutilausten kirjaamiuen 36.6 ; vieraitten vau
nujen merkitseminen vaunuraporttikaavakkeeseen B n :o 
171 b 42.7; vaunulaskenta 1. 6. 1946 21.1 

Va1~nujen huolto, matkustajavaunujen liimpo 3.14; matkustaja
vaunujen vesisailiot 17.3; Neuvostoliittoon menevien vau
nujen sulkeminen 13.6 ; puhdistuksen tehostaminen 36.5 ; 
paperikuormassa olevien vaunujen ovien sulkeminen 41.5; 
vanhojen osoitelappujen poistaminen vaunuista 23.4; lovel
liset vaununpyi:irat 4.8; venaliiisten vaunujen automaatti
kytkinten tarkastus 6.7 ; vaunujen sivulaidat 23.5; vaunu
jen sivupylvaat 4.9; 5.11; rautapylvaiden ketjut 16.9; Neu
vostoliittoon lahetettavien sahatavarakuormien vaununpyl
vaat 15.4; Neuvostoliittoon kuormattavien vaunujen ikk1ma-
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luukut 21.7; irtaantuneiden Yaunuosieu keraaminen ja kun
nastaminen 25.4; rullavaunulaakerien hoi to 38.4 

11aunujen kantavuus, Gb-vaunujen 3.9 
11 attmtjen kuorma, veniil~iist.en 4-abeliste.n 25.8 
Vaunttjen kdsittely, kaasuvaunujen vaihtotoissa 45.6; veniilais

ten Yaunujen kasittelyn ja kuljetuksen edistaminen 30.4; 
vaunujen harbaantumisen estiiminen 43.6 

11aunttjen kiiytto, uusien Gb-vaunujen sotBaskuljetu.ksiin 2.6; 
euvostoliitolle kuuluvien sailiovaunujen 21.8; vientipape

rin kuljetuk een kaytetti.iTiit vaunnt 42.5 
11 aun1tjen mer kinta, yhdys1iikent€eseen kelpaaanarttomien 19.2 
Ya.unujen purl.:aminen, pudmmisma~iriiaja.t. 2.4; 4.7; vaunu-

vuokra 6.10; 27.6; 40.2 
11aumwaa'at, pu.nnitsominen vammvaa'alla 37.10 
11eneet; faneeri.set pienoi vencet, rahditus 10.8 
11 erotu,~, vcroennakon pidiiJWiminen tyontekija.llc sa ira us- ja vuo

shloma~ajalta maksettava La palka t.a 10.1; tulo- ja omaisuus
veron, kunnallisveron seka kan aneUikevakumusmaksun 
ennakkoperinta 50.1 

Veturimestarien viransijaistcn pa.lkkaus 38.1 
Virantoimit'ltsrahat, jun.ahenkilokmman 6.3; jm1ahenkilokunnan 

virantoimitusrahasai:into ja soveltamismaaraykset 28.1; vi
rantoimitusrahojen maksaminen oppikursseillaolo- ja virka
vapausajalta 28.2; junamiehistOn virantoimitusmatkojen val
mistus- ja lopettamisajat 28.3 

Virastot, niiden rtyoajasta runn.etun asetuksen muut.tamincn 25.1; 
27.1 

11irkaloma 2.1; reservipalveluksen lukeminen hyvaksi virka-
lomiin nahden 48.2 

Vi1·kaposti, Vapon oikeus kayttaa VR :n virkapostia 37.5 
Virkaptt,helin, Vapon oi.'l.mus illayttii.ii VR:n virkapuhelinta 37.5 
Vit·kapuktt, via:k>Upukuavustuksen maksamin€'!1 palkwllisella opin-

tolomrulia olevalle 43.2 
Virl.:avapaalippu, silla matkustaminen 1.4; 25.14 
Vuosiloma, vhl.'ka- ja vnosrloma 2.1; tyontekijain vuosilomalaki 

27. 4. 1946 20.1 ; tyontekijain vuosilomat 24.2; 29.1; 43.1 

Yhdysliikenne, kotimaisen yhdysliiken1loen siir!f:okuormausmaksurt 
2.8; 5.14; 11.11 ; yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa 
24.11 ; ks. kansainvalinen tavaraliikenne; Neu vostoli ittoon 
menevat kulj etukset 

Yleisliput 2.10 ; 22.6; 30.9 
Ylityo, linj·ahallinnon liike.nnJCosaston tuntityOliiisten yU.irtyokor

vaukset 37.3 
Yoaika, yoaikakii.site rautateilla 2.4 



•• 
KASKY EHTI N:o 1 

194& 
Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merki"tlian : 
Kl. N :o l f46. 2 ( = lehdennumero , vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Tyosopimussuhteessa olevien tyontekijoiden 
irtisanomisaik a. 

Mii.ara.y~lwkoeJma I: n Jrirjocittul{j· a 74 olevan, rautatiehalli- 1 
Loo en v. 1923 an:taman ilcirjelman n: o H. 213 muka:iseslti ;tyo
-laiset on ote.tJtava valtionrautateiden pa:lve1Uik£ec-n iilma11 irti
s,anomi ·aikaa. Saman kirjelman muk.aan ailkai emmat, tiilllJi;n 
mc~arliyksen kan~. a ristiriidllssa olleet tyosopimtl!h.'Selt o1i muutet-
tava yhdenm11~t.a.isiksi . Iniytannos: ii taltii maaraybta on vain 
ooi:ttain irwudrutetJtu. Taman vuoksi sam:mlaisissa toislsa saattlaa 
olla ltyoniteJkijoita, joilta on otettu tunnuste s:iiltii, etta he tyos
ken.televa1t ilman imi:;aoomi<;aikaa, ekii.. tyontekijoi.ta, joilta ci ole 
o1tettu t.:~lilai;Jta .tnnnustetta. Tasta joMun, etta viimeksi mairui.t- · 
tuihi:n nii.hden on sovellc.ttava tyosopimuslain 27 § :n miiaraystii. , 
jonka mUJkaa.n· wti~anom:isaika on paUmnmaksujen viili•nen ailka. 

Yhdenmukaisen meDJeHelyn aikaan..-;aamiseksi raulta.t1ehallitus 
on, llmmotten ed~lla mainitun ikirjehnan ii. maiirayik!;et, maarannyt 
seuraavaa.: 

tyi:isopimussuhte-es:a valtionrautateide.n puhehukse · ·a oleva.n 
tyoort:elcijan irtR anouri.sa.ika on molenunin pu<Jil.in: n~ljatoi ·ta 
(14) paivaa, kui.te.nk:in silteJll, etta Nita. irti.sn.nomisaiJcaa • oveHe
taan va.in iUoin. kun tyonte!kijan k<=mssa •. Jmi.ttu tyosuhde on 
kestanyt va.hintaan kolme (3) kuu]umtta; 

ti1.apaisee.n ltai maii.rattyyn rtyohon dtetaan tyontelrijii. ilman 
it··fUsa.nom i!m:ilkaa. 

Nama maaraykset eivat lko. ke 1Uiilta, joi.sta on tehty tyoehto
soprimus. 

Kun yJimaiiraisen toimcn haltijan, aloklkaa.n, harjoiJttelijan ja 
liilkenneoppi~-aan palvelussuhde vrultioon on julkisoikendellinen. 
ei hci!Ua o~e irUsanJOmisaik.aa.. 

Klm .tyoitekrija oil:et.aan vahiomau.tateiden pa.lwlnkseen, on 
11anelle a.ma.]Ja ilmoi.tettava irti.sanom:isehdoista ja otelttava 
hi:inel ta tunnm~t.e m m1tetu:n kaa va.n D . N: o i519s mukai m.i. 

AikaiSBmma.t ruii.iden miiariiysten kan · a t~stiri~dassa olevat 
tyO:sopimukselt on mu.urtet.tav.a edeilHi olevien maa.r.iiyst.en mUJkai

. ~ik.sri.. 
htisanomiskaavake, jnil:a . aadaan sen va<hnistuttura tilata 

rauta•tieha:llitllimen pa.ina.1us.jaosbosta. on vahvistet.tu a.si.aJ.lil ellta 
sisaHolt~ian s€uraavaksi: 

8945/45 
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Tani:i.an tehdylla sopimuksella 0111 .N. otettu valticmra.urt:~ 
teiden palvelUJkseen 
. a) .tyoho.llJ 14 paiviin molemminpuoliseolla il'mffanornisajalla, 
JOta oveLletaan rtyo ull.teen lkestehtya vahinti:ilin 3 kuukaubta; 

b) ·til a paiseen tyohon ilman irtis:anomisaikaa; 
c) ISIU.orittamaan seuraa van tyon : .. . ... . .... . ... .. ...... . 

ja paattyy otama sopimu.s iJman irtisanomisailiaa malin.iJtun tyon 
valmistut.tua.. (Rh/Wo n :o 1971, 21. 12. 1945.) 

Liikennepaikkoja kos~evia muutoksia. 

Tul'ku-Itiii en •aseman Illi!mi on helomikuun 1 piiiviistii 19-!o 
~ulrie.n ,Kupittaa" (r. ,Kuppis"), nimilyhennyksena ,Kupi ". 
(Rh n :o 3231, 14. 12. 45). 

Kantovarojen tilitys. 

RautaJtiJehailJ.i:tms on miiiiriinny•t, etta laiturinvartijoille annet
tuj.en ohjeiden (,Ohje~ta lai.turinvantijal1e", 0. N :o 1238, 26. 3. 
1942.) 10 § : n 1 kohdassa m.iiiirat·ty varojen enimma;ismaa1·a. 
200 ma.rkkaa, korot.eta.an 500 marklka.ano. (Rh N: o 335-7, 28. 12. 
1945.) 

Virkavapaalipulla (passituslipulla) 0 N: o 926 
matkust aminen. 

Rautati.eha:J.litus on. maarii.nnyt, ~1:tta 1\Hiaraysk.okoelman I. 80. 
13. 11 §: n 1. 6) -kohdan mukainen passituslippu ohlreuttaa 
maJt~ustamiseen vain ik:onduktoorivaun.ussa. (Rh/Tfo N : o 3362. 
27. 12. 1945.) 

Rautatielii.isjarjestojen kokousvapaaliput v. 1946. 

Rauha:tieha1lituksen paajohtaja on my<intiinyt vuode:ksi 1946 
~imii.iirliisili vapaalipP'uja ·euraavasti: 

V. R. AUJtornie.<;oten YhdiiSJtylk en, .Jarn.viigsmiiJlllcns Kril'toliga 
Fo11eni.ng nim.isen yhdistyksen, Rautatierakennurune ·tariyhdistyk
sen, Suomen RauJt~utieUii1 ten Kristill.isen YhdiSJtyksen, Suomen 
Ranta tieliiist.en Raithu.s;vhdisty'ksen, Svensk.c1. Kamratforbtmdet 
vid S.tatsjiirnvii.ga.rna, nimic;;.en yhdis.tyiksen, V . R. Piiiikonepajoj€n 
toim'U tovirkaW.i.jayhd~tyksen, V. R. .A.setinlaut.em.iesyhd.istykseJ1, 
V. R. Kondu:kt<io·riyhdistyksen, V. R. Lennatinasentajayhdistyk-
en, Valtionrau.ta.t.ien. Vaunu~tariyhdistyksen, V. R. Voaihd€

mri.oesYJhdi tyksen, V . R. Vaaka- ja Pa:kkamesrt:ariyhdistyk en, V. R. 
Konepajojen Tyon.johtajayhdi tyksen, V . R. Varastomestariyhdi>S
tyksen, V. R. Jiirjestelymestariyhdi>Styksen ja V. R. Huoltovirka
mi!e.het r. y: n rtoiirnessaolevi!lloe jiisenille vuositkoko;uftrseen ja johto
ku.nnan jii.senil~ johto0lrunnan kokou.ksiin .m.atkustamislta vart-en; 

V. R. Junamiesyohdietyksen jiisenedustajiille vuosiJwkoukseen 
ja keskustO!imiJmnnan jiiseni.lle keskustoimilnmnan kokouksiin 
matkustamista varten; 



Rauoolielai ·ten Avustuskassan hahliluksen maaseUit.ujiisenille 5 
hall1t,uksen kokou'k iin eka maa. ·eutu'Piirin edust.aj~Ue vu~silw
kouksoon maiku •tami ·ta varten; 

Suonuen Rautatievir'kamies'li1ton haJiliituksen ja I L~ii.tyn ha1li
t'lllksen jascnille naiden kokouk ·iin ja heille sekii jasenyhdisty ten 
edustajiil.le li:iton liit.tokokouksiin, ynnii jiisenyhdiSitrt:en virassa
olev1Ue jasenille jiisenyhdisty.sten vuo ikokoul· iin ja. liit.on lbt.to
kokousien yhteydessa p:idoetUi;viin esi,tclmatilai ·uuk:siin ja jii en
yhdistysben jo,ht()lkuntien jasenme jobtolmntieu koiwuksiin .mat
kustamist.a vall"ten; 

Val-tionrautati:e.laisten Keskusjarjeston t.oime a oleviJie jase
n:iJlle edustaji ton kokouk iin kuin myo valtuuston ja t>Oimeen
pan.e.van v.aJ:i()kunnan kokouksiin osalli&tuville ma.aseutujiiseni11e 
main..iJttuiibin koltJouksiin mrutkustamista varten; 

V. R. Rrutavartijayhdisty'ksen osas•iojen toimessa ol> ville edus
tajiJle yhdistyk:sen vuosilwkoukseen ja kes.kuetoimilnmnan jase
nille lreskusto1rnilmnnan kokouksiin matknstam · ta varten; 

Suonren Rautart;jelaisyhdistyksen ioimessaolevi!lle jaseniUe vuo
sikokou!kseen ja Jres.kushallitiUksen ja ni!lle kesku hallituksen ko
kouksiin matkust<trni ta va.rten; 

V. R. Liiikermevir.kamiJesyhdistyksen toime saol,evilJ.e jiisenillre 
vuosidmkoukseen ja yhdistyksen johtokunnan ja lisliityn johtokun
nan jiisenille johtoln1nru:m ja Esilityn johtokunnan kokouksiin 
kuin myo osast.ojen vuosikokouksiin· sekii. e ibelma- ja luento
tilaisuuksiin ynna osast.ojohtokuntjen kokouksii:n matkustamista 
varten; 

V. R. Junam.iJehistoyhdistykseu toimessa oleYil!J.e jiisenille vuo
iko.kouk een sekii. h~llituksen ja toimeenpancvan valiokwlna.n 

jasenille hahlituksen ja toim~enpanevan v.aliokunnan kokouksi.ffi 
rnatkustami ta varten; 

V . R. Junamiesten Avustu ka. ·an toim ·a oleville jasenille 
avustuskassan vuosikokouk een eldi haUituksen jfu eniil.le haJli
tuksen kdkouksiin ma.tkustam:ista va,nten; 

V. R. Konduktoorien Avustu ka . an toimeo-;a oleviilile jlise.n~lle 
avustuskassa.n vuosik:okou.k:Sieen ·eka ballitu'ksen ja ·en-ille halii
ltuksen kokouksiin matku tami ·ta v.arten; 

Suomen Raut~tieUiisten Luton toin1: ~ a oleYiile ja en-i.ille liitto
neuvoston ja I itittotoimikunnan kokonk. ·iin rna tku ·tamista. varbe.n; 

Suomen Rautart-.ieUiisten Liiton Vaunumie ·osa ton N :o 45 ja 
Po:Ltoainevail"a.Siton TyonjohtajaoRaston N: o 82 1oimes a ole

ville jiisenid.:Le osaston vuosikokouk ~n . ekii. joht01lnmnan ja :enille 
johtokunnan kokouk.9iin mwtkw tamii ta Yarten. (Tfo N :o 1418/ 
20 2, 27. 12. 19-!5.) 

Matkalippualenn uksia . 

RautaJtiehallitus on myontiinyt vuoden 1946 a.ikaoo v·oimassa 6 
olevan 50%: n ma•tlk.a1ippualen:nuik: en. jOika koskee myos ilaste.n-
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lippuja, Ruotsiin lahet.etHiville ja si('-ltli. palautet.taville lap ille ja 
heidan saa.ttaj!illee'!l euraavasti: 

.1) Ruort:siin l8..hetet!Ui.vien L''ah·aiden ,}a ten menolippujcn hin
noasta ma.tik:oja varten H ellinkiin, Turlruun ja T<Jrnioon; 

. 2). Ruot · ta pa!aute1ttavien lasten yksinik:ertaisten Hppuje.n 
bnn01sta H~slingin , Turun ja Tornion a. emilt.a tai jolita:kion 
muuo1ta. 111semalta jos.sa lap~ia kuljeMava eri·lvoisjuna py ahotyy, 
lrurukin lap en kotiasemalle; 

3) lrumcn saa.tJt:a.jien yk.sinker.taisrt•en hppujen hinnoista erikQis
jurrien pysahtymis.asemiJ..ta lasten ik:otiasem:hlle ; 

4) la.sten saat<tajiien yksinike11tallitten lippujcn h il11loista aatto
ma:tlkan paiitteasema1ta omalle llwtia.scmaJle ; s eikii 

5) lla ten saattajien men<>- ja pah lUlippuje.n binnoisrt.a Hel
singin, Tu.run ja Torrrion. asemil.ta lat~1ten kotia emille ja takaisin. 

Tatten al.enmlksclila myy;tiiva.t yksinJmrta.iset Jiput myydaan 
yksinlkertai ten ja meno- ja paluuliput meno- ja paJuQrlppujen 
shekik:ikirja ta, ja on lippuih:im merkit.tava taman kirjelman nu
meroo ja paivti.y ·. Alennuslippuj·en ostajien tu1ee ja.ttaa ase.mailJ.e 
sosiaaliministerion ]a.<;tl:-ensiirt.okollllitean anol:;a.maot ltodi. t.ukE t, jo:ista 
kay ilmi ma.tkan tarkoi.tus. Todisituksc.t Eitetaan moart'lkalippu
til.iin . 

.AJ!l.e 4-v.uoltiaMa lapsia saa muk.ana eura·ta maksutta y·ksi 
lruWrin saat:t.aj.aa. [mhde:n. Mui t.a alle 4-vuotiaista lapS'i~ta o.n 
suori,tettava sama maksu kuin 4 Vl.l01:,ta tay.ttiineistli. ~apsi ta. 
(Tfo n:o 8/ 2078, 22. 12. 1945.) 

Suomen HiibJtoili.itton .toimesta ja.rje telttii.viUe seuraaville Jru.rs
seiJ.le osaU.lisltuv.itH{l on myonneMy 25% :n matkaHppua,lennus: 
mli.eDJ'askuil.ru.rssit Lahdessa 17-20. 1. 19-!6; rna enla lmkurssit 
Jyva:s:kylas a 26-28. 1. 1946; pujottehillnut>. at Turengissa 11-17. 
2. 1946 . .Ale111n.us on voima sa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jal!keen 
ku.nkin kurssin. (Tfo n:o 1407/ 2075, 21. 12. 1945. ) 

LaJH:1en Hiihtoseuran jarje~ tamiin Salpau · eU.in Hiihtoihin 
osar11istuviJ1e il.cil.pai.l~jO'ihle ja toimihenkiloille on myon.netly 
25 %: n mrutkaJippua:lerun.us La..htteen. Alennus on voima a 
5-15. 3. 1946. (Tfo n :o 1411/ 2079, 22. 12. 1945.) 

Rahtialennus sotasokeiden kuljetuksille. 

Rauta,tiehalli<tus on myonrtany;t 50 %: n rahtialennuk:~€n raht.i
tavaraliihetyiksista jotika Sota okeiden Harja.tohdas laJ1ettaa Tik
kurilan a e'malrt.a. ~ai jotka Jiilletetaan mainittul.le t·eh!taalle Tiikik:u
riWiln as.emaihle. AlennUJS, joika ei tk:oske s:tadettyja vahimpia 
maksuja, on voimassa toistalis.ek 'i .tammikuun 1 paivii Ui ·luik:ien 
ja enmtaan vuodt-.ru 1946 loppuun saakka . (Tfo n:o 35/ :..081 , 
22. ] 2. 1945.) 
Avoimia virkoja ja toimia. 

Yksi rakcnnusmestarin Yirka rautatierakennusosastolla. Rak. oR. joh· 
tajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii viimeistiii.in 11. 1. 46. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kir:iapaino. 



VR KASKYLEHTI N:o 2 
1946 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun miiiiriiykseen merkitiiiin : 
Kl. N :o 1/46. 2 ( = lehdennumero , vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosi lmoitukset on tehtiivii palnatusjaostoon. 

Virka- ja vuosiloma. 

Valtiovarainministerio on kirjelmiilUiiin N: o 10969, 14/12. 1 
1945, ilmoittanut, etta valtion peruspalkkainen viran tai toimen 
haltija ja ylimaarainen toimen haltija, · joka on pantu viralta 
tai erotettu virastaan tai toimestaan ja joka on uudelleen otettu 
valtion palvelukseen, on oikeutettu lukemaan ennen viralta
panoa tai erottamista palvelemansa ajan kokonaisuudessaan 
hyviiksi virka- tai vuosilomaansa niihden. (Rh/'l'o N : o IT. 1050, 
4. 1. 1946.) 

Kuntien kalleusryhmitys. 
Valtiovarainministerio on kirjelmiilliiiin N: o 11325, 31/12. 2 

1945 ilmoittanut, etta ministerio on, sosiaaliministerion annet-
t ua kuluvan joulukuun 17 paiviinii piiiitoksensa ktmtien kal
leusryhmityksesta, ryhtynyt toimenpiteisiin siitii aiheutuvien 
muutosten tekemiseksi myos valtion viran tai toimen ha:ltijoita 
koskeviin miiiiriiyksiin. Toistaiseksi, ennenkuin muutokset on 
voitu toimeenpanna, sovelletaan edelleen valtion viran tai toi-
men haltijain kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden 
miiiiriiamisesta 14 paivana huhtikuuta 1945. annettua valtioneu
Yoston piiiitosti:i. ('roj. N: o To 39, 5. 1. 1946.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Turun aseman alaisena avataan kuluvan tammikuun 11. pi:ii- 3 

vasta lukien tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) 0 jY Laiva
teollisuus A/B :n tarvetta varten ,Laivateollisuuden raide". 
tariffiviilimatkana 6 km. (RhjLko n: o 14, 4. 1. 46.) 

l:!i/!6. 10. 1. 46. 
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Muutoksia liikennesaantoon. 

Asetuksella joulukuun 15. paivalta 1945 on valtionrautatei
d n liikenne, aannon ~9. § : n 1. kohdan ensimmaisen kappaleen 
loppuun lisa tty lau e : , iiden matkalippujen hintaa jotka kel
paaYat ' 'ain leimaamispaivan, ei kuitenkaan makseta takaisin. " 
(Lt N : o 28-±6, 4. l. 1946.) 

Valtioneuvosto on joulukuun 20 paivana 1945 antamallaau 
asetukse1la kumonnut kuluvan tammikuun 1 paivasta lukien 
ne valiaikaiset muutokset. jotka marraskuun J4 paivana 1941 
annetulla asetuksella oli tehty liikennesaiinnon 13, 69 ja 83 py
ki:iliin , ;joten mainitut pyki:iUit ovat ji:illeen voimassa sellai ina, 
kuin ne o'livat ennen viiilaikaista nmuto~ta. Samalla muutetaan 
liikennesi:iiinnon 69 pykiiUin viides seka 83 pyka.U.in toinen ja 
kolmas lisamaariiy entiselleen. (Lko.i :n si:ihke n: o 2, 4. 1. 46. ) 

Muutoksia aikatauluun n: o 111. 

Peralan ja Kaskisten valille asetetaan kulkuun 1-J.. 1. 46 
lukien . ekajunat : o 531 , lahto Pt· 4. 3o - tulo Ksk 6.1 -1- ja 
· : o 532, Hihto Ksk 3. u - tu'Jo P1· 4.on. (Rh/Kut n: o 30, 
4. 1. 46.) 

Uusien Gb-vaunujen kaytto sotilaskuljetuksiin. 

Koneosastolta saadun ilmoituksen mukaau on uusien Gh
vaunujen n: o 54444-54817 katoista jatetty rautalevyn punt
teen takia kamiinan savutorven aukko pois, joten naita vau
nuja ei void a talvisaikana sisustaa Ghsk-vaunuiksi. (St n: o 6, 
3. ]. 1946. ) 

Rautatien kuljetettavana olevan tavaran taka
varikoiminen. 

Liikkuvan Poliisin komentaja on antanut a emakomenuus
lnmnille maarayksen, etta, matkatavaraa luktnmottamatta, rau
tatien ku1jetettavana olevaa taval'aa, joka joudutaan takavari
koimaan, ei oteta pois kuljetuksesta, kuten ti:ihanastinen miia
rays ede1lytti:ia (Lt N: o 2022/6~12. 20. 6. 45 ) , vaan annetaan 
kulkea maaraasemalle asti. Kuljetuksen aikana junapartio sen 
ainoastaan merkitsee takavarikoiduksi ja tekee taka varikko
ilmoituksen vastaanottopaikan poliisivi eanomai elle, joka ilm.oi
tuk en perusteella ryhtyy asianmukaisiin toimenpitei , iin tava
ran .uhteen. (Lt :o 4029 , 4. 1. 46. ) 
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Siirtokuormausmaksut valtionra utateiden j a 
Loviisan r autatien valisessa t avarayhdys
liikenteessa. 

Rautatiehallitus on hinta- ja palkkaneuvoston ohjeiden mu- 8 
kaisesti maarannyt, etta valtionrautateiden ja Loviisan-Vesi
jarven rautatien valisessa tavarayhdysliikenteessa ka.mletaan 
Lahden a semalla toimitetta va sta heinien, olkien • j a kookkaina 
l'ahditettavien tavarain siirtokuormauksesta 2: -markkaa kul-
takin alkavalta sadalta kilolta tammikuun 16 piiivaF:.'ta 1946 
lnkien toistaiseksi. Tariffisiianni:in :>8 §: n 6. lisamlHirayksen 
1-kohtaan on tehtava vastaaYa muntos. (Rh/'l'fo n:o :3056/37, 
3. 1. 46.) 

Sotilaskulj etustodistukset. 
otila toimiston tietoon on t ullut, ettli u:eat liikennepaik at 9 

eivat ole valvoneet sotilaskuljetusohjesiHinni:in (SKO:n) 406.
kohrtan en ikappaleen maarayksen ·noudattamista: .,Sotilaskul
jetuksia suoritettaessa on asemalle jatettava sotilaskuljetus
todistus". Koska rautatie jmu·i taman asiakirjan perusteeUa 
laatii laskun pu olustuslaitokselle korvauksen saamjsek i suori
tetusta kuljetuksesta, on asianomaisten rautatieviranomaisteu 
vaadittava kuljetettavilta ohjesaiinnon mukainen sotilaskulj e-
t nstodistus. 

SKO: n 5. luku, joka kasittl:i.a mi:iaraykset sotilaskuljetus
todistuksista ja -asiakirjoista on muu tettu ja on muutos vah
,·istettu 13. J. 44 tapahtuneessa ,-altioneuYos1 on €'sittelyssa. (St 
n:o 6, 3. 1. 1946.) 

Koululais- ja yleisliput. 
K oulnlaislippuja voidaan myycla enintiHin siksi ajak ·i jonk a 1 O 

koulunkaynti oppilaitoksen rehtorin tai johtajan antaman to
distuksen mukaan yhtajaksoisesti jatkuu. Yleisliput, jotka ovat 
tulleet Yoimaan ennen tammikuun 1 paiviiii 1946, eivat oikeuta 
matkaan pikajunassa ilman pi kajunan lisamaksna. (Tfo N: o 
:2:3/40, 4. 1. 1946.) 

Sahatavaran kuljetus erailta Posjois-Suomen 
alueilta. 

Valtioneuvosto on joulukuun 13 paivana 1945 maarannyt 11 
seuraavaa: 
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'ahatavaran kuljetus Lapin ja Kainuun metsanhoito'lauta
kuntien alueilta seka Knusamon, Taivalkosken ja Pudasjiirven 
kunnista muualle Suomeen on ilman kansanhuoltoministerion 
lupaa kielletty. . 

Sahatavaralla tarkoitctaan tassa vahinti:ian kahde1ta puo
lelta sahattua, ainakin yhden englanninjalan pituista puutava
raa. 

Niiiden maaraysten noudattamatta jattamisesta ja muusta 
rikkomisesta seka rikkomisen yrityksesta on rangaistus ja 
muut seuraamukset maaratty slHinnostelyrikosten rankaisemi
sesta annetussa laissa. (Lt n: o 23. 4. 1. 1946.) 

Heinan kuljetuksen saannostely. 
Kansanhuoltoministerio on joulukmm 15 paivani:i 1945 maa

rannyt seru·aavaa: 
Ileinan kU:ljetetta.vaksi antaminen ja ottaminen rautateitse 

on ilman kuljetuslupaa kielletty Uudeumaan laanin, 'rurun ja 
Porin Uiiinin, llameen laanin, Kymeu laauin, Kuopion laanin, 
Vaasan, Seina,joen, Oulun Hianin ja Lapin laanin kansanhuo'lto
piirien alueilta. 

Kuljetuslupa ei ole tarpeen, jos heiniin li:ihettajanli tai vas
taanottajana on valtion viljavarasto taikka, jos lahettajanii on 
valtion viljavaraston asiamiesliike ja heinaii kuljetettavaksi 
annettaessa esitetaan valtion viljavaraston antama toimitu ... c;;

maariiys. 
Kuljetu luvan antaa se kansanhuoltolautakunta, jonka toi

mialueelta kuljetus tapahtuu. Luvan myonti:imisen edellytyk
sena on, etta myyja on tayWinyt hanelle ehka maaratyn vel
vollisuuden luovuttaa vuoden 1945 sadosta korsirehua valtiolle 
tai siirtovaelle seka hanelle vuoden 1943 t ai 1944 sadosta ensi 
sijassa luovutettavaksi maariittyjen tuotteiden sijasta mahdol-
1isesti vahvistetun heinan vastikeluovutusvelvollisuuden. 

Kuljetuslupa. on voimassa kansanhuoltolautakunnan maa
raami:in ajan, eninti:ian kuiteukin yhden kuukauden, ja siihen 
on merkitta:va hakijan ilmoittama todenni:ikoinen kuljetusaika. 

Kansanhuoltolautakmman tulee toimittaa antamastaan kul
jetusluvasta jaljennos siTle kansauhuoltolautakunnalle, jonka 
toimialueelle kuljetus tapahtuu. 

Kuljetusluvan saajan on seitsemi:in paivi:in kuluessa kulje
tuksen paattymisesta toimitettava kuljetuslupa sille kansan
huoltolautakunnalle, jonka toimialueelle kuljetus on tapahtu
nut. (Lt n: o 27, 4. 1. 1946.) 
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Rahditus. 

Polttopaperipuut ja polttopropsit rahditetaan vuoden 1946 13 
aikana havuhalkotariffin mukaan. (Tfoj :n sahke n: o 2, 4. 1. 
46.) 

Rahtivapaus. 

Ku1kulaitosten ja yleisten toiden ministerio on maadinnyt. 14 
etta rahtimaksua ej ole kannettava seuraavanlaisista, Suomen 
Punaisen Ristin laskmm vuonna 1946 valtionrautateilla suori
tettavista kulj~tuksista, nimiWiin yhdistyksen keskushallituk-
sen lahettamista lii.hetyksista, ulkomailta tulleista, Suomen Pu
naiselle Ristille osoitetuista lahetyksistii eika myoskaan lahe
tyksista, jotka yhdistyksen piirihallitukset tai sen alaiset 'lai
tokset lahettii.vat joko yhdistyksen keskushallitukselle Helsin-
gissa tai muun vastaanottajan muulla valtionmutateiden ase
mal1a vastaanotettavaksi, kuitenkin siten, etta rahtivapau!; ei 
koske balko- eika muita polttoaine- eika puutavaralahetyksiii . 
.ioista siis on taysi maksu kannettava. Tii.llaisia lahetyksiii kul
jetettavaksi jatettliessii. on lahettajan samalla ja.tcWiva asian
mukaisesti taytetty tavallinen rahtikirja. Ellei Uihettiijalla ole 
rahtikirjaa, laatii asemavirkailija sen saadetysta maksusta. Eri
koisluetteloihin ei- naita rahtikirjoja luonnollisesti merkiHi. (Tfo 
n:o 13/18. 3. 1. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 

Rautaiiehallitus on myontanyt Vapaussodan Inva'Hidien Lii- 15 
ton vuosikokoukseen osallistuville invaliideille 50% :n matka
lippualennuksen IIelsinkiin. Alennus on voimassa 16.-20. 2. 
1946. (Tfo N:o 22/37, 4. 1. 1946.) 

Rautat ielaisen kieliopas . 

.A.sken ilmestynytta uutta suomen-, ruotsin- ja venajii.nkie- 16 
len kieliopasta voivat kaikki kielikurssien osanottajat ja muut-
kin rautatieliiiset tilata esimiestensa valityk ella painatusjao!'i
tosta. 

Sopim.at t omia VR palvelukseen. 

'foijalan aseman alokkaat Risto Rikhard Ferm (s. 9. 6. 24) 1'1 
ja Lauri Einar Immonen (s. 14. 6. 21) ovat 23. 12. 45 poistu-
neet toimestaan 1uvatta ja kenellekiHin ilmoittamatta. ( 4. ljp. 
n: o H. 25/55, 5. 1. 1946.) 
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A voimia virkoja ja toimia. 
Ylikonduktoorin virkoja: kak::ii Hel ingi:<~a t;eka yk;,i 'fampereella. Po

ri,;,a,- KokkoJassa, J;y-vasky.ltissa ja Piek:;amii.ellii.; konduktoorin virkoja: 
kolme Helsingissa, Tampereella ja Pieksamaella, kaksi Jy,·askylii.s;;a, Ko· 
ka · a, Mikkelissii ja Kouvolassa sekii. yksi Karjaalla., Seinajoella, Piet:n
'aaressa, Y!ivieska:;s.'l, Raahess!l>, Kontiomiiellii ja IL alme~><a; 1. lk. pak>ka
meslarin virka Pieksii.miielll:i; 2. lk. pakkaroestarin virkoja: kaksi Tampe
reella st-kii yk:<i Turu. s<t, Porissa, Seiniijoella, Yarkaude!>sn, Kouvola.,:sa ja 
)likkelissii; 2. lk. vaakamestarin virka Salo sa. Liikenneosa ton johtajall" 
u~oitetut hal,;emulcet on jiitettii.vii- viimeistiilin ] 8. I. 19-!6. 

l. lk . liikennetarkastaja.n vir.ka lwlmannes a Jiikennejuk ·o";a; a:<t>ma 
piiii.Jlikoo vi rat: Pieksii.ruiiella, Tikkurila~11a, KTistiinankaupungissa, Vaaja
koskclla, Petiijiivedellii. ja Etusimolassa. Hautatiehallitukselle o~oilelut hak{•
mukset on jiitetttivii viimeistaan J. 2. 1 H-16. 

YL plk. ]. lk. kirjurin virkoja: yksi Helsingi><l'ii ja Vaa~a~sa; ~l.plk. 
I. lk. kirjurin virkoja: yksi HiimeeJJlinnassa, Tammbaare ·sa, Koklwlassa ja 
lh•almessa; 2. lk. linjakirjurin virka (l. lj: ~sa; 2. lk. kirjurin virkoja: 
~~ksi Helsingissa .. Riihimaella, Toijalassu. Pori~Fa, Ylisla.ro;;sa., Seiniijoella. 
Hovaniemellii., KouvolasRa, Kanlalassa, Eamina sa, Lappeenrannassa ja 
Herttooiemen sataruassa; 2. lk. Jipunm,vyjiin Yirkoja: kaksi Oulussa sekli 
yksi Tampereella ja .Mikke.lissii; siihkottiijan ,-irkoja: kahi Lapualla j}l 
Ro,·auieme!Hi sekii. yksi Porvoossa, Ilerralassa, Lahde sa, Ypiijii.llii, 
Lylyssii, Ylistarossa. Pihlajavedella, Kauhajoella, Voltissa, SiilinjtirvelUi. 
'Cimaharjulla, 'l'ohmajlirvellii., Kuopio~sa, Suonenjoella, Jyviiskyliissa, Ota 
\assa, lmatralla, Myllykoskclla, 'l'oysiisRii. ja 'foivalas:sa. Plliijohtajalle 
o.,oitetut hakemukset on jii.tetliivii viimeistii.iin l. 2. 1946. 

1. lk. ratainsil1oiirin virka neljiinnes;ii. ratajak!<ossa. Rautatiehallituk 
selle osoitetut hakemukst>t on jiitl"ttlh'ii diroeistii.iin 4. · 2. lll-!6. 

Kaksi 1. lk. kiJ'jurin virkaa halliuto-osa.tolla. Patijohtajalle osoitetu t 
hakemuk·et on jii.tettiivii viimeistiiiin 4. Z. Hl-±6. 

Virkojen hakijoita kehoitetaau haukkimaan selvyys a>-unnon saamisesia 
ennen hakemuk.en jiittii.mista, ko~ka \'irkasiirtoja . en perusteella, ettei 
uudl'lla toimipaikalla ole a~untoa saata1·i,;,.a, ei ~-]pensii eniiii myiinnetii. 

Helsinki 1946. Valtioneu,·oston kir,japaino. 



VR· KASKYLEHTI N:o 3 
1946 

Viiuaus Kaskylehdessa julkais1:uun miiaraykseen merkitaan : 
Kl. N :o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

50 pennia pienempien vaihtorahojen poistaminen 
kayta.nnosta.. 

Rahalain valiai'kaisesta m'lluttamisesta 28/ 12 1945 amtetn." a 1 
laissa saadetaan, etta rahalain muuttamisesta 27/ 8 1943 annetulla 
Jailla valiaikai esti muutetut 21/ 12 1925 annetun rahalain 6 ja 
W § seka lisatty 13 a § ovat ede1leen V(}imassa nain kuuluvina : 

6 §. Vaihtorahoina ovat kahdenkymmenen, kymmenen ja 
viiden markan raha, jotka lyodaiin aluminiumipronssifrta, setka 
markan ja viidenh.--ymmenen pennin ral1a, jotka ly.Odaiin raudasta. 

ValtiovaraiilJilinisterion miiarayksesta voidaan viidtm markan 
rall(}ja lyoda myos messingjsta seka markan ja viidenkymmene11 
JHmnin rahoja myoSkin messingi.stii tahi kuparista. 

13 §. Vaihtorahaa on rajoituks.etta otettava vastaan valtion 
1·aha.stoihin ja Suomen Pankkiin tapahtuvissa suorituksissa; muul 
·eiv'lfut ole vehroililioot samas.~ mak:sussa attamaan vastaan kahdeu 
kymmenen, kymmenen ja viiden markan rahoja enempaa kuin 
viisisataa markkaa, markan rahoja enempaa kuiu sata mru,kkaa 
ja viidenkymmenen pennin rahoja en<Jmpaa kniu kaksikymmentii 
markka;a. 

Suomen Palllkki on velvoUinen maksutta vaihtamaan vaihto
rahaa noudattamalla pankin setelien lunastamisesta voimassa 
olevia saanni)ksia, ei kuilenkaan pienemmissa erissa kuin taysiss ~i 
sadoi sa markoissa . 

13 a §. .Jos vaihtorahaa kiiyte1Jtiiessa makseltava. era paattyy 
maaraiin, jonka Sllorittamiseen tarvitaan viitUikyrnmenrt:a penniii 
pienempaa rahaa, 011 maaran paattyessa yhdesta kahteenkymmt·
neenviiteen penniin, se tasoitettava liihinnii alempaan mark'kaan . 
::VIaaran paattyessa kahdestakymmenestakuudesta neljaaJlkymme
neenyhdeksaau pen niin se on tasoi.tettava l~ih inna korkeampaan 
vii teenkymmeneen penniin. 

Tama laki on voimassa 1 paivasta talllinikuuta 1946 lukien 
vuoden 1950 loppuun, minkii jhlkeen 21 piiiva.na joulukuuta 1925 
annetun rahalain saannokset tu1evat jalleen voimaan sellaisina, 
kuin ne (}livat ennen rahalain viiliaikaisesta muuttamisesta 30 
piiivanii joulukuuta 19±0 annetun lain voimaantuloa. 

-1115 / tG. 17 . 1. .JH . 
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Yllaolevan johdosta rautatiehallitus on maarannyt, eitii val
tionraubateiden kaikkien toimistojen, jaksojen, konepajojen y . m. 
kirjoittamien laskujen lop.pusummat seka palkka- ja lisiimeno
listojen maksettavat edit on jo laskuja ja listoja laadittaessa 
tasoitettava taysiin markkoihin tai 5-0-penneihin yllamainitun 
lain 13 a § :n mukaisesti. Samoin on muilta valtionJ.aitoksilta, 
liikkeilta ja yksityisilta valtionrautateiden maksettav:iksi osoitet
tujen 'laskujen loppusummat laskuja hyviiksyttaessii ja ennen 
niiden kirjoihin vi.emisUi. tasoitettava edelliimainitulla taval1a. 
(Rh/To N: o 128, 11. 1. 1946.) 

Standardikoosta poikkeavien paperikokojen 
kaytto. 

Kauppa- j·a teollisn usministerio Dn viranomaisissa kaytetta
vista papereista ja kirjoitustal'Vikkeista 30. 12. 1942 annetun 
asetuksen 31 § :ssa mainitulle mini teriolle sai:idetyn valtuuden 
nojalla paattl:inyt oikeuttaa kaikki ne valtion viranomaiset, •lai
tokset, tuomioistuimet ja muut viranomaiset, joilla vieli:i on vah
vistetusta standardikoosta poikkeavia paperikokoja tai lomak
keita, hal'kintansa mukaan virkatoiminnassaan viela vuoden 1946 
loppuun saakka, ellei jossakin erikoistapauksessa ole myonnetty 
pitempaa aikaa, ki:iyttiimiHin niita, edellyWien kuitenkin, ettii 
Uihtevii.t ltirjeet mikllii mahdollista kirjoi tetaan standardikoon 
mukaiselle paperille. (Kauppa- ja teollisuusministerion kirj. 
n:o 9657, 19. 12. 1945 ja rh/hlo n:o 3407, 4. 1. 1946.) 

Sotapalvelusajan lukem.inen ikalisaan oikeut
tavaksi ajaksi. 

Valtion viran rtai toimen haltijain palkkauksesta. 22 pa1vana 
joulukuuta 1942 arunetnm lain 4 § :n 2 momentin mukaan on 
19 paivan syyskuuta 1944 jalkeista aikaa katsottava sotatilan 
ajaksi oikeutta O.kalisaan maarattaessa. 

Kysymy; sotatilan aikaisen sotapalveluksen hyviiksi lukemista 
ikalisiian nahden koskevien saannosten rajoi<ttamisesta sotapalve
lukseen vasta astuvien kohdalta on ·ku>itenkin parhaillaan har
kittavana valtiovarainmirllisteriossii. (Rh/To N : o B 34, 11. 1. 
1946. - Vvm. N:o 21, 2. 1. 1946.) 

Alokasohjesaii.nnon 36 § :n muuttam.inen. 

RautatiehalUtus on tammhlmun 11 paivana 1946 tekemiillaan 
piiii:ookselUi. muuttanut rautatiehallitmksen 19 paivii.nii huhti-
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kuuta 1929 vahvistaman ohjesafumon a1okkaiden ottamisesta ja 4 
ammattiopetulksesta 36 §: n seuraa vansisa.ltoiseksi: 

,Voidakseen tulia ndmitetyksi hallinto- tai rtalousosaston tkir
jurin tai kir janpitiijiin virkaan tai hallinto-osaston kai1Silistin .tahi 
talousosaston rtarkkaajan virkaan, on asianomaisen suoritettava 
naita osastoja varten miiaratty virkatutkinto. 

YJeisen diikeamevirkatutkinnon :tai tariffiosaston vitkatutkin
uon suorHtaminen tuottaa saman pa.tevyyden ." (Rh/hlo n: o 125, 
11. 1. 1946.) 

Hallinto- ja .talousosastojen virkatutkintoon 
valmistavat luentokurssit. 

Kuluvan lkevatlukukauden aikana tullaan jiirjestamaan alok- 5 
kaiden ottamisesrta ja ammattiopetuk.se.sta annetun ohjesiii:innon 
36-39 § :ssa selostettu hallinto- ja talousosastojoo virkatutkinto 
ja siihen valmistavat ~uentokurssit. Kursseille aikovien ikonttori
apulaisten ja -<Oppilaiden on ilmoittauduttava esimiehilleen niin 
ajois.sa, eWi esimiehet voivat kuluvan tam.mikuun 28 paivaan 
mennessa osastonsa johtajalle ja oppikurssien johtajaJle ilmoilttaa 
tutkintoon aikovien lllimet. Tutkintoon hyviiik.sytii.ii.n sellaiset 
konttoriapQl1aiset ja -oppdlaat, jot·lm ilmluvan tammikuun 28 pai-
vaan mennessa ovat olleet saannollisessa prulveluks-essa vii.hintaan 
maiiratyt 12 kuukautta ja jotika asianomaisten esimiesten lausun
tojen mukaan myos muu:ten ovat seka patevia etta sopivia niihlm 
edella sanotussa ohjesiilinnO.Ssa mainittuihin vir'koilliin ja rtoimiin, 
joihin va1mistamista kurssit ja tutikinto tarkoittavat. 

Ellei estetta satu, a1kavat sanotut kurssit rnaanantaina helmi
kuun 4 piiiviinii klo 16, jolloin nimenhuuto pddetaan, ja paat
tyvat laQ1antaina maruliskuun 2 paivana. Luennot tuleva.t ole
maan enimmakseen virka-ajan ulkopuolella. Loppukuulustelu t 

• pidetaiin kurssien piiatyttya ilmoitettavan tutkintojarjesrtyksen 
mukaan, jossa jatetaan tarpee!linen ~ukuaika ik:utakin ainetta 
varten, kuitenkin siten, ettli. koko tutkinto saadaan suoritetiUks·i 
taman luikulkauden aikana. (Opj n :o 8. 11. 1. 46.) 

Oikeus kulkea rautatien alueella. 
Sen johdosta, ettii: kufrkemiscen rnUJtattien alueetlla o.ikeUJttavam 6 

lupalipu.n 0 n: o 938 kayr(;:tamisen ybJteydtessii on esiintynytt viilii
rilnldiytOksia raUJtatiehahlitus on julisttanut ilroikki nykyisehle krua
vakkool.le 0 n:o 938 ann~tillt lupa.lipUJt miltlirt:torrri'ksi he1mikuun 
28 pa..i:vliistii> 1946 ilukien. 



6 Vrustai uudess.a &'ladiaam rruainirttu lupalippu aut>aa vain se] . 
laiselllle v~Jltio.nrautateiden pailve1ulksessa o],evalie henkilO!Llie, joka 
vil'lka,1akilda kiiyt.tiimauta joutuu 1liik:kumaan l'·autrutien <ruluoolla., ja 
s~llomkin vain ti,lap'aisrtii, 1yhyJtaillmista tarvetta vaJI'Ite111. Lupa-· 
l;ipun, jota sen uuden painoklsan v~mis.twttua aa ltii1ata parina
tusjaostosta, ant.aa asianomaisen Hihin esimies, kuten ratamestari, 
asemapla.a!llikko j. n. e. Lupa'liprm l:vailhjan 001 VJaadillttaess:a. esi
tetltiiva myos rautatiehaillwt.uksen ik:ie1•tokirjeessa n: o 14/H.l121, 
10. 8. 1944, saiideM.v virkamerklki t•ai ISii.iJna, maani~:tu muu hmrki
lo1lisyy todistu . 

Pirt:empiaikaisen oik€uden liilkkUJa l'autaticm 131lueelila w:~.taa 
lm1en Uih!fullkiln astj ratattoimiSito kaavaikkeeUa. 0. n: o 939 (kayn.ti
l1ppu) . (Rb/hlo 11: o 96, 11. 1. 1946.) 

Saappa.iden myynti ra.utatielaisille. 

7 Vrurasto-osaston joMaja 001 kirrje lliiii.n 1\: o V.102/ 3206, 29/12. 
-±5 ilmoittJanwt, etta jos saappali!ta myydaan hJemkiilo1le, j011la on 
sot18.pallv,elukse t•a. vapaUJtU:nJeiden lliSiavaa.t<>ltmsikol''tti P 3, niin ta
man 'koo1ilin pirstee:t lkelpaavat myookin saappaidoo ootoon, m1ultt~ 
on ostaja111 staadetyn pistemafua111 11isaksi sainJallll·a illuovutettava 
vakinaisesba v•al3t.etus.kol"t~aan K 2 joko arikois:kUI)OJ.JgUt 611 ja 
631 1ai 631 ja · 651. (Lt n: o 16, 4. 1. 1946.) 

Muutoksia aikatauluun n :o 111. 

8 Tammikuun 20 p:&ta 1946 lukien pysaht,vvat junat n:o 743 
ja 744 tar-peen vaati€8Sa (S) Vaiitin sei rukkeehla, juna n:o 86 
aina (kolmio) l\lalmilla ja junat n :o. 3410 ja 3413 jokapaivai
sesti iba.rp€en Y'a.a:tiess3J ( S) HanhisuoJ.ll3. ja Rai.t.oo!'1sa (K·ut . 
n:o 1899,2116 ja 12. 11. 1.1946). 

Rautatiehaililitus on lQireasta po]ll:,toaine- ja vetovoimalti1anteesta 
johtuen maiiraam:-·t matkustajaliikenneWi supiAtettavaksi vali
aikaises!Ji lkuluvan tammikuun 25 pliivasta lulkien toistaiseksi 
seuraavasti: 

.Jtmall: n:o 49/ 50 Hki-Pri-Hki, n:o 95/ 96 H:ki-Hpk-Hki, 
n:o 17/18 Hki-Kw-Hki, n:o 85/84 Hki-P,r-.;--H!lci, tn:o 341/ 
346 Slo-Tku-Si1o, n:o 417/418 Tpe-Siu-'l'pe ja n:o 235/236 
Ikr-Hma-Ikr ilakkautetaan komonaan. 
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.Tuna u: o 65 HiheteUian ainoa taan perjantaisin Hcl ·ingista 8 
Ouluun ja n: o 66 ainoastaan maanantais.in Oulu ta Hel. in:lriin . 

. J una n: o 71 Hi.hetcUian ainoastaan perjantaisirn Helsingista 
Ti.-,alm(!lle ja n:o 72 ainoa taan maanantaisin Iisalmesta Helsin-
ldin . 

. Juna n:o 31 lahetetaiin ainoas1.aan lauantai >in Pieksamli Wi 
.Joensuuhun ja n: o 32 ain<Ja taan maanantaisin .Joensuusta 
Pieksamael!le . 

. Tuna 11: o 905 lahetetiiiin ainoa. taan lauantaHn Piek amlielHi 
• 'avc.mlinnaan (Ranta almclta Savonlinnaan Jahetetlilin ko. juna 
8avonlinna:n pi:i.ivysveturin noutamana kai'klcina muina arki
piiivina) ja n: o !106 ainoastaan maanantaisin Savonlinna. ta 
PiE+ amaelle. 

::\1akuuva.nnut IIelsinki-Kokkola-HelsinJri, Helsinki-Pietar
saari-HeL inki. He1sinki-Vaasa-He1sillki, Hel "nki-Jyva -
kylii-Helsinki, Hels-inki-Pori-Helsinki ja Helsin:k-1-Pieksa
llliiki-Helsinkri lakkautetaan kokonaan. 

)lakuuvaunut llelsingistii Ouluun, I:U almelle, Kuopioon ja 
-Toensuuhun 'la)letetiiiin vain perjantaisin sekii makuuvaunut 
Oulusta, Ii.salmelta, K11.1opiosta ja ,Joensuusta Hel inkiin ainoas
tuan maana111taisin . 

. Junien n :o 95/ 96 Hki- Hpk-Hkri la:kkauttamisen johdosta 
HiheteUia.n 25/1. 46 luJden perjantai in jun-illa n:o 65 Hpk/ 901 Jy 
.JyvaskY'li:Hin osoit~ttu DEi-vaunu. joka palautetaan maanantaisin 
.Jyva kylfu Hi Helsin'kiin junilla n: o 96 Hpk/ 66 Hid. (:1h/ Kut 
11 : 0 101 /26~. <. 1.19-16. ) 

Gb-vaunujen kantavuus . 

Hautatiehall!i.tuJ> on maiirann:rt, cWi <tb-vaunuja sallltaan 9 
kuormata tayteen kantavnrnteen 16.5 tonniin ka.ikilla nmilla rata-
O~'illa pail i1 

Laurila-Kau]jranta; Laurila-Rovaniemi; Parkkima- lisalmi 
-Kontiomaki-Lehmo; Lappi-Raahe; Piinnainen-Pictarsaari: 
.Jyva. k.rla-Suolahti; Sayonlinna-valtakunnan raja; Inkeroi
nen-Ha.mina .ia Kauttnan rata, joilla kantavuu edelleen on 
1 :'i tonnia. 

Y1eiskaa,·a ·1 0. _ ~ :o 1131 vuodelta 1945 ole,·an virheellisen 
ki.skopainokaavan tilalle Uihctetaan Kas'kylehden mukana myo
hemmin uusi kaava, j ka on liima.ttava nykyi en virheellisen 
kaavan paalle. (Rh/ rto n :o 100, 10. 1. 46. ) · 
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Neuvostoliittoon lahetettavan puutavaran 
kuormaus. 

Lol{!allruun rna:uJtatielw.ltlitus on ilmoirt:.tanwt, etltlii NeuvosidliiL
toon Suomesta aapuvat puutavtaJrakuormart; ovat villne lcikoirua 
u.sein hajonneet mrut.kalla sen johdo ta, eWi vaunut ovalt olleet 
j aassa j.a etta iJruorm.a. tai en osa oo piilissy<t iliukumaan. · 

Tfunan johdosta kehoittaa Kuljetustoimiston venalaisten ikuJ
jetusten jaooto asilanollllai ia valvomaarn, ~ varsinlkin. Neuvosto
liitto<m mem.evaa puutavarraa kuormatroessa vaunUJt on ennem. 
kuormaukseen ryhtymislta tarkoin puhdistettu ~umesta ja j3Jassb3. 
Lisaksi rnJ3.arataan, etrUi miillloin 'kuorman liulrumisoo estamiooksi 
kiiyt~ paatylevya tai poik:iJtt.aisba uautakiirmityst;ii, (kts. Oh
jei.ta sa.h.atavaran kuorrruarunisesta v:eniilarisiiln avovaunuih:in 23-
25 §§) on talven aikana lisak i kuorman ylimmat kerrokset nipu
tettava (kts. ohjeita py&rean p11mtaVJarrun 'kuorrrua<arrnisesta vena
liiiffiin .a.vowunuihi'Tl 22 §). (Kut.jven. n : o 7 I A, 9. 1. 1946.) 

Puhelinmaksut sii.hkosanomien perilletoimit
tamisesta. 

11 Ra.urtlatielrallilitus on mai:hl:annylt, ert:Jtlii sa:hkiisanorruien pe.nillhe-

12 

13 

toii.Ilili1.itl3misesta puhelimrirtse valtionmuta.teiden ilenmtintoimipai
koi.sta vastaanotrtaj:hlle ~dheU!tuvart: puheli'llmaksut srua.doon suo
ri1:Jt!aa vaJrt:.ionrauta·tciden varoista, o!Hen meno tileissa huomarttava 
18 Pi! . II: 'E 24 d momentin kohdalila. (Rh/To N :o 53, 4/1.1946.) 

Tavarakuljetukset autolinjalle Kauliranta 
(Aavasaksa)-Pello-Muonio. 

Autdlinj<l!a Kau.hlra:ntar-PeWlo-Muonio Q:iri:kennoidaii.:n toistai-
eksi Torrnion-Kau!l:Lmillllaiil rad·an nykyise:n piliLteaseman Aava

saiksan kaurtta, j01ton b .ikki m:a:inlituJ1e ~utolri.njailiLe 13:hetet•tii!V'a 
tavara on osoiltert:rt:ava ja 1~ahditElltrtJaVJa Aavasaksan .asemaMe. Auto
linjan osalta rahditeta.an lruljetukset erikseen katkotariffm nou
datta.en ja huolehtivat rahtimaksujen rahdituksesta, kannosta ja 
tilityksesHi. joko Aavasak<>.a ta.i Kauliranta . (Kut n: o 16/IV /4 b. 
10. 1. 46.) 

Vaneeristen osoitelappujen hinta . 
Rautlaltiehal!l.irtus on, maariim.ny;t, el:itii ]irikennepailk.oiJJLa myytJa

vana OlleviSit'a vaneeris.ista. osoiteliapuista hunnetaan 2: - mik 
maksu llro·ppa:l.Jool:t.a. hellmikuUJn 1 paiva ta 1946 iLukien. 

Tariffisaannon 58 § : n 17 lm. 2-koh1Ja:alll on tehrtiivii vastaaVJa. 
muutos. (Rh/Tfo N: o 99/270, 10. 1. 46.) 
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Henkilovaunujen Iampo. 
Y.leison ltahoWta on tallven :t.ullibll!a ruvrettu jriiillleen esiltJ!Ji:imaful 14 

vra.liitu:ksia siita, etta henro:iJloWLunujen IUi.u.npomararaa junjssa. pide-
taan ai.V'alll llliian k.or1Jre.a,lJLa. Taman johdoota j·a krwn poarttoaine
tiJJJanne on nykyaoo ~iuoo:in 'ki.Tea, huomraurtebaain konduktooroilie 
vakavasti, etta lampom~arwa vaunuissa on ta:r'lkoin seurarttava ja 
pidettiiva se rh:!ll kirjelm.an :n:o 2982/15953, 2. 12. 43 maaraa
missa raj oissa. 

Asiiasta on jo ~.ikaisemminki!ll huomrautat.tu (Lt : o 335/70~, 
26. 1. 43), joten poilkkiaamisia ~arayksi:stra rei missaan ltap-auk
sessa. saisi enaa esiintya. (l1t N :o 47, 7. 1. 46.) 

Rautatielaisjarjestojen kokousvapaaliput 
v. 1946. 

RJautatiehailJli.Jtuksten paajobJt,aja on myOr.ntanyt. vuodretksi 1946 15 
seu.raavrat vrapooilippn1oikeudet: 

Suomen Veturinriesyhdistyksen ikeskustoimikunOOlll ja rJisatyn 
keskustoim:iJkurunan kokouksii:n seka osasttojen WJ.Jiltsemiltle rtoimes
saolevihle edustajirlle vuosikokoukseen matkustamista v.aTten. V·ar 
paalippuoirkeus ulotetaan myoo Ra.uman rautwtien edustajiin, 
jortka kuurliuvart, yhd:is.tykseen. (N :o T£o 11/ 19, 3. 1. 1946). 

FinJl:a!llds Svenslm Lokomotivrrul:nnaforening nrimisen yhdri.s
tyksen toimessa oleville jasenille vuosikokoukseeru ja johtokun
nrarn .jaseniU'le johtoikunnl8.n kokouksii·n mra.tkustam:ista varten. 
(Tfo N:o 94/133, 11. 1. 1946.) 

Ylim. kokousvapaaliput. 
RautaJtiehaJlliltu•ksen paajalttaja on myorutanyt Suomen Raut~- 16 

t~ieDaislte.n Li:iton toimesta H etlsingissa kuluvan ~mmillmU!ll 27 piii-
vana pidettavtaa:n neuvatttelukokoukseen ookii. ~aman ikuun 28-30 
paivirna pideWi viHe ·toim1tsijalrurss:eiUe osalllistuviilJe mainitu!l'l lii-
lto:n jasenil!le ylim~araiset V'a.paaJiput ma,tkaa v·M'iten Helsinlciin 
seka rmiktaJis:iJ!l rlahtaasemallJ.e. (Tfo N:o 113/163, 14. 1. 46 ) . 

Matkalippualennuksia. 

Rawt;a,tri.ehalllitms O!ll myontalllytl; Jyviiskyliin Hiihtoihin oool- 17 
1\.isrtuvrillle ikil'pailijoil.le 25 % :n matka.li.ppuarlennuksen Jyvasky-
iaan_ All€1nnus 001 voirrua ra 23.-29. 1. 1946. (T£o N:o 97/140, 
11. 1. 1946.) 

Finlands Svenska Nykterhets[Orbund'in toimesba jarjootet
tavitlle ro.irttiuskursseiil1e osahlistuville on myonnatlty 25 % :n mat
kaJippualennus Kovjoelle. Alennus on voimassa 30)"1-5/ 2 1946. 
(Tfo N :o 62/91, 7. 1. 46.) 
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Ratittiuden Ylita~;iit Jturuisen yhclHyl- · 11 toime&ta jarjc tcWi
'ril!le varha.isnuoruso- ja par<tiotyon lmrs: illil.e osai]]jstuv~llc on 
ntyonnebty 25% :11 ma,tkal.ippooJcnnus Toijailaan. ..Alonnns on 
voima a 1.-7. 2. 1946. (Tfo N :o 112/162, 12. 1. 1946.) 

Num·et Kotkat keskusjohd.on toimeenpa.nemiin lucnto- ja opas
tuskur: eille osallistuville on myonnetty 2.5% :n mat.kalippualen
nus Punkaharjulle. Alcnnus on voimassa 1.-10. 2. 1946. (Tfo 
~ :0 52/79, 7. 1. 1946.) 

Tttt·un Hiihtii.,iien toime ·rt.a jarje ·tctti:iviin Suomen hii.htomes
iaruuskilpailujen B-ryhmaan osallistuville kilpailijoille sekii toi
m.ihenkiloille on myiinnetty 25% :n matkaJippualennu Turkutm. 
Alennus on voima: a J.!-19. 2. 19±6. (Tfo N: o 73/ 112, fl . 1. 
1946.) 

Kuttrornykkiiin Urheil~tliiton hiihtomestRl'UU k..ilpailuihin ja 
,Jyvii.skylan Kuuromykka-Urheilijain 25-vuotisjulllaan osalli tu 
ville on myonneHy 25% :n matkalippualcunus Jyva kylaan. 
Alennus on voimassa 14--19. 2. 194£. (T:fo :o 72/ 107, 9. 1. 
1946.) 

Pui.fon talviki. oihin ooalli -tuville kilpailijoille seka Loimi
henkiLoille on myonnetty 25%: n ma1tkalippualennus Kuopioon. 
Alennus on voimassa 12-20. 3. 1>946. (Tfo N: o 96/13fl, 11. l. · 
1946). 

Avoimia virkoja ja toimia. 
1. varikkojaksos a seuraavat e .. ityksen peru~teella taytettaviit toim{'l: 

Pasilan varil.:olla: vii ·i veturinliimmittiijan t.ointa, vusi 2. l. vel;urinpuh 
distajan tointa, yksi pumppukoneenkiiytHijan toimi, yksi 2 I. vaununtarkas· 
tajan toim.i ja kolme vaununvoitelijan tointa; .Riihim-iien 11arikolla: neljii 
veturinliimmittiijii.n tointa, kaksi 2. l. v turinpuhdistajan tointa jn. 'kolnw 
vaununvoitf'lijan tointa; Tunm varikolla: s<>itsemiintoisla veturinlii.mmittli 
jli.n tointa, y~Ri 1. I. veturinpuhdist.ajan toimi, vi isi 2. I. veturinpuhdi tajun 
tointa, yksi pumppukonPenk'ii.yttiijiin toimi, yk8i l. 1. Yaununtar1{asta.jan 
toinii jo. kakRi vaununvoitelijan tointa; s~kii Km·jaan voriko!la: yk."i vctu 
rinliimmittajiin toimi. Koneosasl.on johtajalle osoitetu1 hakemuk~et on jiit<>t · 
tiivii asianomai n varikon piHillikolle viimei tii.ii.n 31. 1. 1946. 

Yksi kirjanpitii.jiin virka 4. ~o.lousjakson toimistossa (Mikl<eli). Piill.joh · 
jatalle o oitetut hakemukset on jatettiiva viiruC'istiian 6. :.l. 1946. 

fisi 2. l. kirjurin virka Oulun va.rastos~a . Paajohtajalle o~oitetut hak<-
muk. et on jatettiiva viimeistiiiin 9. 2. 1946. 

Yksi 1. l. tarkka.ajan virka tR.lousosaston painatu. jaosto sa. Rautatiehal · 
litukselle osoitetut hakemukset ou jiitett'ii.vii. viim •istiian 11. 2. 1946. 

Oilcaisu: Kl n:o 2/46. 18 viimeinen lanse oikai~taan sem·aavaksi: Ylei •n 
vaikean a"untopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen bakemu~teu .ilittii 
mista ottR.man.n selviiii asunno11saanti-mahdollisuuksi . ta. 

Helsinki 1946. Val tioneuvoston kirjapaino. 



VR KASKYLEHTI N:o 4 
1946 

Viittaus Kaskylehdessa JUlkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl. N ;o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosl, asian nomero). 
Jakelua koskevat muutosllmoit ukset on tehtava painat us;aostoon. 

SahkoUi.mmityslaitteiden kayton kieltii.minen. 

~laa:ssumme n.,·kyaan ya]Jit evan ahkoenergian puutteen ta- 1 
I ia on huoneiuen lammiitiimisecu kiiytettyjen . ahkolammityslait
teiden ·kaytw sahkoenergiaa jakavien sahkOlaito ten taholta an
nettujen maaraysten mukaan kielletty muina aikoina, paitsi arld
paivisin' klo 22-7 valisena aikana ja lauantaina klo 14 lukicn 
maanantaiaamuun klo 7 saakka. Sairau tapauk.sissa ja niihin 
verrattavis:a tilanteissa tai jossain muus a erikoistapauksessa 
voidaan sahkO.Ui.mmityslaitteiden kaytto kuitenkin allia asian
omai.qelle sahkolaitokselle erikseen tehdysta anomuksesta, jolloin 
anomnkseen on liitetUivii asiaankuuluva laakarintoo~stus tai mun 
sahkolaitok en hyvaksyma peru telu. Yllamainitut maiiriiykset 
on sanomalehti-ilmoituksilJ.a saatettu julkisuuteen. 

Kun kuitenkin on todettu, ettei rautatielaitoksessa naita maii
riiyksiii ole tarkoin noudatettu, rautatiehallitus kehoittaa kiin
Juttiimaan huomiotanne asiaan, niin etta naitii. annettuja maa
rayksiii ehdottomasti noudatetaan. Sa·hkolait.osten myontiimat eri
koisluvat li.immityslaitteiden kaytosti:i on viipyrnatta toirnitettava 
asianomaisille valtionrautateiden :Mi.iarayskokoelman IV osan, 46 
IuvU11 1 § ;ssa. mainituille sahkonkayton valvojille, joiden tulee 
tarkoin valvoa, etta annettuja mi:Ui.ri.i.yksia ehdottomasti noudate
taan. (Rh:n kiertokirje .~. :o 3032, 17. 11 . 1945.) 

Yllamainitus a kiertokirjee i.i. on sahkoHi.mmityslaitteila kiel
letty kayttamasHi. huoneiden lammittiimiseen. Kun sahkotelrnilli
sen toimi ton tietoon on kuitenh"in tullut, etta siihkoliimmitys
laitteita on rauta.tielaitoksessa kaytetty t.3!i aiottu kiiyttaa kella
rien. varastohuoneiden y . m. liimmittlimiseen, jopa niinkin, etta 
laitteita on liitett:r valtionrautateiden sahkojohtoverkkoon tur
melemalla sii.hkoa etelmia, huomautetaan, etta yllamainittu kielto 
ko kee kaikkien kellarien, vara ·tojen, vaihdekojujen. eteisten 
y m. niihin venattavien huonetilojen sahkolla Uimmitti.imistii , 
eika valtionrautateid n sahkolaitteita saa ldisitellii muut knin 
a 'ianomaiset ammattihenkilot. ( tt n: o 94j i5!), 10. 1. Ul46.) 

G03 / -!ti. H . 1. ~B 
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Asemakassojen tilitysten kuljetuslaatikot. 
Rautatiehallitll}) on maarannyt, eWi juuissa kuljetettavat ny

kyaan ldiytiinnO.ssa olevat rautaiset ka sa-arkut poistetaan kay
tanno.c;ta ensi helmikuun 1 paivasta lukien. l\Iainitusta paivasta 
lukien asemakassojen tility Hihetykset toimitetaan jaksonkassaan 
erikoisis a sulkuluukuDa varustetuis a kuljetu Jaatikoissa, joiden 
kiiytto . elviiHi seuraavasta. laatikoihin kiinnitetyRta ldiyttooh
jeesta: 

,K a y t t 6 o h j e: aiUi kuljetuslaatikoita kiiytetiian kllllkitl 
kuukauden 3, 13 ja 23 piiivinii asemakassoista jaksonkassaan 
lahetettiivien kuitattujen listojen ( ei rahojen) ku;ljettamisee11 
ilnwn kuljetussaatetta tai kirjaamista siten, eWi kunkin asemau 
tai pysakin asemakassanhoitaja tai valtuuttamansa \-irkailija itsr 
asettaa liihetyksensa kuljetuslaatikon automaatin etulokeroon. 
joka tulee niikyviin, kun laatikon kansiluukku vedeUHin auki. 
Kun senja1keen kansiluukku . uljetaan, putoaa Hihetys etuloke
rosta itse laatikkoon, ja tulee asemavirkaUijan tiista varmistautua 
siten, etta kansiluulrku avataa11 toistami'5een ja todetaan, etta 
etulokero on jalleen tyhjanii. - Niiitii kevyita kuljetuslaatikoita , 
jotka on kuljetuskiisittelyn helpoittamiseksi tehty ja hyviiksytty 
kayUinti:ii:in entisten painavien rauta-arkkujen tilaUe, on kiisitel
tiivii varovaisesti, jottei entisia raskaita rauta-arklmja tarvit i'5i 
uudestaan ottaa kiiytantoon." 

Taman johdo.sta muutetaan :\1k Y. 17. 6. kohta seuraavaksi : 
A emakassojen tilitykset toimitetaan jaksonkassaan kunkin 

kuukauden 3, 13 ja 23 paivinii liikennejaksojen piiallikoiden tar
kemmin maariittiivien junien konduktoorivaunuissa kuljetetta
vissa erikoisissa kuljetuslaatikois~a siten, etta kukin asemakassan 
hoitaja huolehtii tililiihetyksensa panemisesta mainittuun laatik
koon. Junaa johtavan konduktOorin tai hiinen miiaraamiinsa ~en
kilon on jarjestettiivii kuljetuslaatikon paikka vaunus a seki:i. ob
jattava asemahenkili:ikuntaa niin, etti.i se voi esteettii ja junan
lahetysta viivyttamiittii panna lahetykset kuljetuslaatikkoon. Ase
mapiiallyston tai sen maadiiimiin henkilon on kuljetuslaatikoide11 
siirtoasemalla vaJvottava kuljetuslaatikoiden siirtoa junasta toi 
seen ja maari.iasemalla niiden kuljetusta talousjakson kassaan tai 
tarkoitukseen vara.ttuun si:Wytyspaikkaan. (Rh/ To N: o 236, 1 . 1. 
1946.) 

Postisiirtoliikkeen kayttaminen valtionrautateilla. 
Rautatieballituksen otsikkoasliaa koskevaan kicrtokirjeesee .. 

N: o 8/1192, 15/ 4 1943 rautatiehallitus on tehnyt seuraavat muu
tokset: 
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32. kohta: Li ataiiu :seuraava lisamiiarays: ,MilJoin asemalla 3 
c.'iintyy nm aasti rahtiluottoja ja valtionlaitosteu velkakuljetuk-
:-;ia, asemapaiillikko voi miHirata asiauomaiset toimistot hoitamaan 
L'ahtiluotto- ja velkakuljetuJuet.telojen kirjoittamisen seka rahti
luottojen perimisen liikennoitsijoilta, jolloin lipputilaukset y. m. 
liiheteUU.in asemakassaan luettelojen ohella". 

62. kohta: Sana ,.rahtikirjaan" ensimmaisessa. lauseessa muu
tetaan sanaksi ,kuljetuskirjaan". 

65. kohta: Jatetaiin poi. kolmas lause : ,Lahetyspaiva on mer
kit.tavi:i jalkivaatimuspaiviikirjaan". 

77. kohta: Jiitetiii:i.n pois kappaleen loppuosa: ,- -, paitsi 
a emia ja liikennoitsijoita ko kevalta osalta, joille miHirliyksei 
nntaa tarifflosastou johtaja". (Rh/ To 1 :o 129, 11. 1. 1946.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 111. 

Tammikuun 15 p: stii 1946 on junan n: o 12 aika taulua Viras- 4 
ujan ja Kouvolan valilHi. muutettu siten, etta se li:i.htee Virasojalta 
klo 5.oo saapuen· Konvolaan klo 8.50. (Kut n:o 1917/ v. 45/12, 
~- 1. 46.) 

Tammikunn 15 p: stii 1946 lukien kulussa Kouvolan ja Inke
l'Oisten valillii. joka piU vii henkilojunat n: o 201 (lahto Kouvolasta 
klo 17.2o, tulo Inkeroisiin klo 18.o 2) ja n: o 202 (llilitO Inkeroi
sista klo 18.20, tnlo Kouvolaan klo 19.os). (Rh/Kut n:o 52/ 90, 
-1:. 1. 46.) 

Helmikuun 1 p :stii 1946 lukien pyslilityy juna n: o 836 tar
peen vaatie sa (S) Kuvelammen seisakkeella. (Kut n:o 2/ 53. 
15. 1. 46.) 

Ilelmikuun 1 p :stii 1946 lukien pysahtyy juna n: o 103 aina 
(kolmio) Tapanilan laiturilla, junat n:o 743 ja 744 tarpeen vaa
tiessa (S) Haapaperi:i.n seisakkeella ja jlma n :o 742 tarpeen vaa
tiessa (S) Vehkan seisakkeella. (Kut n:o 2037/v. 45/ 65, 25/ 77 
ja 26/ 68, 18. 1. 46.) 

Muutoksia Rauman radan aikatauluun n:o 66. 

Kuluvan tammikuun 25 paivastii lukien lakkautetaan toistai- 5 
:><'ksi junat n:o 31/32 Ra-Pei-Ra. 

Junan n:o 3 liihto Raurn.alta muuttuu klo 15.2o ja tulo Pej 
klo 16.55. 

Junan n :o 9 Uihto Kauttualta muuttuu klo 15.ao ja tulo Kiu
kaisiin klo 16.oo. (Rauman radan liikennepiiallikon kirj. n: o 18, 
16. 1. Hl-16. ) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Kullmlaitosten ja yleisten toiden ministerio on tehnyt seuraa- 6 

vat mnutokset asemien luokituksessa luk. 1. 2. 46: 
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Lappohjan 4. lk ascma alennetaan 5. lk asemaksi ja Lieves
tuoreen 5. ilk asema korotetaan 4. lk asemaksi vaihtamalla a ema
paallikonvirkojen maariirahat ke keniii:in ekii Harman ja Hanka
salmen 5. lk asemat korotetaan 4. lk ase!'niksi sijoittamalla Viini
jiirvelUi vapautunut 4. lk asemapiiiillikonviran maiiraralha Har
maan ja Taavetista vapautunut samanlainen m~i:iriiraha Hanka-
.·almelle. (Lkoj N:o 89, 16. 1. 46.) • 

Noormarkun P;\·siihn ja Porin aseman valilla ava.taan 1. 2. 
4-6 lukien Noormarkun alaisena euraavai kaksi seisaketta: 

1) Hirsisuo km 338 + 322 m, tariffiviilimatka Noormarku ·ta 
3 ja Pori<;ta 16 lrm (Hpk 178, Tpe 151 ja T.l 191 km) ja 

2) Jiirvikylii km 333 + 550 m, tariffiviilimatka Joormarkusia 
7 ja Porista 12 km (Hpk 182, Tpe 147 ja Tl 187 km). 

Seisakkeilla pysahtyvat matkustajien jii t tamistii ja ottamisttt 
varien ta.rpeen vaatiessa (S) toistaisek. i junat n: o 4-87 ja 494. 
(R1h/Jko n: o 240, 18. 1. 46.) 

Purkamismaaraajat. 

Liikennesiiiinnon 83. · : n 3. lisiimiiiiriiys oil mnniettn luk. 
1. 2. 46 niiin kuuluvaksi: 

,Pnrkamisaika Haminan, Hangon, Helsingin, Kotkan, 1\liinty
luodon, Pasilan, Raa:hen, Sornaistcn, Tampereen, Toppilan, Tu
rtm, VaUilan, Vaskiluodon ja Ykspihlajan asemilJa satamineen 
on yhdeksan tuntia sekii muilla liikennepaikoilla kaksitoista tun
tia, ellei erikoista.pauksissa toisi•n miiariiHi." (Rh/Jko : o 216, 
18. 1. 46.) 

Lovelliset vaununpyorat. 

Kun rataosaston taholta on ilmoiiettu jiilleen sattuneen useita 
ratakiskojen katkeamisia, joihin on havaittu olleen syynii lovel
liset vaunupyoriit, ja kun uusien ratakiskojen saant.i nykyaan 
on erittiiin vaikeata, kehoitetaan kaikkia asianomaisia kiinnittii
maiin asiaan vak.avaa lmomiota seka tarka tamaan ja huolehti
maan, ettei liikenteessii kiiytetii vaunuja, joissa on Jovelliset vau
nupyoriit kuin myos siitii, etta junia kuljetettae sa ja vaihto
tyotii suoritettaessa noudatetaan sellaista varovaisuutta, jotta 
viiltyUiiin nunupyorien 1ovettumi eshl. (Ko n : o 31/ 129, 16. 1. 
1946.) 

Vaunujen sivupylvii.at. 

Rautatiehallitus on suo t tmut Suo 0. Y : n anomukseen, etta 
mikali sanotun yhtion kuormattavaksi annetuista vaunuista puut
tuu !livupylviiitii, toiminim.i saa asettaa nimelUi.iin varustetut omal 
pylvaiin. i.i tilalle. Ta\·aran vastaanot•taja on oikeutettu pala.ut-



5 

tamaan pylvaat samoin ehdoin kuin toiminimellii <>n oikeus pa- 9 
lauttaa vaunujen . ivuluukut liihetysasemalle. (Rh/ko n:o 3085/ 
337, 10. 1. 1946.) 

Venalaisten vaunujen merltitseminen vaunu
ilmoituksiin. 

Va:unuilmoituksiin on veni;i,lai et vaunut merkittava seuraavin 1 Q 
litteroin : 

umpivaunut 2 -ak~cli set 

11 • • • · • • • • • • • · • •• • • • • · • • 4 - '' 
lanuninvaunut .... . . ... ... . .. . ... . 2-
... . .. " ..... . ..........•... 4-
athovaunut .. . . . . .. . .. . .... . . .. .. 2-

" avovaunut, 
.. ........... . . ...• . .. 4-

oormaalimittaiset .. .... 2-
lyhyet ... . .. ... .. . . . .. 2-

... ..... ... . .. . . . 4 -
korkeahLita it<et . . . . . . . . 2-

" 
. - . ... .. 4-

" 
" 

" 
" 

kierrek:yukin- automaatti- I 
vaunut kytlrinvaunut 

Vg 
Vgk 
Vgg 
Vggk 
Vgob 
Vgobo 

Vh 
Vm 
Vok 
Vhk 
VGkk 

Vga 
Vgka 

Vha 
Vma 
Voka 
Vhka 
Vokka 

Kuljetustoimisto huomauttaa, etta NeuvostoHiton vaunut on 
,.a.unuilmoituksissa ehdottomasti croitettava suomalaisi ta vau
nuista yllaolevia littoeroita ki.iyttaen. Tavall i imm.in Ui.alHi esiin
tyvat vauruut ovat : V.g, Vgk, \'h ja Vok. (Kutjven. n:o 9/ A, 
14. 1. 1946.) . 

Ilmoitus suoritetusta tyosta. 

Liikenneosa ton linja:hallinnon tietoon ilmoitetaan : 11 
Liikennepaikkojen on tarkastuksen ja yleiskatsauk.sen helpot

tamiseksi laadittava n . s. tyoraporteista yhdistelmii kayttiien kaa
vakkeena, kuten tyoraporteissakin, kaav. B n:o 133/ 2. Tahan 
yhdistelmaan merki>ti.ian vuodesta 1938 Hihtien kunkin vuod-en 
tyoraportin kaikkien sarekkeiden loppusummat. Yhdi telma on 
jatkuvasti pidettavi.i ajan tasalla ja sailytettava liikennepaikoilla . 
(Uwj n : o 212, 21. 1. 1946.) 

Sahatavar an kuljetus erailta Pohjois-Suomen 
alueilta . 

Viitaten valtioneuvoston 13 paivana joulukuuta 1945 (Kl. 12 
2/ 46 11) kiellosta kuljettaa sahatavaraa erailta Pohjois-Suomen 
alueilta an taman p~Uitoksen 1 §: aan kansanhuoltoministerio il
moittaa myontaneensa Ab Kemi Oy (Kemi), Veitsiluoto Oy 
(Veits~luoto), Kajaani Oy (Kajaani), Oy . .Ammakoski (Kajaani), 
Pajarinrannan Saha Oy- (Kemi) ja. Pohjolan Puu- ja Rakennus O:v 
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(Tornio) nimisille yhtii:iille luvau sahatavaran kuljetukseen La
pin ja Kainutm metsanhoitolautakuntien alueilta seka Kuusa
mon, Taivalkosken ja P udasjarven kunnista muualle Suomeen . 
(Lt n: o 23, 15. 1. 1946.) 

Lennatinliikenteessa kaytettavien korulomak
keiden hinnan koroittaminen. 

13 .Muuttaen otsikkoasiaa ko kevaa piHiti:istiian ke ,iikuun !:1 pal-
vaJtii 1942 lrnlkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerii:i on lenna
tinsi:Uinni:i ta 15 pii:ivana marraskuuta 1940 annetun asetuksen 

§: n nojalla maiirii.nnyt, eWi po. ti- ja lennii.ltinlaitoksessa seka 
valtionrautateilla kiiytiinni:issii o~ evien korusiihki:isanomalomakkei
den kappalehinta on ensi helmikuun 1 paivastii lukien oleva 
10 markkaa., josta 8 markkaa lankeaa Kenraali :\Iannerheim~n 
Lastensuojeluliitolle ja Suomen Tuberkuloo.sin Vastustamisyhdi<>
tykselle yhteisesti ja loput valtiolle. Samalla ministerii:i on mii.a
l'ii.nnyt, eWi muut ministeriOn edcl.Hi mainitun paii.toksen maii.
rii.ykset ovat ede1leenkin voimas a. (TfoN:o146/ 197, 16. 1.1946. ) 

• 
Maksuluotto. 

14 Rautatiehallitus on suo.stunnt siihen, etta Liikkuva Poliisi saa 

15 

kaikilla asemilla ja pysakeilHi nauttia maksuluottoa matkustaja
liikenteessa kannettavien maksujen snorittamisessa .. 

Rautatiehallituksen tilitoimisto perii kuukausittain Liikku
valta Poliisilta (os. Helsinki, Aleksanterink. 16-18) luottovelan 
asemien laatimien rahtiluottoluetteloiden nojalla. (Tfo N: o 170/ 
230, Hl. 1. 1946. ) 

Luovutetuilta alueilta siirrettyjen ylimiiaraiset 
vapaaliput. 

Kirjeilmiinsa ~ : o 6752, 31. 12. -45 mukaan kullmlaitosten ja 
yleisten ti:iiden ministerii:i on suostunut siihen, etta luovntetuilta 
alueilta siirretyille valtionrautateiden viran ja toimen haltijoille, 
myi:is ylimaarii.isille ja konepajatyi:iliiisille, joita ei ole pysyviii
sesti sijoitettu tai jotka eivat ole todistettavasti voineet saada 
asuntoa virantoimituspaikkaknnnalla, saadaan niiden vapaalip
pujen lisaksi, joita annetaan voimassa olevien vapaalippumii.ii.diys
ten perusteella, antaa kullekin yksi ylimiiiiriiinen tilapii.inen 
vapaalippn k.nukaudlessa vuoden 1946 aikana. (Tfo : o 13/17, 
3. 1. 1946. ) 



7 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Palloliiton jarjestiimille valmennu.skursseille osallis- 16 

tuville on myonnetty 25 % : n matkalippualennus Helsinki in. 
Alennus on voimassa 27/ 1-2/ 2 1946. (Tfo N:o 171 / 229, 19. J. 
1946.) 

Suomen N aisten Liik'l.mtakasvatusliiton toime ·ta jarjesteWi
ville liikuntaka.svatus- ja terveyspaiville osallistuville on myon
netty 25 %: n matkalippualennus Helsink.iin. AJennus on voi
massa 13-19/ 2. 1946. (Tfo N :o 100/ 166, 14. 1. 1946.) 

Raittiuden Y stiiviiin toimesta jarje.<;tettiivi<lle kiiytiinnollisen 
raittinstyon k.nrsseille osallistuville on myonnetty 25 %: n ma.tka
lippualennus Mikkeliin. Alennus on voimas. a 13- 19. 2. 1946. 
(Tfo N:o 148/ 200,16.1. 1946. ) 

Stwrnen Ttiihtmnesta1'Uttskilpail'l.tjen · C-ryhmaiin osallistuville 
kilpailijoille seka toimitsijoille on myonnetty 25 %: n matka
[ippualennw Mikkeliin .. Alennu on voimas$a 14--Hl. 2. 1946. 
(Tfo N :o 136/ 181, 15. 1. 1946. 

F'inlands Svenska Skidforbund 'in jarjestiimiin hiihtomesta
ruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille ekii toimihenkiloille 
on myo1metty 25 %:n matkaJ.ippua.Iennus Kokkolaan ja Vaa aan. 
Alennus on voimassa Kokkolaan 7-12/2 s<>ka Vaasaaifl 1-5/3. 
1!146. (Tfo N:o 153/ 202, 16. 1. 1946. ) 

Rautatielaisten hiihtomaaottelu Suomi-Ruotsi 
1946. 

VR: n Urheih1toimiJrunta kehoilt.taa kaikltia rautatieHiisHi osa 1- 17 
listumaan hiihtomaaotteluun. 

Kilpailtwika ja -paikka: 
Kilpailu suoritetaan 15. 1.-30. 4. 46 vali. ena aikana ja hiih

tavat moJem.mat maat kotiradoillaan. 

Osanotto-oikeus: 
Jokainen rautatielii.inen, joka on rautatien palvC>luks a :vlla

mainittnna kilpailukautena. 

Osanottajien luokittelu, matkan pit1~'1.LS 
1\Iiehet Naiset 

10 km 1 pist<' 5 km 1 pist e 
20 ,, 2 ,, 10 ., 2 ,, 
30 ,. 3 2-0 , 3 

ja pisteet: 
Alle 16-vuoti aat 
fi km 1 piste 

}litii.an aikarajoitnsta ei ole. Kilpailija, joka haluaa parantaa 
pistemii.araansa, saa jonakin muuna kilpailupiiivana hiihtiia pi
temmiiJl matkan. Aikaisemmin a.avurt:ettu pistemiHirii pyyhi1.iiiin 
ja uu i tuJ.os ot<>ta.an huomioon. Nain ollen henkilo. joka on 
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hiihUinyt 10 km ja saanut siitii maalleen 1 pi teen, voi toisen 
kerran hiihitaa 20 km ja hankkia sit en 2 pistettii. J a myohem
min aattaa han vielii. lisati:i pi.srt:etiliaan kolmeen hiihti:imalla 
30 km. 

Valvontct: 
Hiihto voidaan. SIUOrittaa joko rautateiden omi8sa erikoisesti 

tlita maaottelua varten jarjestamissa kilpailuissa tahi missa 
muissa yleisissa kilpailuissa ja merkinsuoritushiihdoissa tahansa. 
RauJtatiehenkil{),kunnan va,lits€mat valvojat pitiivat kilpailijoista 
ja heidan suorituJGistaan luet•teloa, joka maaottelun lopwttua 
(30. 4.) llihetetaan VR:n Urheilutoimikunnalle, o oite: Helsinki, 
Rauta 1 iehaHitus. 

Lopputuloksen maa1·iidminen: 
Se maa, joka. on saavuttanut suuremman pisteai).aariin, sit.ten 

kun Suomen pi~temaarii on ensiksi kerrolltu luvalJ.a 11/ 2, on 
kilpailU.llt voittaja. 

Pcilkinto: 
Voittajamaa aa kunniapalkinnon, jonka Rmotsin raulateiden 

henkilokunta on lahjoittanu't. 

Osanottajamerkki : 
Jokainen, joka on hiihtanyt jonkin yllamainitui t.a. matkoi ta, 

saa lunastaa Ruotsin rautateiden valmistaman hii,htomaaottt>ln
merkin 20 mk:n hinnasta. 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Kouvolan aseman alokas Veikko Armas Leppi:ila (s. 30. 4. 21) 

on 9. 1. 46 poistunut luvatta ja kenellekaan ilmoittamatta toimes
taan. (10. ljp n :o H. 71/ 471, 17. 1. 1946.) 

KouvoJan aseman :vlimaari:iinen asemamies Artturi Niemi 
(s. 2. 9. 1900)' joka on esiintynyt paihtyneenii virantoimituk
sessa ja jaanyt tyovuorolleen saapumatta, on erotettu 16. 1. 46 
lukien. (10. ljp n:o H. 76/ 498, 17. 1. 1946.) 

A voimia virkoja ja toimia. 
Konttorioppilaita otetaan maaliskuun 1 pai\·asUi. J9.!6 valtionrautate.i

deu koneo ' aston linjahallinnon palvelukseen Oulussa ja Pioksamael!a si
jaitseviin varikkojaksontoimistoihin sekii. Pasilan, Riihimaen, Karjaan, 
'rurun, Tampereen, Seinajoen, Oulun, Iisalmen, Pieksii.miien, Kouvolan ja 
Joensuun >arikkojen toimistoihin. Koneosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jiitettii.vii. nen toimiston pli.iillikolle, johon a. ianoma.inen pyrkii, 
,-iimeisttiiin l]. 2. 1946. 

Kaikkien varikkojaksojen ja varikkojen toimistoinsa :mnetaan balut
tae na. tarkempia tietoja ja ohjeita. 

Helsinki 1946. 'V>lltioneu'>oston kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 5 
1946 

Vllttaus Kiiskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N:o 1/46. 2 (= lehdennumero. vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava palnatus;aostoon. 

Kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden 
maaraaminen. 

Va1tiovarainministerio on val•tion viran tai toimen haltijain 1 
palkkauksesta 19 piiiviina tammikuuta 19-13 annetun asetuksen 
(36/43) 12 § :n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 14 pai
vii.na hubtikuuta 1945 annetussa asetuksessa (315/45), paaW.inyt, 
etta valtion viran •tai toimen haltijoille suoritettavaa kalliin
paikanl.isiia maarii-t.taessa on noudatettava sosiaalimittisterion 
17 paivana joulukuuta 1945 vahvistamaa kuntien kalleusryhrni
tysta (1229/45) siten, etta kalleru ryhmaan I kuuluvissa kunnissa 
tai kuntien osissa ei suoriteta mitaan kalliinpaikanlisiia, kalleus
ryhmassa II suoritetaa.n 2,400-4,200 markkaa, kalleusryhmli.ssi:i 
III 3,600-5,400 . markkaa ja kaJ.leusryhmassa IV 4,800-7,200 
markkaa vuodessa. 

Lisiiksi on val·tiovarainministerio valtion viran rtai toimen 
ha1tijain virka-asunnoista ja ,Juontoisetujen vastikkeista 19 paivani:i 
rt:ammikuuta 1943 annetun valt-ioneuvoston paatoksen (39/43) 
3 §.:n nojalla, selJaisena kuin se on muutettuna 6 paivana yys
kuuta 1945 annetussa valtioneuvoston paatoksessi:i (874/45), 
paa,ttanyt, ettli asuntoetujen vastike on toistaiseksi ·laskettava 
ganotun vaJ,tioneuvoston paa,toksen 3 §: ssa ole van I asuntoetu
ryhmti.n. mukaan nii1Ui. paikkakunnilla, jotka kuuluvat sosiaali
ministerion 17 paiviina joulukuuta 1945 vahvistaman kuntien 
kalleusryhmityksen IV kalleusryhmaan, II asuntoeturyhman mu
kaan niilla paikkakunnilla, jotka kuuluvat III kaJ1eusryhmii.J:in ja 
III asuntoeturyhman mul\aa.n niilla paikkakunnilla, jotka kuu
luvaft kalleusryhmiin I ja II. 

TiilHi va].tiovarainministerion piiatokse1Ui, jota sovelletaan 
1 paivasta tammikuuta 1946 lukien, kumotaan 14 paivanii huhti
kuuta 1945 valtion viran >tai toimen haltijain kalliinpaikanlisien. 
ja asuntoetujen vastikkeiden maariiiimisestti. annettu va].tjovarain
ministerion paa,tos (316/ 45), joka on annettu tiedoksi rautat.ie
hallituksen kiertokirjeelJa N :o 6/H. 84-1, 27/4. 1945. (Rh/To 
N:o 197, 25. 1. 1946.- Vvm. paatos 9. 1. 1946.- A. N:o 33/v. 
1946.) 

813/46. 1. 2. 46. 
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Kuntien kalleusryhmitys. 
Sosiaalimin.isrerio on maarlinnYit, etta maan ikunnat jaetaan 

elinkustannUISiten krulleuden mukaan neljaiin ryhmiiii,n, josta 
I ryhm.a on huo.kein ja IV ryhma kail.lein. Kunna.t jaik.aarutuvat 
kalleu.deru mukaan seuraavasti: 

Kunnn.n nirol 
Kalleus-
ryhm' Knnnnn nimi Kall~us

ryhmil. 

Kaupwngit. 

Hamina ........... · · · · · · · · · III Maarianl1amina . . ... . ...... . 
Hanko ......... . ......... . III Mikkeli ................... . 
Heinola ........ . .......... . II Naantali ... 1 •••••••••.•••••• 

Helsinki ........ .... ...... . IV Oulu ..................... . 
Hiimeenlinna ..... . ........ . III Pietarsaari ................ . 
Iisalmi .......... .. ....... . II Pori ..................... . . 
.Joensnu .. . ............... . III Porvoo ................... . 
.r yv_aslr):la ................. . 
KaJaaru ......... . .. . ... . . . 

III Raahe . . . . . . ...... . ... ... . . 
III Rauma ................... . 

Ka~en ................. . II avonlinna ................ . 
Kemi .................. . .. . IV Tammisaari ............... . 
Kokkola ............... ... . III Tamper-a .................. . 
Kotka .................... . III Tornio ............. . ..... . 
KristiinankaupUD!ki . . ...... . 
Kuopio ................... . 
Lahti .................... . 

II Turk-l ...... . ............. . 
III Uusikaarlepyy ............. . 
III Uusikaupunki .......... . .. . 

Lappeenranta . . . ...... . ... . III Vaasa ...... . ........ . .... . 
Loviisa ............ . .... . . . II 

Ko;u,ppalat. 

For sa .................. . . . II Nurmes . . ................. . 
Hyvink'aa . ..... · ........... . III Pieksii.rnii. . ......... . ...... . 
Ikaalinen ................. . II Riih.imaki ................. . 
Karjaa .. .. ............... . II Rovaniemi ................ . 
Karkkila ................. . II Salo . . . .............. . .... . 
Kauniainen ............... . III Seinii.joki . ................ . 
Kerava . ........... .. ..... . III Suolahti .................. . 
Kouvola . ......... ... ..... . III Toijala ................... . 
Lauritsala ................ . III Val,keakoski ............... . 
Lieksa ..... .. ... .. ........ . III V ammala .. . ......... . . . .. . 
Lohja ...... . ... . ... · ... .. . . II Varkaus ..... . ..... ..... . . . 
Loimaa ................... . II A.iineko ki ................. . 
Nokia . .. .......... ..... .. . III 

M aalaliskunnat. 

II 
III 
II 

III 
III 
III 
III 
II 
II 

III 
II 

III 
IV 
III 
II 
II 

III 

III 
III 
III 
IV 
II 

III 
II 
II 

III 
II 

III 
III 

Aitolahti . . . . . . . . . . . . . • . . . . . II Helsingin mlk . ... .... .. . ... III 
.Alatornio . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Anjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Eno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Enontekio . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Espoo .................... III 
Eura: Kauttua . . . . . . . . . . . . II 
Haapasaari ........... . .... II 
Haukipudas ................ II 

Hyrynsalmi .... . . , . . . . . . . . . III 
Hiimeenlinnan lnlk. . . . . . . . . . II 
Ii ......................... II 
Ilom:jl.ll.tsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Inari ...................... IV 
.Joutseno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
.Juanlto!lki . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Jyvii.skylan mile .. . .. .. .. .. . II 



Kalleus-
Kunnan nlml r)hmli. 

Jli.msii: J oki varsi . . . . . . . . . . . II 
Jlimsiinkoski . . . . . . . . . . . . . . . II 
J"a:iii.ski .. .. ..... . ....... . ... III 
Kaarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Kajaanin mlk. . . . . . . . . . . . . . ll 
Jrangasala . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Jrarun:ki .. .. . .. .. .. .. .. .. .. IV 
Jremijii.rvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Jremin mlk. . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Jrempele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Keuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Jriiminki . ................. . II 
Jrirkkonummi . . . . . . . . . . . . . . II 
Kittilii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kolari ..... . ....... . ....... I"i' 
Jruhmo . . . ... . .... . ... .. ... III 
Kuivaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . II 
lruuaamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Jruusankoski . . . . . . . . . . .. . . . . . II 
Jruusjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Jruusjarvi : Outokumpu . . . . . . Ill 
Jrymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Lappee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Lempaalii. ......... . ........ II 
Lohja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Maaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Messll'kylii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ill 
Muhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
~fuouio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Mustasaari . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Mii.nttii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
N aantalin mlk. . . . . . . . . . . . . II 
Nuijamaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Nur~jii.:,Vi_: ikirk{)nkylii. ja 

RaJamakl . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Nurmes: Porokylii. . . . . . . . . . . II 
Orivesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Oulujolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Oulunsalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Paltamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Parainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Pari·kkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Pelkosenn.iemi . . . . . . . . . . . . . . IV 
Pielisensuu . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Pielisjii.rvi . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Pirkkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
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Kallet13· 
KUilllllll uimi ryhmli. 

Porin mlk. . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Porvoon mlk. . . . . . . . . . . . . . . II 
Posio ..... .. ... . .. . ...... . . IV 
Pudasjii.rvi . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Puolanka .. .. .. . .. . ........ III 
PyhtiUi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Pyhajii.rvi U. l. . . . . . . . . . . . . . II 
Raisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Ranua ...... . .............. IV 
Rautjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Ristijarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Rovaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Ruokolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . ill 
Saari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Salla ..... .. ............... IV 
Sa vukoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Siruo . ......... .. .... . . . ... IV 
Simpele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Sipoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Sippola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Sodankylii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Sotkamo .. . ..... .. ... . ..... II 
Suomussalmi ......... . ... . .. III 
Suonenjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Siiraisniemi . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Si.i.ynii.tsalo . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Taivalko ki . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Tammisaaren mlk. . . . . . . . . . . II 
Tervola .. . ...... . .... . ..... IV 
Turtola .............. . . . . . . IV 
Tuusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Ulvila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
~tP.11ir~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 

ts,10k1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Uukuniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Valkeala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Vanaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Vihti: kirkonkyla ja Numme-

lan asema . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Viiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Vuolijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Vii.rtsilii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Yli-Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Ylikiiminki . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Ylitornio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Ylojarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

Kaikki muut maalaiskunnat tSek.ii Euran, Jiimsan, Nurmeks€n, 
Nurmijarven ja Vihdin muut osat kuuluvat kalleusryhmiUiin I. 

I 

Tama paatos tulee voimaan 1 paiviinii tammikuuta 1946 ja 
sihlii kumotaan sosiaaliministerion 14/ 12. 1942 kullltien ka1leus
ryhmityksestii annettu pai:iltos. (Rh/ To N :o 197, 25. 1. 46. -
So.s.min. pii.ii.tos 17. 12. 45. -A. N :o 1229/v. 1945.) 

2 
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Palkanmaksussa 29-31/12 45 luovutettujen se
telien vaihto. 

Valti·ovarainministerio on Hmoi•ttanut, etta milloin rtyonteki
jalle on joulukuun 29, 30 tai 31 pa.ivana 1945 suoritettu palkkaa, 
niin paJkanmaksaja on velvollinen vaihtamaan lkaypaan rahaan 
palkanmaksussa annetut vaihtoseteJi.t tai niiden oikeat puollskot, 
jos palkansaaja kohtuullisessa ajassa esitta.a siita va"a~timuksen. 
Kun tyonantajaUa kuiten.kin on ollut o:hlreus maksaa edel•la tar
koitet~ta palkas·ta enin.taan puoJet, joo palkka maksettiin vii
kolta tai sita lyhyemmalta ajaJta, seka muussa tapauksessa enin
rtalin 1.-ymmenen prosenttia, palkansaajaU<1 ei ole oikeutta pa
lauttaa ti:itii rniiii1·iiii vastaavia vaihtoseteleitii, mikali maksetuista 
vaihtosetele:ista voidaan sita vastaava osa erottaa. Ennenkuin 
rtyonantaja on velvollinen vaihtamaan setelit, tyollJtekijan on 
annettava hiinelle kirjaUinen vakuutus siita, etta tyontekijan 
palauttamM setelit ovat juuri niita, mita han on saanut palkan
maksussa. 

Taman johdosta rautatiehallitus ilmoittaa lisliksi seuraavaa: 
Yllaoleva miHirays koskee my5s ylimiiliraisille •toimenhalti

joille, oppilaille y. m. maini<ttuna aikana maksettuja palkkoja 
seka vakinaiselle henkilokunnalle jiilkikiiteen maksettuja lisa.. 
palkkoja. 

Vaihtomiilirays ei koske ennen joulukuun 29 paivana 1945 
rtapahtuneessa palkanmaksussa annettuja seteleita. 

Vaatimus setelien vaihtamisesta on tehtava viimeistiilin helmi
kuun 9 plidvana 1946 siU1e kassanhoitajail.e, joka palkan on 
maksanut. 

Vaihdettaviksi saadaan vastaanottaa vain le'ikattuja vaihito
setelien oikeita puoliskoja alkuperaisten setelien puolesta arvosta. 

Naiden maaraysten mukaan vaihdetuista s.eteleima on asema
ikassoissa laadittava a·llaolevan ka.:wan mukaiset JuetteLot, joihin 
on merkittava 1) palkansaaja.n nostama nettopalkka, 2) jokai
selle pa.lkansaajalle vaihdetu.t erisuuruiset setelit, 3) setelien 
vaihtoarvo (puolikkaiden arvo), 4) jokaisen palk:ansaajan oma
ka.tisest~ al)ekirjoittama vakuutus siitii, ettii. vaihdetut seteHt 
ovat pal~anmaksussa saa.tuja ja 5) asemakassanhoitajan todistus 
siita, etta kaikki luettelossa mainitu•t henkilot ovat saaneet paJk
kansa edellamaini.ttuina paivina ja vaihdettaviksi :Ulmoi.tettuioo 
seteleinii. 

Yllamainitut luettelot ja vaihdetut setelien oikeat puoliskot 
on laheteWi.va jaksonkassaan ensi helmikuun 13 paiviin tilityk
sessii ja on setelien puoliskot merkittavii rahasaatteeseen niiden 
vaihtoarvosta ( = alkuperaisten setelien puolesta arvoota). 
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Kaava. 
Asemakassa: ... ..... .. .... .. ... ........... .......... ... . 

Me allekirjoittaneet vakuutamme ·taten kunnian ja <Jman.
tunnon kautta, etta allaolevassa Juet.telossa mainitut, nyt asema
kassassa uusiin seteleihin vaihdetut vanhamalliset sete1inpuolik
kaat olemme saaneet va.ltionrautateilta joululmun 29-31 piiivina 
.tapahtuneessa palkanmaks"ussa ja eWi setelit olivat allckirjoitta
neiden hall.ussa joulukuun 31 paidina 1945. 

Vn.lhdetut seteUn J;unllkkaat I 

Nostetnn 
ralkau Vaihto·n.rvo 

I 
Palk:o n··aajan 

ml!irli 5000 Dlk j 1000 mk I 500 Dlk ~hteell!Oa omaklltinen 
rok A A A mk nimi ja tolml 

2500/- krl 500/- krt 1 250/- k r i I 

I 
I I 

I 
I 

I 
Taten todistan, etta kaikki edeJJ.amainitut henki!O.t ova.t nosta

neet yllamainitut pal:kkaera't jouluk. 29-31 paivina 1945 ja 
siJ,loin saaneet vaihde.ttaviksi ilmo1tetut setelit, joiden oilrean
puolis-et puoliskQ!t on rtiinaan vaihdet,tu uusiin seteleihin . 

.... ...... .. ......... ... ....... ................. , .... .. ......... ... .. kuun ........ p: na 1946 . 

asemakas anl1oitaja 

(Rh/To N : o H 182, 25. 1. 46. - KuJk. N: o 422, lB. 1. 46. 
Vvm N :o 556, 11. 1. 46.) 

Linjahallinnossa palvelevien junaliikenteen hoi
dosta vastuussa olevien kalliinajanlisat. 

3 

Valtionrautateiden linjahallinnossa palvelevHle junaliikenteen 4 
hoidosta v3JSituussa olevihle ja yo- ja sunnuntaivuoroja suoritta-
ville viran tai to.imen ha.1tijoihle seka eraille muille toimihenki~ 
Joille 1 paiviista ke.siikuuta 1.945 lukien suoritettavista kalliin
ajanlisi&ta 6 paivana syysku,.uta 1945 annetussa val.tioneuvo&ton 
paatoksessa tarkoi.tettua kaHiinajanlisaa suoritetaan 1 paivasta 
ta.mmikuuta 1946 lukien myos alempana mainituille viran ,tai 
,toimen :tahi ylimaaraisen toimen hakijohlle seuraavasti: 
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4 Peruspalkkaisen vi ran tai Valtioneuvoston 
Peru:'- 23/8 19+5 anta-

toimen haltijat. r~Lkka man 1 aiitok.~en Kallllnajan-
lM vuo- noialla sunrltet- Lisa 11•11. 

Koneosasto. SIT l;llk· tava kalllin- kaikklaan 
kio nJanllsll. 

Koneinsinoori 2 1. (varikon 
esimiehena toimiva) 0 0 0 81,300 66,000 6,000 72,000 

Liikenneosasto. 
As.emakassanhoiltaja, y. p. 55,500 54,300 6,000 60,300 
.A.sema.kassanhoitaja, a. p. 52,500 52,800 6,000 58,800 
Autonkuljetraja, y. p . • • • 0 39,300 45,300 2,400 47,700 
Aurtonkuljettaja, a. p . . . . . 37,200 44,400 2,400 46,800 
Vahtimestarj, y. p. ....... 33,000 42,600 6,000 48,600 
Vahtimestari, a. p. . . ... . . 31,200 41,700 6,000 47,700 

Rautatierakennusosasto. 
Rakennusmestari • • • • ••• 0 49,500 51,300 6,000 57,300 
Rwtamestari, 1 .]. ......... 46,800 49,800 6,000 55,800 
Ratame,s.ta.ri, 2 l. •••••••• 0 39,300 45,300 6,000 51,300 
Konemestari •••• 0 0 0 •••••• 41,700 46,800 6,000 52,800 

Ylimaaraisen toimen 
haltijat. 

Liike11,neosasto . 
.A.utonkuljettaja, y. p . 39,300 45,300 2,400 47,700 
.Au,tonkuljettaja, a. p. 37,200 44,400 2,400 46,800 

Rautatierakennusosasto. 
Rakennu.s.m&Stari, 1 pl. 49,500 51,300 6,000 57,300 
Rakennusmestati, 2 pl. 46,800 49,800 6,000 55,800 
Ra.kennusmestari, 3 pl. 44,100 48,300 6,000 54,300 
Rakennusmestari, 4 pl. 41,700 46,800 6 000 52,800 
Rakea.musme tari, 5· pl. 39,300 45,300 6:ooo 51,300 
Kone.nt€Stari ••• 0 0 •• 0 0 •••• 39,300 45,300 6,000 51,300 
Konduktoori • 39,300 45,300 6,000 51,300 • 0 • • • 0 ••••• 0. 

Junamies, y . p. ...... . .. . 33,000 42,600 6,{)00 48,600 
,Junamie.s., a. p. •• 0 • •• • ••• 29,400 40,800 6,000 46,800 
Vaihdem:ies, 3 pl. . . . ..... 29,400 40,800 6,000 46,800 

(Rh/To N:o H. 87, 25. 1. 1946.- KUilk N:o 419, 21. 1. 1946.--:-
Vn paiitos 1.r7. 1. 1946.) 

Insinooreille vuonna 1946 suoritettavat palkan-
lis at. 

5 1. Valtion perLlS- tai sopimuspalkkaisen viran rtai rtoimen rtah:i 
valtion ylimiiiiriiis" tii. toimista 19 paivana tammikuwta 1943 
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annetussa asetuksessa tarkoitetun ylimlHiraisen toimen ha.1tijana 5 
olevalle tai edelli:imainitunilaisen viran tai ltoime.n. haltijan viran
sijaiscna toimiv·alle Teknillisen Korkeakoulrun tai muun vastaa-
van teknillisen tkorkeakoulun loppututkinnon suorittaneeBe insi
nooriille SUOritetaan VUOllilla 1946 1 paiva&ta tammikuU!ta ]ukien 
ltoi!Sltaiseksi palkanlislUi peruspalkan tai vuosip8!lkkion mukaan 
seuraav•asti: 

Perusr alkkl\ tal 
VUQ,!Ir alkklo 

mk 

Yli 105,300 
105,300 
102,000 

99,900 
96,000 
94,800 
90,000 

alile 90,000 

Pa lkanli'<A 
vuotta kohtl 

mk 

23,400 
21,600 
20,700 
20,700 
19,800 
19,800 
18,000 
18,000 

2. EdelUi. 1 kohdassa mainittu palkarulisa maksetaan kuu
kausittain muun pa:lkkautksen yhteydes a ja mcrlritiian siWi. klaksi 
kolmasosaa menoksi vuoden 1946 tulo- ja menoarvion 15 Pl. 
II luvun 12 momentille seka yksi kolmasoo.a saman luVU!ll 13 mo- ' 
men1iHe. Jos winoorin palkkaus suoritetaan maarattyyn tyohon 
osoitetusta maararahasta, makseta.an puheenaoleva palkanlismn 
samasta maararahasta. 

3. Tassa pa&toksessa ta1~koitettua palkarulisaa ei suoriteta 
maanmittausinsinoorille, joka saa paaasialliseu tulonsa maanmit
tau toimitusrte.n. perusteella eika murullekaan iJl.Sl.i.nood1le, jolle 
valtion virka tai ltoimi on sivutoimi. Sita ei makseta myi:iskaan 
sellai en viran ;tai rtoimen baltijalle, jonka pli.tevyysvaatimuksiin 
ei sislhlly insinoori•turtkinto eikii sellaisen sopimu.spalirkaiseil! viran 
tai toimen haltijalle, jonka kanssa sopimus on .tehty vuoden 1944 
ja1keen. 

4. Tassii parutoksessa tarkoitettuUn. palkanlisaiin on virantoi
miltuksen keslooy.tyk.sen ajalta sovellettava samoja saannoksia kuin 
peruspalka ta on miiiiratty. 

5. V aJtiovarainministeriolla on oiik:eus erityisistii s3oista mliii
rata tassa pliiiitoksessii mainitut palkanlisat maksettaviksi joille
kin insinooreille tai insinooriryhmille eniu.ti.Hin kaksinkertaisina. 

Va:ltiovarainmini terio tantaa tarvittaessa tarpeellisia ohjeita 
cdella olevien maaraysten sove1tamisesta. (Rh/ To N: o H 11, 
25. 1. 1946, - Kulk T:o 396, 21. J. 1946. - Vn paatos 17. 1. 
1946.) 
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Eriiat perusteet kansaneHi.kevakuutusmaksun 
maii.raamiseksi. 

Valtioneuvosto on 31/5 1937 annetun kansaneHikelain ? § :n 
1 ja 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 30/12 1943 anne
tussa laissa, sosiaaliministerion esittelysta vahvistanut sanotun 
dain 3 §: n 1 momen.tissa mainitun vakuutusmaksun enimmais
maaran kolmeksituhanneksi (3,000) markaksi ja vahimmaismiiii
ran kolmeksisadaksi ( 300) markaksi seka sam an lain 3 §: n 2 mo
mentissa tarkoitetun samassa •taloudessa elavien aviopuolisoiden 
yhteenlaskettujen vuositulojen maiiriin neljaksikymmeneksituhan
neksi ( 40,000) rnarkaksi ja sen aviopuolison vuosi.tulon miiiiran, 
joka ei ole perheen paiiasiallinen huoltaja, kahdeksaksituhanneksi 
(8,000) markaksi. Tiima paiitos tulee voimaan 1 piiivana tarnrni
!kuuta 1946. (Rh/To N: o 234, 18. 1. 1946 - Vn piiiitos 21. 12. 
1945 - .Asetuskokoelma N :o 1253/v. 1945.) 

Muutoksia aikatauluun n :o 111. 
Tammikuun 25 p:sta 1946 lukien pysiihtyy juna n:o 64 aina 

(!kQilmio) Saviol!la, Korsossa, Rekotl~B.ssa ja Tikkui'IHass:a, ·ku·iJtenkin 
V1ain sima aikam·aJ, jQilloin juna Ill: o 84 ci ole kulu.s:sa. (Kut 
Ill; 0 85/105, 23. 1. 46). 

Trunmikuun 26 p: sta 1946 ilukien lrulussa m~illmuvaunu Hel
silllJkJi-Jyvaskyla •l~B.uantaisin juruiJHa n:o 63 Rplk/95 j•a Jyvii& 
kytliir--Helsinki sunnUllllba,isin juniiJJla n: o 902 Hpk/64 (Vert. Kl 
n:o 3/46 8) (K.ut n:o 125/121, 24. 1. 1946). 

Hed . .mililruun 1 p: stii 1946 Luki-e.n pysiihtyv'at junat n :o 833, 
834, 835 ja 836 •tarpoon vaati€SS!a ( S) Sep.iinstailmen ·seisa.kkeellal. 
(Kut n:o 2110/1945/99, 21. 1. 46). 

Hclmilkuun 1 p: sili Hl46 !J.uikien pysahtyy juoo 111:0 333 tar
peen va·atiessa (S) Pe1to-nrimiseillla se:i&IJklkeel.tla. (Kut n:o 67/109, 
213. 1. 46.) 

Helmikuun 1 p: slba 1946 1 uik.ien pys:ii:Myy juna 11:1: o 503 tlar
peen vaatiessa (S) Hevonkosken seisakkeella. (Kut n:o 2059/v. 
45/111, 23. 1. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
HelmikuUIIl 1 pii.ivasta 1946 lukien avtata;am, Ri:iykii!ru rasem18111 

ia'l:aiseoo tavarruliiken1eelle vaunuk.uormin (Tt) Y'leisna I!Ja;rve:tta 
v~ ,Haimoon vatihde", wiffiviillimatkan.a 7 km. (Rh/Dko 
N: o 266, 25. 1. 46.) 

Xaupin •lailturiv.auhifloons alla~ ~:vatJaan hlelmikuliD 1 pii.i
viistii 1946 lUJkien ttlavaralli~kElllllteelle vaunukuo:rmin (Tt) Tuote
V'Wlitys Oy :n ja V aiLti0111 Vi1ljavaraston .taTVetta varten ,So:rnkuo
pa.n raide", ta.riffiviillimatkana 1 km, (Lkoj N :o 3884, 24. 1. 46.) 
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Heindlian aseman ~llalisena avaltoon helmillruUin. 1 paiVlasta 1946 8 
lukien ,tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) Puukemia Oy:n 
tarvetta varten ,Puukemian raide", ,tariffivalimatkana 5 km. 
(Lkoj N: o 117, 24:. 1. 46.) 

Rirlhimaem. as€man atlaisena avrutarun helmillrunn 1 piiivasta 1946 
lulkien tava•rruli~ke:Illte~le va.unillmormin (Tt) Orav·arr1 T'ehtaat 
Oy:n tarvetta varten ,Oravan Tehtaat Oy:n raide", tariffiviili
matkaoo. 2 km. (Lkoj N: o 116, 24. 1. 46.) 

VarkiB.uden a.seman a[aimoo J(ur·olan seisake sii.Netaan e:nsi hal
mikuun 11 paiviistii. lukien kilometrillii. 431 + 894 m olevalle yli
kii.ytiiviiil.le, haJTiffivii!Limaltlrnm.a 9 km Vardroutoon (Hko 26. Vnj 
93. Pm57 Jns 126.). Se.isak!kOOltla. pysiihtyvii.t samM hendcilO
junat tkum tliihii.n sa:akk!a. (Rh/Lko N: o 263, 25. 1. 46.) 

Matkalipun hinnan takaisin maksaminen. 

Lililkmmesaanmiia:l 29 § : n ilisfunaii.raykset 2 ja 3 muUit.etrum 9 
kuu:lumaan seuraavasti: 

2. J os maJtkus1Jaja jartJtaii. maltlkal!lSa kokonmm ltJekeiillatta, voi
d a\3.0 hanen ost<limoamsa mrutkruLippu, jos se ke[paa leimruai!IJ..isp:i:iJi
voo pitemman ajrun, _ luOOSJtaa :lahtomsema:hla ,talkaisin. 

J os matkustaja keskeyttaii. kokonaan matkansa jollakin vali
asemruLla ja hfuncllii. on muuntllaine:n, 'kum ileimaamispiiivan voi
massaoleva matkailippu, hanoo. on tahla .asemta~hla siiltlii. 11:eMav<a 
lilmoitus, jolloin joko hiimen 1ippuunsa behdaan mel'lkimita m~t
kial!l 'keskeyttamisesta t& halllell!OO Sliita lWilllleitaan k!irjai.!llilllen 
.t.odistus. 

M,a,tkalippu, jonb h:inlba pyydet:ii.iilll ttalkari!Sinmalkselttruvaksi 
joko kokonaan W osalksi., samoin !ruin m~atkrun keskeylttami.sesta 
annettu todistus on liitettavii. rautatiehallitukselle lahetettavaan 
1Jakaisinmaksuan<m1uk.soon. Taffila ei kuirterukoon v>ap atuta maitlklus'
tajaa esittlimastl:i rautatien mahdollisesti vaatimia muita todis
tuksia. 

3. Jos mJaJtku!fulja: kesllreyltltiia matkansa s~ll!aiselll:w hlik€iil.lll€pari
ikaJlllla, jossa ei 01le jumaruliihettiijaa, ;tekee :asirunoma1nen konduk
tOori edJe.llhisessa kohdassa t!M'Ikoit,etun me:r1kinn'lil!l mart:kadippuun, 
tai antaa matkan keskeyHamisesta asianmukaisen t<Jdistuksen. 

Jos matkustaja ti&anpuutbeen vuoksi siin:ii. vannuluokassa, jo
hon hanen IllialtkaJlip.rm:nsa oikeuvtaa, 010 kaytbii.n)'lt hiinehle osoi
~ttua alemman vannuluoka10 paikikaa, voi han sillita sa:ada kitrja[
'lisen rtodistu.!ksen jU!ll.an kondukltoorilta tatkruisinmaksu:anomukseen 
illitelttavalmi tali voi kooduktoori sii.'ta tehda mer'krinniin hii.nen 
matk:ailippuUIIl,sa,, (Rh/Lko N: o 2388, 25. 1. 46.) 
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Vaihdonkielto-opasteet. 
Tehdylt h181V·atiJnno,t osoitt.Mnalt, retrtla opasteeJll Vko 1 ,V~ailvt.a

rmli.nen k:ielrlietty" (J•t:n 22 §, ikohtaJ 9) hyvrin yllieise.slbi ikas.iltetiiJlin 
Irie1tavaill 'kai.ken l:iriililiunisen opastoon va.ifimtusaluoolhla jar ltliisUir 
on o!Hut euooiulksena jo'ko vaihwtoiden tai mUfUlll mtapihaillla 
ltapahtu wtill Joiiken1Jeen lt&·peeton bri.dastuJ:njmen. 

Tama!Th johdoota huoillialll!teJbaan, elbtlii O!}aste Vlko 1 Jt: n mukau
ses1Ji kieltiia nimenomaan vain vaaraa tuottav.an liikkumisen, 
jortoo liirklkreet, j01Lka e.ivoa:t v.ai3JI'Il1Jma kuhlooillldn vm'rniste.t•tua ikul
kutieta saavat vaihdemiehen luvalla esteettOmasti jatk'1tla. (IJkoj 
Lt n :o 226, 21. 1. 1946.) 

Vaununpylvaiden anastukset. 
Liillja-a.S!emillila on vririlme :aJilkolina1 wJitetrtu, eltltii l'auitatiaUi.iseL 

<WI3lt cyhtynoot M~astmnalan. :rrLaa[aamali'ttamia V'all11Il\UJI1py!l'VIii..irtii. 
Tamar oo. johtunut suili, etta ll'all1it;atli<eilliiiilspirireissfli olilSli ileviillillyt 
se1.1ai.nJen huhu, €!trt.a rautatielrusi®a 01lisi lupa .aillas!Ja:a ikiarikki• maa
Qa:amartltloma•t WllllltlDpyllviialt, ikoska 1M eilvat dlrisi INlnl'l:lart:lielliailtok
sen arn.adsruultta. 

Tamlin johdosta ja kOSika nyky~sen tarveaiillepulan ~iillmna 
konepajat ovat jo pitemman ajan maalin puutteessa laskeneet 

Qi.ilkJen:tJeeseen \'13.Ull1..11Ilpytlviilitl8, joiia ei ()!]e voiJLu mOOJlat.a, kehoi
ltet188.Ir p81iilrlystoa 11:ru'koin wuvoma:an, etlba taulaj et ICillastukset, 
lklats<mlialttJaJ siJihoo, ken:ron oma.isrullltta pyl•vaalt ovrut, 0!11 heti lope
lt!et1Ja.m seka ranastulkseen SYJilllliset Sta:alt.etrta'VI8J vaSitraamaa;n. te:otis
taan. Samal!la kehoitetaan viela asemapii.Mlikoi;ta ja pysalcin
hoitajia tarkoin huolehrtimaa;n selka alaisi1Ieen vakavasti huo
mauttamaan, ettii vaunujen i1~to-osien hoidossa liikennepaikoilla 
ehdottomasti nouda,tetaan ohjesaannossa ,Kuormaus- y. m. miHi
rayksHi" seka kirjeessa Lt N: o 2322/ 12202, 21/XI. 45 annettuja 
ohjeitta. (Llmj n:o 181, 21. 1. 1946.) 

Pahviset osoitelaput. 
Iliillrermepn;iko:illla olevart pahviset osoiiel.arput on ensi heiltmi

ik:uUJno 1 pii.,ivi:ilin m ennesa'i palliautettruva asilanomarisiiin vra.rastO'i
hiill jill roidea:t ltiillallle rtJillJrubt1av~ f.aill~ar:ils.Ua osoriotralappuj•a. (Tfoj :n 
sahJke i!lJ:O 6, 23. 1. 1946. ) 

Kuljetuskirjojen tayttii.minen. 
Tolunaja•l"\~en aoomam. yhdrsl.iikoennetoimislton lbahoilJta on v,aQi

tettu, etrt:.a •lii'iikenn'epa1ikkojen il,a.a,timat kuJj•etusk:i!rjat ovat mooo&t-j 
hyvilin epii.<>elVfiisti. ja• huollum:a•btom.as'ti 'tlii.yfbelt.yt. Varslitnik!in j•a.lj eill
nO.Sosa't ov·at 'lWe•in melike:i.n mahdottoma1 lmkea. Kun. veni:i.jank~-
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liset raht~kirja.t on laaditta.va tilla.isten epiiseilvien kuljetuskirjo- 13 
;jen pel"U.Steella, muodostuu niiden tliyttfunine.n varsin hankalaksi. 

Syy!ksi ibWhlra.iseen ihuOilima,ttomruuteen selrirt:etaa;n lta.rw1lilri.sesti 
kova ki.tire ja kalkkiopaperien huonous. Tiillaiset syyt eivwt 'kui
tenkaan ole piitevia. Kuljetuskirjoj·en huolellisesta tiiyttamise.srta 
on jo a.ikailsemmiill. (·Lt :n:o 20-79/9383, 17. 11. 43) huomauttettu 
iliirikeillilJepaillkoi.Jllie pall'8.1Il.1l!Uksen ruik:arM1.8alllilliseklsi, muttra :iil.nmn tu
aosba.. Kun epiiseilivlista 'kuljeituskill'jOI.ista lk:oiltuu lm:ilcii~e !llli!iltliil 
ikiis_iitltlellemJWli!ll joutuvillle pa~jolDl y~liima:ara& ltyota ja ajmhruk
lma, ik~ho.iroetlaJail1 ll:i:illoonil1epariil.~oja suhJt:autumara;n a!Stia~ill. t.aydeJ.Ilta 
vaikaiVuudeNa ja iliri.k!eil.IIlejaksojren piiJliili1ikoota OSiaUtoon va[vOffilaan, 
reltlta 1Jiikeil1!llep·aikkojen men~e~ttellryss:a rtfulsii !lrohden saadarrun vih
dOO!nkiinr p \alrran:1TI.US raritk!am. (Lt n: o 141, 14. 1. 1946.) 

Siirtokuormausmaksut valtionrautateiden ja Jo
kioisten rautatien valisessa tavarayhdysliiken
teessa. 

V allti.OIIU'Ia ulbartJeliden j a J okioisten ra Ultalti en viilhi~S~e~Ssa tav arra- 14 
yhd-ysllikenneessa h'lJlill.~rt.aJan H umppNirun asema[rla rl:OOmitettnvasrtJa 
hei.n:ioo, dlJk::iJEm ja lkooikkaina. tra.h<lid:~.avtioo rt:rawrariill. siri.'IItoik:uor
llllalll.ksesta 1 mk 80 p kul<taik11n ailkla.vafuba 100 kmollta:. l\Jiuusta; rt:Ja
va..nasta Q1l siirtolruormausma!ksu. 1 mk 35 p ku[,tal\Jtn allikawllta 
100 lk:iJrollJta;. 'l'ami:f:flisi:iiinnon ·58 § :111 6 lm : n 1 koMa.lall om rt:eh-
1:1iiivlli vrasba.1avta mn.m'too. (Tfo n : o 201/262, 23. 1. 1946.) 

Valtionra.utateiden tulliasioimistojen uusi tariffi. 
Ku11kullari.ltosttm jra ytleiSJte.n lt&de111 mirnisl1Jm,io on lkllirj n : o 281, 1 5 

15. 1. 1946 vah'V'iebanwt seuraava.n vail:tioo:vauta.te:idoo tul..liaStioi
:mJistojen uuden truriffi.rt voimJalU!llrt:u le'Vlaih.si halrmikuun 1 piiriV'ana 
1946: 

A. T yo k u s •t ann 1u k set. 

1) 'l'ia1V!Clll'l3n si~'litQrkuorma.Ja:mislesta, kuoo:maamisesta ·ta,i purka
misesba rkaill.Uetlaaill maksuru: 

Tm·niossa: alli1a01vevan ltaru.lmkon s1M'ekkeessa a mam:Jt:ut mii,iitri:it; 
Turun satamwssa: ra) kun tba.;vlaTa siirrert:a·a'll rraxut.a1tile;wmnusta, 

tavarasuoja.sta., laiturU.ta ctai sen vieressii. olevalia aJueelta laivan 
laidalJe tai painvastoin, a!llaolevan taulukon sarekkee.ssa b maini
tult maiill'at, ~a b) klurn. tavaii'.a ffilirreltalall rt:.a;varasuoja1Sltl3 1aritu
ni[ta /tro sen viteressii. OllievJallt:a. 18J.ueetl ta rauta•tiev:um.t11ll1Jl ta.1i piii11-
\-a toim , aulhrolevan tauluikon S!a~rdkkees..'-3 c mainlitUJt maarM ; 
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b c 

6:-
Rahti- ja pikata>amsta, hrkuunottamatta erikseen 

mainittua, 100 ldloa kohden .. ... ........ .... . 
Halkoluo.kan mtrkaan rahditettavasta tavarasta, kuu-

tiometriii. ·kohden ....................... - ... . 

4:-

1 

llfuistutus. Jos €Sine .painaa vruhiruUian 2 tonnia, ikannetaan 
siirtokuormaam:is-, kuormaamis- ja punkamisma:ksu eri laskutuk
. en mukaan. 

2) Muista tulli1disittelyn y:hteydessa suoritetuista toista kan~ 
netaan maksua kai.tkilla raja- ja satama-asemilla seuraavast:i: 

a) 1ajittelemisesta ja muusta aiikaa vievastii. tyost.a tun-
nilta tyontekijaa kohden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30: -

b) pa.ali)'lksen avaarrnisesta ja sul!kemisesta :kultalkin esi-
neelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 : -.-

c) ikappaletavaran ja vauntUkno!'matavaran punnitoomi
sesta sekii vaunujen puhdistamisesta 1lmlloinikin voi
massaolevan .tariffisaannon mukaan. 

B. Tulli!k:asittely- ja valitysmaksut. 

Tullimuodollisuuksien suor1tt.arrnisesta ja valittii.misesta lkanne
taan maksua :kmiUa raja- ja satama-asemilla: 

1) LahetY'ksista, jotka •rahditet.aan: 

Karpaletavaraluoklden Vaunukuormaluokklen mk 

P,A Pv roukoo.Ill 100 ikilo1ta. 1:-
B, C 1 11 " 

, -:80 
D 2, 3 

" " " 
-: 6Qr 

4, 5 
" " " 

-: 40 
6, 7, 8, 9, 10 

" " " 
-:20 

2) Lahety:ksista, jotika ralhditetaan .haJJkoluok'kien mu-
ika.an, m3: ltii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: -

11fuistutus. Maiksut las!k:etaan tavaran todellisel-ta painolt.a. va
jaa~ruo,rma.a huomioonottamatta. 
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--c. Seka ·laise .t maiksut. 

Postimaksut, maksut tulliasia:kirjojen ~omaik!keista y. m. kus
t-annukset lasketaan asioimisttojen omi~n kustannu.sten muikaan. 

D. M a 'k s u j en t as o i Ham in en. 
EdelUi, maaratyt mruksut .t~soi.t~taan tariffisaannon 5 §: n maa

raysten mukaisieSti. (Tfo n:o 226/292, 26. 1. 1946.) 

Rahtiluotto. 

15 

Liikkuva Poliisi saa kaikilla asemilla ja pysakeilHi nauttia 16 
rahtiluottoa myos tavaraliikenteessa kannettavien ma1ksujen suo
ri.ttamisessa. 

RautartiehaJlituksen t1litoimist0 pecii kuukausittain Liikku
valta Poliisilta luottovelan asemien laatimien rahtiluottoluette
loiden nojaJ.la. (Tfo N :o R. 13/267, 24. 1. 46.) 

Rahditus. 

Ilmoitetaan, etta kuivatut sikurinjuuret kokonaisina ja pa- 17 
loina luetaan 1 paivasta helmikuuta alkaen luokkiin C 4. Paah
detut sikurinjuuret luetaan luokkiin A 1. (Tfoj :n sii.hke N: o 4, 
23. 1. 1946.) 

Huomautetaan, etta koivupolkyille (koivupropseille) ei tahan 
mennessa ole myonnetty rahtialennUSita kuluvana vuonna, joten 
niiden rahti on laskettava 9 Juokan eika halkotariffin mukaan. 
(Tfoj :n sahke n:o 5, 23. 1. 1946.) 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan vapaalip
pujen saanti, silloin kuin han hoitaa ylimaa
riilstii. tointa. 

Vakina:isen viran tai toimen haltij·a, joka hoitaa esim. yli- 18 
maara:istii. sahko.Wijan tointa, on vapaalippujen saantiin nahden 
oikeutettu itse ratka:hs.emaan, haluaako han vapaalippunsa vaki
naistm, vaiko hoitamansa ylimaaraisen toimen mukaan. Tehtya 
ratkaisua ei v·oida muutta:a niin kauan kuin asianomainen hoitaa 
ylimaarli:ista tointa. (Rh/Tfo N :o 270/818, 22. 1. 46.) 
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Ylimaarii.iset vapaaliput. r q 

19 Suomen Veturimiesyhdistyksen jiisenille, jotka Ql:ilpaiilijoma 

20 

·tai toimilienikiloina osaHistuvat Lahdessa tnlevan helmikuun 10 
paivana pideWiviin hiihto:kilproirluihin, on raurtatiehahliltuksen naii.
joht:aja myonUinyt ylimaaraiset vapa.aliput. (Tfo N: o 217/284, 
25. 1. 46.) 

Rautatiehallituksen paajohtaja on myonHiny;t niille Sruomen 
Rautatielaisten Liirtto r. y: n rautateiden palveluksessa olevrillle 
sanotun liiton jiisenille, jotka osaN:isltuvaJt PieksamaeJ1a helmi
ikuun 17 paivana 1946 pidettaviin mainitun li~ton osastojen vihli
siin hllihto'lrilpailuihin, ylimaaraisia va.p:aalippuja matkaa vanten 
Prieksamiielle ja takaisin lahrtoasemalle. Liput ova.t voimassa 15.-
19. 2. 1946. Lipun kiiantopuolelle tulee :kHpailujen jarjestii.ji:iin 
tehda merkintii siitii, rettii lipun ha.ltija on osallistunut kilp8lilui
hin, muuten pidetiiii.n lippua. ti1apai ena. (Tfo N :o 180/ 239, 
21. 1. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 

Allailu(Yteltavi~n luistelumestaruuskilpailuihin osa.llwtuvirlle iki[
pailijoirlle sekii toimihenkiloille o.n myon.netty 25 % :n makkaJ.ip.pu
alennus: pikaluistelum~taruuskilpai•lurihin Helsingissa 26-27/1, 
naisten ik:aunoluistelumestaruruslcilpailuihin Helsingissa 2-3/2, 
poikien, naisten ja i'kiimiesten pikarluistelumestaruuskirlpailuihin 
Hameenlinnassa 16-17/ 2 sekii 11;yttojen kaunoluistelumesta.ruus
kilpailuihin Tampereella 23-24/ 2 1946. Alennus on voi1nassa 
2 pii.iviiii. ennen ja 2 paiviiii jiiJkeen 'kunk:ln rtilaisuuden ja mat
kaa varten kulloin:kin ikysymyksessa olevahle IciJlpailupaikkaikun
nan as-emalle ja takaisin lahrtoasemaJle. (Tfo N: o 156/ 204, 17. 1. 
1946.) 

Tyovden Urheiluliiton rohlalueteltuihin kilpailruihin osallistu
viHe :kilpailijoolle sekii toimiheJtkiloHle on myonnetty 25 % :.n 
matkaJ.ippuwlennus kulloiJu,kin ik:ysymyksessa olevalle asemalle ja 
rt:almisin Hihtoasemal~e . .A:1e.nnus on voimassa 2 piiivaii ennen ja 
2 paivaa ji:ilkeen :kU11kin .kilpailun. Mainitut kilpariJUrt ovat: 
1) luistelume!Sitaruuskilpaii!lut TampereeUa 3.- 4. 2. 46, 2) luis
telumesrt:a.ruuskiJ.pailut Turussa 9.-10. 2. 46, 3) hiihtomestaruus
kilpailut Kym:issii 9.-10. 2. 46 seka. h~ihtomestaruuskilpailut 
Jyvasky;lassa 9.-10. 3. 46. (Tfo N :o 196/ 261, 23. 1. 1946.) 

KTistiUisille raittiuspiiiville oe.aUistuville on myonnetty 25% :n. 
mwtkalippualtennus Helsirnkiin. Alennus on voimassa 21.-26. 2. 
1946. (Tfo N:o 189/ 255,23.1. 46.) 
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Pohjois-Suomen Sokeainyhdistyksen vuosilrokoukseen osallis- 20 
tuville on myonnetty 25 %: n matkalippuail.ennus OuluiUn. Allen-
nus ·,on voimas..sa 22.-26. 2. 1946. (Tfo N :o 191/256, 23. 1. 46.) 

Myonnettyja palkintoja. 

RautatJiehalJi;tus on myontanyt 10. ratajaksossa pa1velevalle 21 
ratavar.tijaltle T(Jittno At·nw.s J okela'lle ja hanen alaika:iselle ~tytltli
relleen Taimi Esterille 1,000 markan suuruisen palkinnon kum
ma.Heki.n, tunnustuk e:kb1. siita ripeastii toiminna ta, jota he olivat 
osoittaneet es.tiiessiHi.n jou.lukutm 14 paiviinii 1945 uhkaavan. ju-
n.rien yhtcentormayJksen Mantyharjun ja Va.rpasen viili1la. (R.h/ 
To n : o H 164/651, 18. 1. 1946.) 

Samoin on myonnetty Helsingin asemalla palYelevaHe tl.mti
,t;yoliiiseHe Alina Elisabeth TuokoUe 300 markan suuruinen. pal
kinto ruta -erikoi esta valppaudesta ja neuvok:kuudesta, jota han 
o.li osoittanut pidi:iltett.ii.essa varasta HelsingiD. as.eman tulevaJin 
tavarain ltoimist.on rtavarasuojassa jouluJmun 17 paivana 1945. 
(Rh/To n :o H 170/641, 18. 1. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Kouvolan aseman alo:ka Pentti Eino Pal'kkonen on erotettu 22 
27. 1. 1946 il.ukien VR palve1ukseen sopima;ttomana. (10. ljp. n :o 
H 125/703, 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

'*· varilkikojalk5ossa seou.ra.avat e.si,ty;ksen perusteella. taytettavat virat ja 
toimcl: Ko-uvolan va?"ikolla: ko!lmekymmentli vetur.ilJJJammittlijiim tointa (210' 
Kw, 21 V:ro, 2 L1•, 4 Wna, 1 Kta, 1 Hma.); nelja 1. l.. vet: .puhd:L<;tajan tointa 
(Kw); yhdeksan 2. 1. vet.pruhdist~jaiil toimta (5 Kw, 2 Vro, 2' Lr); yksi 
vet.puhdistajai.m! esdnriehen viinroa (Vro) ; ko1me pUIDlppukol.lJOOrukiiytt. t.oin•ta 
(3 Kw, 1 Va·o) ; neljii. 1. l. vaunun.>t.arik!JJ tajan tointa (3 Kw, 1 Kta); nclja 
2. 1. vaunu.ntaT>k.'l;Stllja.n tointa (3 Kw, 1 Vro); vii"i vaUlllllD.vfYitel. Winlta 
(3 Kw, 2· Vro); Pieksamiien vm·ikolla: vii..~yi!lllllentayk i veturi.nllimm.i<ttii· 
jan tointta. (33 Pm, 10 Jy, 2 Ku.Q., 3 81, 3 Par); yiksi 1 L veturiiDpuhdistaja.n: 
to~mi (Pm) ; y.ksi 2 .. J. 'Veturinpulldii taja.n tOOmi. (Pm) ; yksi. 1. l. vaun~m
tartkastajan toil!lli (Sl); .kolme 2. L vaunUJDJtal"koasta.Jan toin>ta (2 Pm, 1 Jy); 
vii ~ vaun'1.111lVoiteL toin<ta. (3 Pm, 1• Jy, 1 Par); nelja vahotin:Liehen tointa 
(2< Pm, 1 Jy, 1 Sl); Joensuun varikolla: vii~iJtoista veturi'Dllamnrittiijan toint.a 
(11 Jns, 2. Nrm, 1 Li.s, 1 Smj); vii.si 2. l. vetwrinpuhdisttajan toin>OO. (Jns) ; 
yk!SL vahtin1iehen toimi (Nrm) ; Y'k. i 1 1. vauii!tlll•bankastajan toiJJ:ni (J.ns) ; 
yU;!si. 21. l. ~un.Wl.tarikastajan toimi (Nrm); kolme vaun'Unvoitelijan tointa 
(Jn ). Koo,eosaston johtajalle osoitetut hakemukset Oil' jiitet>tii.va a 1an.omai
sen V·ruriikon paiiJhliikoLle v~e·istaan 5. 2. 1946. 

23 
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YkiSi 1. plk. 1. ·1. ratamesta.rin virka 8. •nLtajaksossa (Kemijiirvi). Rata· 
0Sll8ton jo.htajru1le osoitetut hadl:emukset on jiitettiivii. viimeistiian 6. 2. 1946. 

Ka.ksi 1. I. ratamestarin virkaa rautatierakennusosastolla. Radl:.osaston 
jothtajaHe oooitetut ha:kemuk.set on jiitettiivii vi.imeistiiiin 6. 2. 1946. 

1 1. ratainsinoorin virka 1. ratajaksossa. Rautatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset on jiitettavii viimeistiiiin 11. 2. 1946. 

10. lii!ken.nejaksossa seur::tavat esityksen perusteella tiiytettiiviit virat ja 
.toimet: Km·ian asemalla: yksi 3. 1. a.scmamiehen toimi; Kouvolan asemalla: 
.kahdeksan 1. 1. vaihdemiehen, yhdeksiin 2. L asemamieJ1en ja scitsemiin jun-a
miehen tointa; Lappeenrannan asemalla: yksi 2. l. vaihdemiehen ja yksi 
jun-amiehen toimi; Virasojan asemalla: neJjii 2, I. vaihdemiehen tointa; 
Vainikkalan asemalla: yksi asemruniesten e&imiehen virka; Mikkelin ase
malla: )"hi 2. 1. asemamiehen toimi; Voiko.~ken asemalla: yksi 3. 1. asema
mieJlen toimi; Seliinpaan asemalla: yksi 3. 1. asemamiehen toimi; Myllykos
ken asemalla: yksi 3. 1. asemamiehen toimi; Inkeroisten asem.alla: y>ksi 3. 1. 
a.semamiehen toimi; Kotkan asemalla: ykiSi 1. l. vaiJ1demiehen ja ykiSi juna· 
miehen toimi. Liilkenneowston johtajalle osoitetut ha.kemUJks.et on jiitetltiiva 
asianomaisen Jillien.nepa.ikan piia.Jl~k0<1le viimeistiiiin 11. 2. 1946. 

Y•leisen vailiean asuntopul~IJJ takia ·kehoi.tetaan halcijoita ennen hadl:emus
ten jiittiidnistii otJtamaan selviiii asunnonsll!an.t.imahdollisuwksista. 

Helsinki 1946. Vsltioneuvoston kir;lapsino. 



KiSKYLEHTI N:o 6 
1946 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o lj'l6. 2 (= lehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Valiaikaisen perhelisan maksaminen. 

Kotkan ratapihatyomaalta on tyonjohto miiarannyt tyotrt:o- 1 
myysmaii.rarahoista palkattuja tyontekijoita :tilapaisesti tyohon 
Kotkan satamaan, mistii taas ovat valittomasti palanneet, jopa 
kesken tyovuoronkin, takaisin entiseen tyopaikkaansa sanotulle 
ratapihalle. Tyonjohdon puolesta on miehille ilmoitettu, ettei 
heidan tyosuhteensa valtioon katkea annetun tyomiiarayksen 
vuoksi. 

Kun rt;yontekijain on ka;tsottava sanotunlaisessa tilanteessa ole
van tyonjohdon miilirattavissa ja velvoUisia suorittamaan siHi 
tyota ja siina tyopaikassa, mihin tyonjohto maaraa, ja kun on 
samalla ilmoitettu, ettei heidlin 1tyosuhteensa valtioon katkea, niin 
on heille viiliaikaista perhelisiia maksettava myos tiillaisesta tila
piiisesta tyoskentelystii toisen tyonantajan ttyOs.sa. 

Vastaisuudessa on asia kuitenk!in jarjestettiiva toisin. Nykyi
sen tyovoiman puutteen aikana on tarkeiii:i, etta tyontekijoita 
siirretiiiin valiaikaisesti vahemmiin tiirkeista toistii, esim. niistii, 
jotka on pantu kayntiin tyottomyyden ·torjumiseksi, kiireellisem
piin toihin. Siil.Hi ajalta, minka tyontekija on toisen tyonantajan 
tyOs.sa, ei perhelisiia ole hiinelle suoritettava, mUJtta -on hiinelle 
tasta ilmoitettava. Tyontekijan itsensa ratkaistavak a. jiia, ha
luaako han niiillii ehdoilla siirtya viiliaikaisesti toisen tyonanta
jan ityohon, paitsi milloin hiin on tyottomyyden torjumiseksi jiir
jestetyssii tyossii, koska naiden to:Lden luonteen mukaislta on, etJtii 
niita supistetaan, kun yksityiset tyomarkkinat sita vaativat. 
(Rh/ To N:o H. 185, 1. 2. 1946. - Kulk N:o 446, 22. 1. 1946.) 

Palkkaus kuukautta lyhyemmiil.ta ajalta. 

Yhdenmukaisen ja samalla mahdolHsimman oikeudenmukai- 2 
sen menerotelyn aika8Jlsaa.miseksi rauta;tiehaillitus on miiiirannyt, 
etta miHoin valtionrautateiden virasta, toimesta tai ty<ista, josta 
palkkaus maksetaan kuukausittain, on suoritettava palkkaUS/ta 
vain osalta kuukautta, on tama aika siihen sisiiltyvine viikko-

97J. 7. 2. 41>. 
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lepopiiivineen, la.skettava p8.ivissa ja on vastaavan palkkauksen 
suuruus miHiriittava taten saa.tujen todellisten paivien ja paiva
palkkauksen tai -palkkion, joka on 1/365 vuosipalkkauksesta tai 
-pa.olkkiosta, perusteella. Milloin palkkaus taas maksetaan saman
suuruisena taydelta kuukaudelta, joko yhdessa tai useammassa 
eriissii, palkkauksen yhteismaara ei saa nousta suuremmaksi eikii 
jiiada pienemmaksi kuin asianomaisesta virasta, toimesta tai 
tyi5stii tuleva kuukausipalkkaus rtai -palkkio, joka on 1/12 vuosi
palkkauksesta tai -palkkiosta, vaan on tarpeellinen tasoitus tii.ssli 
suhteessa tehtavii viimeisen palkkaus- tai palkkioeriin suuruutta 
maarruttaessa. 

Niii.ta maarayksiii, joilla kumotaan asiasta aikaisemmin anne
tnt maariiykset, on noudatettava helmikuun 1 paiviistli 1946 al
kaen. (Rh/ To N :o H 241, 1. 2. 46.) 

Junahenkilokunnan virantoimitusrahat. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on oikeuttanut 
va1tionrautateiden junahenkiolokunnan viiliaikaisesti ja sen esta
mattii, mita voimassaoleva virantoimitusraha13iiiinto miiaraa, vuo
den 19'46 aikana saamaan virantoimitusmatkasta aikataulujuni.
sakin tuntirahaa junan todellisen liihto- ja paluuajan mukaan, 
jonka ohessa yorahaan oikeuttavana yotyona pidatiian myos ju
nan myohiistymisesta johrtuvaa tyota. Junan myohiistyessa aika
taulunmukaisesta ajastaan lasketaan virantoimitusrahaan oikeut
tava aika junan todellisen Uihtoajan · mukaan vain siina tapauk
sessa, etta liihtoajan muuttumisesta on asianomaiselle junahen
kilokunnalle ennakolta Hmoitettu eikii henkilokunta siten joudu 
odottelemaan junanliihtoii Uihtoasemalla. Muussa 1tapauksessa sa
nottu aika :lasketaan junan aikataulunmukaisesta liihtoajasta. 
(Rh/ To N :o H 217, 1. 2. 1946. - Kulk N :o !138, 25. 1. 1946.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 111. 

Helmikuun 4 p:stli 1946 lukien muutetaan juna n:o 702 seka
junaksi Kontiomiien ja Iisalmen va1illii, iliihtien Kontiomaelta klo 
4.15 saapuen Iisalmelle klo 7.50. (Ku.t n:o 136/153, 29. 1. 46.) 

Helmikuun 10 p :stii 1946 lukien pysiihtyviit tarpeen vaa
ltiessa (S) juna n :o 281 Joutjarvellii, Kunnaalla ja S~estassa, 
juna n:o 285 Haikulassa, sekii juna n:o 288 Kunnaalla Ja Hiek
kanummella. (Kut n:o 2085/v. 45/165, 30. 1. 4:6.) 
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Helmikuun 10 p:sta 1946 lukien pysahtyy juna n:o 1 tar- 4 
peen vaatiessa ( S) Kiiskinmaen seisakkeella. (Kut n: o 97/171, 
31. 1. 46.) 

Helmi.kuun 10 p:sta 1946 lukien [alutee juna n:o 534 Kaski
sista klo 9.45 saapuen Narpioon klo 10.o5. (Kut n:o 88/160, 
30. 1. 46.) 

Helmikuun 10 p:sta 1946 lukien lahtee juna n:o 956 Xiine
<koskelta klo 19.oo saapuen Jyviiskylaan klo 21.14. (Kut n:o 
2126/v. 45/159, 30. 1. 46.) 

Rat aosan Rovaniemi-Misi avaaminen lii
kenteelle. 

Rataosa Rovaniemi-Misi avataan v&liaikaisesti yleiselle h-en- 5 
kilo- ja tavaraliikenteelle helmikuun 11. paivasta 1946 lukien. 

Liikennepaikat: 
Rovaniemi 
Nivavaara, laiturivaihde 
Kulus, , 
Vika, 
Misi, pysii.kki 

Valimatkat ovat entiset. 
(Rh/Lko N:o 345, 28. 1. 46.) 

Liikennoimistapa: 

IDmT 
HTt (toistaiseksi) 
HlmT 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Varkauden aseman alaisen Kurolan seisakkeen tariffivali- 6 
m8Jtka Varkauteen on oleva helmikuun 11. paiviista 1946 lukien 
8 km. (Oikaisu Kl. N:o 5/46. 8.) (Rh/lko N:o 263,31. 1. 46.) 

Vatialan seisake muutetaan laituriksi helmikuun 11. paivasta 
1946 lukien ja avataan samalla henkilOliikenteelle rajoitetuin 
[ipunmyynnein seka ns. pienen tavaran liikenteelle (HlmTp). 
Valimatkat ovat entiset. (Rh/Lko N:o 377, 1. 2. 46.) 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on tehnyt seuraa
vat muutokset asemien luokituksessa lukien 1. 3. 1946: 

Iisveden kolmannen luokan asema alennetaan neljiinnen luo
kan asemaksi ja Huutokosken neljannen luokan asema korote
taan kolmannen luokan asemaksi vaihtamalla asemapaallikonvir
kojen miiiiriirahat keskenaan. (Lkoj N:o 168, 30. 1. 1946.) 
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VenaHiisten vaunujen automaattikytkinten 
tarkastus. 

On kaynyi ilmi, etta kautta.kwlkuliikenieessa olevien venalais
ten vaunujen allakuvattuja automaattikyt.kimien lukonosia on 
meilla havinnyt. Tasta syysta Neuvostoliiton tarkastajat kiel
taytyviilt vastaanottamasta seillaisia vaunuja, joista ne puuttuvaJt. 
Viitaten marraSJkuun 5. paivalle 1945 pii.ivii.ttyyn kirjeeseen n:o 
Ktt 343/733 kehoitetaan vaunum€Stareita huolellisesti tarkasta
maan Neuvosto1iitosta tulevat automaattikytkiuvaunut ja erikoi
~>esti huolehtimaan siita, etta aJ.Lakuvatut kytkimien kaikki osat 
mm. pidatinruuvi tai sokka ovat paikoillaan. Kun on myos mah
doliista, etta nfuita ky!tkimien osia on pudonnut radalle tai ra1la
pihoille, tuiee kailclrien loytiiessaan aillakuvatun nakoisiii kytki
mien lukon os:ia ne heti luovuttaa as:ianomaiselle aseman pii.iilli
kolle, jonka -tulee lli.hettiiii nama ensi ti!lassa valtiomautateiden 
oman ,tavaran kuljetuskirjaa kiiyttaen osoitteella: Poollysto, Vai
nikkala. 

1 

s 

(Koj Ko n:o 76/217, 26. l. 1946.) 
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Liikennepaikkojen tilien myohastyminen ja 
tililaatikoiden kasitteleminen asemilla ja 
junissa. 

Koska joka kuukausi tileja saapuu myoha.styneina tarkastus- 8 
t oimistoon, pyydetaan liikennepaikkojen paillikoita valvomaan 
maaraaikojen noudattamista. (1\iK I: 12, 33-37.) 

Tililaatikot on Ui.hetettava pikatavarana postijunissa. (MK 
I: 54, 3, _B 3.) Kun laa:tikot voivat viipyii. matkalla jopa viikon
kin, kehoitetaan seka juna- etta etenkin siirtokuormausasemien 
henkilOkuntaa huolehtimaan J.aatikoiden keskeytymattOmiistii. kul
jetuksesta. 

Laatikoihin on maalattava oso:iJtteet (Trt III Helsinki ja llihe
tysaseman nimi) paitsi kanteen my6skin sivuihin. Rikkinaisia 
laatikoita ei saa kayttaa. (Yltr n:o Y. 30/ 40 1. 2. 1946.) 

Matkalipun hinnan takaisin maksaminen. 

Viitaten Kl 5/46 9 oleviin malirliyksiin ilmoitetaan, , ei:Jta 9 
kayttiimattomistii. ma.ksuluotolla myydyistli ja matkatoin:ristojen 
myymista lipuista ei asemil.La eika pyslikeilla saada suoritJtaa 
lipun hintaa takaisin, vaan on takaisinmaksuanomus nliihin lip
puihin niihden edelleenkin tehtavii. rautatiehallitukselJle. (Tfo 
N :o 266/ 357, 2. 2. 1946.) 

Vaununvuokra. 

Tariffisaannon 58 §: n 4) lisi:i.ml:Uirliyksen 1. kohtaan lisataan: 10 
d) Lii.mmin- ja jiilihdytysvaunusta kannetaan vaununvuokraa en
simmiiisena vuorokaUJtena 35 markkaa tunnilrta, kuitenkin enin
tiilin 350 markkaa, seka toisena ja sita seuraavina vuorokausina 
500 markkaa vuorokaudelta tai sen osalta. (Rh/tfo N :o 366/1133, 
30. 1. 46.) 

Julkaisun , Suomen Kulkuneuvot" myynti
hinta. 

Julkaisun ,Suomen Kuilkuneuvot'' myyntihinta. joka -QU nyt 11 
20 markkaa kappaleelta, korotetaan 25 markkatan kappwleelta. 
(Rh/Lko N :o 347, 1. 2. 46.) 
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Tilapaiset vapaaliput. 

RautaJtiehaliitus on maariinnYJt, eWi 1\>Jik I. 80. sivulla 7 ole
van 2 § :n 18. kohtaan lisataan seuraava lause: ,Saman oikeu
den saa myos asetuksen 3 § :ssa tarkoitettu rautateiden palveluk-
essa pysyvaisessa tyosuhteessa oleva tyoli:iinen, joka tyosta erot

ltuaan on siiihen uudelleen otettu, jos han ennen eroamistaan jo 
on saavuttanut oikeuden saada vapaalippuja va.ltionrautate:i.illa." 
(Rh/ Tfo N:o 360/ 1126, 30. 1. 46.) 

Ylimaaraiset vapaaliput . 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on myontanyt 
valtiomautateiden virassa rtai toimessa oleville RaUJtatieUiisten 
Lepokotiyhdistys r. y:n jasenille ja jasenten vaimoille ja 18 
vuotta nuoremmalle lapselle yhden ylimaaraisen vapaalipun vuo
dessa matkaa varten johonkin yhdistyksen omistamaan lepokotiin, 
kuitenkin ehdolla, etta oleskelu lepokodissa kestaa viihintaan 5 
piiivaa ja etta viranhaltija ·itsekin matkustaa samalla kertaa. 
(Rb/Tfo N :o 240/318, 29. 1. 46.) 

Selvennykseksi kaskylebdessa N: o 5 sen 19: sslir kobdassa mai
nittuun tiedoitukseen Rautatieliiisten Liibto r . y:n hlihtokilpai
luihin myonnetyista vapaa>lipuista ilmoitetaan, etta ,osallistuvaJt"
sana tarkoittaa kilpailuihin kilpailijoina sekii. toimihenkiloin~l 

• osalJ.istuvia. (Tfo n:o 180/239, 31 . 1. 1946.) 

Rahditus. 

Polttopuiksi kiiytettiivilit lebtipuurungot rahditetaan [aadusta 
riippuen H 1 ltai H 2 luokkien mukaan vuoden 1946 loppuun asti. 
(Tfoj :n siihke n:o 9, 31. 1. 1946.) 

Rautatieballitus on myontiinyt sellaisen alennuksen rehu.sel
luloosan kuljetusmaksuista, etta kun ne lasketaan vabintiiiin 5,000 
kg mukaan kwtettua vaunua, 8,000 ikg mukaan 2-akselista avo
vaunua ja 12,{)00 kg mukaan 4-aksel:i.sta avovaunua kaytettiiessa, 
saadaan liihetys rabdiUtaa 10 .Juokan mukaan. Katettua vaunua 
kaytettaessa on kuljetusmaksuun kuitenkin lisii.ttiiva peitemaksu. 
Jos avovaunua kaytetaan ilman peitetta, ei peitemaksua tieten
kaan kanneta. Rahtietu on voimassa vuoden 1946 loppuun saakka. 
(Tfo N :o 250/335, 31. 1. 1946.) 
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Matkalippualennuksia. 

. Savon partiopoikopiirin talvikisoihin osallistuville partiolai- 15 
sille on myonnetty 25%: n matkalippualennus M:ikkeliin. Alen-
nus on voimassa 21.-26. 2. 1946. ('l'fo N: o 239/313, 29. 1. 46.) 

Suomen Lute1·ilaise11, Evankeliumiyhdistyksen talvipiiiville 
osallistuville ylioppilaille ja oppik:oululaisiolle on myonnett~· 
25 %: n matkalippualennus Hiimeenlinnaan. Alennus on voimasl a 
27/ 2-6/ 3 1946. (Tfo N :o 223 1304, 28. 1. 46.) 

Ruotsin SJ Idrottsforbund 'in jaapallojouk
kueen vierailu. 

Ruotsin rautateiden jiilipallojoukkue saapuu rautart.ielaitok- 16 
semme henkilokunnan vieraaksi 15/ 2 pelaten taii1la kai.ldriaa:n 
neljii ottelua. Ottelut pelataan seuraavilla paikkakunnilla: Hel
singissa Eliiintarhan luistinradalla 16/ 2 klo 15 (rauta:teiden maa
ottelu), Kouvolassa 18/2, Kuopiossa LinnaJahden kentallii 19/2 
klo 15.30 ja Seiniijoella 21/2. Kouvolan ja Seinajoen ottelu
ajoista ja -kentista tiedoitetaan liihemmin paikallisi sa ilmoituk-
sissa. 

VR: n jaiipallotoimikunta kehoittaa rautatielaisia runsaslukui
sasti saapumaan seuraamaan na~ta otteluita, jotta ruotsa1aisten 
vierailusta tiisslilkin kohden muodostuisi mahdoUisimman onnis
tunut. 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Kolme ylimii.ii.rai.~tc'i rautalierakeii!Ilustoo. huoltopii.iillilcon tointa, toimi · 17 

paHckoina toista.iseksi Kemi, Rovaniemi ja. Orivesi. Huolropaallikon. teht~ · 
viin. kuuluu tyontekijain oo iaaJisen, aineellisen ja henkisen huollon pailkalJ.i-
n-en jarjesteJy ja Ta.lvo;nta siitii. a.nnettanell! maaraysten mUJk.aan, ja tulee 
toirniin ot~ttavilla. o1la kok1m1usta tyomaahuoltoasiois...«a. Liihemp-iii. tietoja 
tehtavien laadusta. ja paLkka uhte~ta antau valtionrautateiden huolwpM..l-
l..ikko rautatiehallituksessru, pull. n: o 20 3 71/ 22!-}, Rautatierakennu~sast<Yil. 
johta.ja.lle osoitetut b.a.kemUJkset on jiit~ttiiva viimeistiian 15. 2. 1W6. 

8. liike.nnejllik-sossa seuraa.vat Mtyksen. perusteella taytettii¥iit virat ja 
ooimet: a.semamiesten esimiehen vi rkoja: yiksi Outokmnmussa; t. l. asema 
miehen toimia: y>ksi Nurmeksessa; 8. l. asemamiehen toimia: yksi Vuoni&lall· 
llessa ja Tohmajarvellli; junamiehen toimw: viisi J oonsuussa ja kaiksi Outo
ikummussa. Liikenneosaston. johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettavii 
asianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle viimeistaiin l 5. 2. 1946. 

Vi.isitoista rataesimiehen virlcaa. joism kolme 7., kaksi 1., 3. ja 10. sekii 
ybi 2., 4.1 5., 9., 11. ja 13. ratajruksossa. Rataosaston johtajallc osoitetut 
hrukemukset on jiitettiivii viiro~istaiin JJ6. 2. 194&. 

5. liiken.neja.ksos..~t seuraavat esityksen perustoolla. taytettiivii.t. toimet: 
s. l. 0/!ftonkuljettajan toimia: kaiksi. Vaasassa ja Y'ksi Seinii.joe-lla; j1mamiehen 
toinnia: ·lrolme Vaasa&«:.< ja seit~niin Reiniijoe-hla; 1. 1. vaihdPmi-ehen toimia: 
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kaJk,si Seinajoella · 2. l. asemantiehen toimia: kahdeksa.n VaMas!'a, vii~i Sei· 
najoella ja yks-i Koklkolassa; 3. l. asemamiehen toi1nia: kolme Myllymiiellii., 
kaksi .Alavudella, Jep-ualla ja Lapualla seka yksi Tuurissa, Ahtiirissii, In· 
hassa, Valkeajii.rvellii., Pilllajavede:Jii., E kolassa, Kannuksessa, Kalvialla, Rim· 
misslb, Kolpi. a, Panniiisissii., Kovjoella, Hiirmiissa, Kauhavalla, Kurikassa ja 
Periiliissa. Liikennepsaston johtajalle osoitetut ha.kemufu.-.et on jatettiiva 
asioanomaisen llike.nn.epa.iiknn pii.iillikolle viimeistaii.n 1 . 2. 1946. 

7. liilkennejakwssa seuraavat esityk.sen perus.toolla taytettiiva.t vi'I'n.t ja 
toi.met: a;utonkuljettajailn esinniehen toimia: j•ksi Sotkamo sa; 1. l. auton
kuljettajwn toimia: kolme Sotikamo a; asemmniesten esimiehen vvrkoja: yk.li 
Pyhas.almella; 2. l. asemamiehen to·imia: viisi Iisalmessa ja yksi Kontio· 
miiella; 8. l. asemamiehentoinnia: yk< i Niva.l.assa, Haapajiirvcl:a, Pylliisal· 
mella, Sillinjarvehla ja Jaalangas a· e. l. vaihdemiehen toimia: yk-si Iisal
messa ja KontiomaelllL Li1kenneo aston johtajalle osoitetut hakemuikset on 
jii.tettiiva asia;nomaisen 1iikennepaikan pii.Ml1kolle viimeistiilin 18. :2. 1946. 

Yl. plk. 1. l. tarkkaajan virka varasto-osastolla. Rautatieha.liitUJkselle 
o oitetut hakem'!llkset on jatettiivii. viimeistaiin 26. 2. l 946. 

Kaksi e. l. ratainsinoorin Vi?·kaa (er.ikoisala: sillat)' yksi e. l. 1'atainsi
noorin vi1·ka (erilkoisala: rata;pihat ) ja yksi e. I. arkkitehdin virka rataos.as
tolla keskushalli:runossa sekii. yksi e. I. ratainsinool'in virka rataosastoHa Jin
jahalli.n.nossa. Rautatiehallitukselle o,oitetut ha.k"emuk.."'et on jiitettavii. vii· 
meistiiii.n 4. 3. 1946. 

Teknikon vi1·ka kes.kushallinnon ratao astolla. Paajohtaja1le osoitetut ha· 
kemukset on ji.i.tettavii. . viimeistitii.n 4. 3. 1946. 

Yleisen vaikea;n asuntopulan twkia kehoitetoon haltijoita enneDJ ltakemu,-
te-n ja.ttami.stii. ottam~tan selvii.ii. a unnonsaantimahdo.llisuuksista. 

Helsinki 1946. Vall ion.:uvt.H .. ton kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 'I 
:1946 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N :o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusJaostoon . 

Avustuksen maksaminen tyontekijaJle sai
rauden aikana. 

Sen johdosta, etta talousosasrt:ou johtajan ikirjelrnassa N: o To 1 
1611/4408, 18/ 12 1945,, annettu.a ohjetta on nouda,tettu iJrirjelman 
anto.paivasta lukien, huom:autetaan, et•ta .tyi:intekija.Ue, jonka tyo
suhteessa .tehltyjen !tyi:iehtosopimusten mukaan m:mdatetaan irti
sanomisaikaa, uo1'1tetaan sairauden ajaJlta palkkaa sit.en, kuin 
1 paivana kesakuuta 1922 aunetun tyi:isopimusl~ 20 § :ssa on 
maaratty, siita ajankohdasta lukien, j.olloin kulloinkin kysymyk
sessa oleva tyi:iehtosopimus on tullu:t voimaan. (Toj N: o To 342, 
4. 2. 1946.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 111. 
Helnrikuun 8 p:sta 1946 Qukien kulussa malmuvatmu Rel- 2 

sinki-Pori perjantaisin junilla n: o 65 Tpe/ 415 ja Pori-Hel-
sinki maanantaisin junilla 11:0 416 Tpe/ 66. (Vert.Kl11:o3/ 468) 
(Ku:t 11:0 40/ 208, 7, 2. 46.) 

Helmikuun 11 p: tii 1946 lukien muuttuvat junien n:o 301-
305 aikataulut seuraaviksi: 301 Hilit. Hki 4.40, 1mlo Luoma 6.21; 
302 Uiht. Luoma 6.23, .tulo Hk:i 7.35; 303 Qaht. Hki 6.10, tu:lo 
Luoma 7.30; 304 Uiht. Luoma 7.32, tulo Hki 8.40 ja 305 Uiht. 
Pjm 7.17, .tulo Luoma 8.35. (Kut n:o 201/ 213, 7. 2. 46.) 

Liikeunepaikkoja koskevia muutoksia. 

Porin aseman alai ena avata.an 16. 2. 46 lukien tavaraliiken- 3 
tee~lle Vlaunukuorm.in (Tt) yleista tarvett.a val'lten ,Teljan raide", 
tari££ivii.limatkana 3 lkm. (likoj n: o 397, 6. 2. 46.) 

Sahkovirran luovuttaminen Rautatiekirja
kauppa Oy:lle vaJtionrautateiden joh
doista. 

Painotuotteiden y. m. kauppaamisesta vaLtionrautateiden ase- 4 
milia ja junissa Ra.uta~tiekirjakauppa Oy: 11 ja raut,Miehallituksen 
kes:ken kesakuun 7 paivana 1945 tehdyn sopimukse11 N: o 1600/ 

J 188. ] 4. z,. 46. 



4 

5 

2 

6644 7) kohtaan viitaten ilmoitetaan Rautatiekirjakauppa Oy:n 
ja rautatiehallituksen nyttemmin sopineen siWi, etta mainittu 
sopimuskohta kas~ttaa siihkovirran maksuttoman luovutuksen 
val.tionrautateiden johtoverkoista Rautatiekirjakauppa Oy: n myy
ma1oihin ainoastaan valaistustarkoituksiin. 

Mikii:li Rautatiekirjakauppa Oy haluaa saada valtionrauta
teid.en johdoista johonkin myymiiJiiiinsa myos voima- ja liimmitys
virtaa, teke.e Rautatiekirjakauppa Oy siita kussakin tapau:ksessa 
eri anomuksen rautatiehallituksen &~hkotekniUiselle toimistolle, 
joka miiiiriiii ohdot ja tiil:laisen virran kulutuksesta suoritettavan 
hinnan. 

Kun RautaJtiekirjakauppa Oy:n kulu1Jtama sii.hkovirta on 
mitattava erikseen valtionrautateiden siihkovirran kulutuksen ja 
tarkkailun takia, on sitii.paitsi sovittu siita, etta Rautatiekirja
kauppa Oy hankkii ja kustantaa siihkomittarin jokaiseen myymii 
UilinSiii, johon siihkovirtaa saadaan valtionra'-1tateiden johtover
k.os1Ja, vaikkapa virtaa kiiytettaisiinkin vain valaistustaM'oituk
seen. (Lkoj N :o 267, 9. 2. 1946.) 

Kokousvapaaliput. 
Viitat.en kiiskylehden N: o 1: n 5. ikohtaan ilmoiltetaan, etta 

rautatiehallituksen piiajohtaja on myonJtiinyt vuodeksi 1946 yli
miiariiisiii vapaalippuja Rautatierakennusmestariy~distyksen val
tionrautateiden Jtoimessa olev:iJlle jiisenille joht<>lmnnan kokouk
siin Steikii osast.ojen (jiisenyhdistysten) ja,eni ll e osastojen vuosi
kO!koulksiin ja osa tojen jo.htoik:unnan jaseniUe johtokunnan ko
kouksi'in matku ·tamista va.rten. (Tfo N :o 328/ 430, 9. 2. 46.) 

Ylimaaraiset vapaaliput. 

6 Valtionrautateiden lenniitintekni11isen henkilokunnan valisiin 
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hiihtokilpailuihin osallistuville kiljailijoiHe ja toimihenkiloille on 
myonnetty ylimiiaraiset vapaaliput Riihimaelle. Lippujen voi
massaoloaika: 1-5/3. 1946. (Tfo N : o 313/405, 7. 2. 46 .) 

Rahditus. 
Oikaisu: Kl 6/ 46. 14-kohdassa olevassa tfoj :n sahkeessa n:o 9, 

31. 1. 1946 on painovirhe. Sana lehtipuurungot on oleva lehti 
puurangat. 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Latu r·. y :n jarjestiimillle koululaisten hiihtokursseille 

osallistuville on myonnetty 25 %:n matkalippualennus Joensuu-
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hun tai Vuonislahteen. Alennus on voimassa 22. 2.-7. 3. 1946. 
(Tfo N : o 324/422, 8. 2. 46.) 

Suomen Sosialidemolcraattisen Raittiusliiton jiirjestamille 
lasten raitJtiusosastojen ohjaajien neuvotte1upaiville osallistuville 
on myonnet.ty 25 %: n matkalippualcnnus He1sinkiin. Alennus on 
voimassa 22-27/3. 1946. (Tfo N: o 286/381, 6. 2. 1946.) 

Suomen N.M.K.Y :n Urheiluliiton poikien talvipaiville osallis
tuville on myonnetty 25% :n matkaJippualennus Jyvaskylii.l:in. 
Alennus on voimassa 28. 2.-5. 3. 1946. (Tfo N:o 306/400. 
7. 2. 46.) 

Posti- ja lenni.itinlaitoksen henkilokunnan hiihtomestaruus
kilpailuihin osallistuville kilpailijoille seka kilpailujen toimihen
kiloille on myonnetty 25 %: n matkalippualennus Mikkeliin. 
Alennus on voimassa 1-5/3. 1946. (Tfo N :o 325/423, 8. 2. 46.) 

Suomen Latu r . y :n jarjestamihle hiihtokursseille osallistuville 
on myonnetty· 25 %: n matkalippualennus allaluetelluille maii.rii
asemille matkustamisna varten. Alennus on voimassa 4 piiivaa 
ennen ja 4 pii.iviia. jiilkeen kunkin kurssin. J\1ainitut kurssit ovat 
seura.:'lvilla paik.kaikunnilla: Koli1la 6. 3.-24. 4., miiiiraasemat 
Joensuu ja Vuonislahti ; Punkaharjulla 4.-16. 3., miiiidiasema 
P unkaharju; Imatralla 11.-16. 3., miiiiraasema Imatra; seka 
Kolarin Akiislompola.ssa 11. 3.- 5. 5. 1946, miiariiasema Aava-
aksa. (Tfo N: o 275/365, 4. 2. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
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Kemin asemaUa palvellut alokas 1\iat.tias Osvald Hietala 9 
(s. 15. 1. 1915) on yy!Ustyny.t matkatavaran vankauteen ja 
erot€-ttu 16. 12. 1945. 

Oulun a emalla palvellut alo'kas Orvo Alvari Tomperi 
lS. 19. 8. 1926) on syyllistynyt na.pistykseen ja erotettu 30. 12. 
1945. (6 . •ljp. n:o 538, 4. 2. 46.) 

Aavasaksan py·~ikiUa palveollut al01ka · Toivo Johannes Rautio 
(s. 8. 6. 1925) on 1. 2. 1946 jaiinyt omava.Jtaisesti pois palveluk
sesta. (6. ljp. n:o 559, 6. 2. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
&. tlioike:runeja.ksossa seu.raavat esi·tyksen. perusteella tilytettiivat virat ja 1 Q 

toimet: 2. l. v£lliluZemiesten esimiehen virkoja: yksi Kem.iesii; 2. l. 1:aihde· 
miehen toimw: ykf,i Oulu.ssa, viisi Eemissii ja kruksi Yl1Viies.ka.ssa; asem.a
miesten esi1niehen viTkoja; yk&i YLivi~ka a, Ke.mljlirvellii ja Raahessa; 
£. l. asemmnieh.en toimi4: kuu.sHoi:s.ta Oulussa, Y'kl<itoista Kemissii, kuusi 
Torniossa, neljatoista Rovanien:uella, kuu i Ylivi{>. kassa, rueljii KemijaTvellii 
eka yksi Raahessa ja Tuilrassa.; 8. l. asemamiehen toimia: kolme Ruukissa, 

kaksi Limingassa sekii yksi Tervolassa, Haukiputaalla Vihannissa, Oulai
sissa, M1sissa, Muurolassa, Karung1ssa, Kello sa, Vial!a ja Hlrvinevalla; 

• 



10 junamiehen toimia: kahdeksan Oulussa, yksi Rovaniemellii. ja Ylivieskassa 
sekii. kuusi Kemij'ii.rvella. Liikenneosaston jobtajalle osoitetut bakemukset 
on jii.tettii.va asianomaisen liikennepaikan piiii.llikolle viimeistaiin 20. 2. 1946. 

3. l.iikenneja.ksos a seuraavat esityksen pexu.steella tii.ytettavii.t virat ja 
toimet: :e. l. Wl~tonlculjettajlm toimia: kolme Turussa; asemW~niesten esi
miehen virlcoja: yksi Kupittaalla; 1 l. asemW~T~iehen toimia: kaksikymmenta
kaksi Turussa; re. l. asemamiehen toimia: yksi Sal ossa; 3. l. asemamiehen 
toimia: yksi Paimiossa ja Perniossa; j11namiehen toi?nia: kolmo Turussa 
ja yksi Salossa. Liikenneosaston jobtajallo o oitetut hakemukset on jii.tet
tiiva asianomaisen liikennepaikan piiiillikolle viimeistii.an 26. 2. 1946. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityk en perusteella taytettiivat virat ja 
toimet: autonasentajan toi?nia: yksi Kuopiossa; :e. l. autonlculjettajan toi
min, : .kaksi Kuopiossa ja yksi Jyviiskyliissa; asemamiesten e~>-imiehen vitr
lcoja: yksi Huutokoskella; e l. asemn,miehen toimia: kuusi Kuopiossa, kah
deksan Pieksiimaella, viisi Jyvii kyllissii., kolme .Aii.nekoskella, yksi Punka· 
barjulla, viisi Savonlinnassa ja yksi Varkaudessa; 3. l. asemamiehen toi1nia: 
seitsemiin Parikkalassa, kolme Hankasalmella seka y>ksi Pitkii.lahdessa, Kur
kimii.ellii, IIaapakoskella, Ranta, almella, Kerisalossa, IIuutokoskella, Lieves
tuoreella, Pet'ajii.vedellii, Vesanga:ssa, Keuruulla ja 'riusala sa; 1. l. vaihde
?n-iehen toimia: kuusi Pieksiimiiellli.; e. l. vaihdemiehen toi1nia: viisi Piek ii
mii.ellii; junamiehen toimia: neljii Parikkalassa, yksi Jyviiskyliissii, viisi 
Pieksii.miiellii. ja yksi Savonlinnassa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemuk et o:n jiitettiivii. asianomaisen liikennepailkan p'ii.ii.llikolle viimeistaiin 
3. 3. 1946. 

Yleisen vaike.'l.n asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
mu ten jii.ttii.mi'ltii ottamaan selvii.'i asunnonsaantimahdollisuuk i.sta. 

Helsinki l 946. Valtioneuvoston kirjapaino . 



KASKYLEHTI N:o 8 
1946 

Viittaus Kaskylehdessa 1ulkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N :o lr46. 2 ( = lehdennumero. vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehuva palnatus;aostoon. 

Valtionrautateiden urheilutoimikunnan 
asettaminen. 

Rautatieha1litus on asettanut erityisen va ltionrautateiden ur- 1 
heilutoimikunnan johtamaan valtionrautateiden urheil utoimintaa 
ja kutsunut tiihan toimikuntaan rautatiehallituksen edustajina 
rataosaston johtajan A. Kuusiston, joka samalla toimii toimikun-
nan puheenjohtajana, osastosihteeri U. Kopposen ja vahtimestari 
G. Westerholmin, Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton edustajina 
kirjuri 0. Lehtosen, sahkottaja E. S. Petasen ja jarjestelymes-
tari T. Korkeamaen, Tyovaen Urheiluliiton edustajina verhoilija 
E. Kuusiston, viilaaja J. Seppiisen ja valaja E. Pastisen ja Suo-
men Ammattiji:irjestojen Keslrus·liiton edustajina viilaaja A. Sten
manin, asemamiesten esimies L. Kontturin ja veturinHi.mmittaja 
K. Valjakan. (Rh/To H 427, 16. 2. 46.) 

8 tunnin tyoaikalain alaisten viran tai toi
men haltijain tyoaika neljaa viikkoa ly
hyempana tyokautena. 

Kun on esiintynyt tapauksia, etta ylityotunteja suorittanut 2 
viran tai toimen haltija saa vtihlia ennen tyokauden paattymista 
virkavapautta sairauden takia, niin ettei hanelle voida ylimiUi
raisten lomapaivien muodossa hyvittiiii sanottuja ylityotunteja, 
vaan on ne ollut hyvitettava rahassa, on rautatiehallitukselta tie
dusteltu, voidaanko tyoaikalakia tulkita siten, etta sairasloman 
katkaisemaa tyokautta voidaan sanotun loman pai:ityttya jatkaa. 
Taman johdosta rautatiehal.Jitus ilmoittaa, etta kuten kulkulai
tosten ja yleisten toiden ministerion kirjelmasta N: o 1052, 8/4 
1943 (rautatiehallituksen kirjelmli N: o H. 47/4229, 15/4 1943) 
kay ilmi, sairauden takia myonnetty virkavapaus keskeyttai:i pu
heenaolevissa tapauksissa tyokanden kokonaan, joten mikaan va
paapaivien siirt.aminen sen osa1ta seuraavaan tyokauteen ei. voi 
tuDa kysymykseen . 

1390. Ill. 2. 4,6, 
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2 Edelleen on tiedusteltu, miten on meneteltava niissli. tapau.k-
sissa, joissa tyosuhde on keskeytynyt neliviikkoisen tyokauden 
kulue sa sen jalkeen, kun paallysto on jo ehtinyt viran tai toimen 
haltijan vapaapaivat maarlWi ja Hima sen jalkeen anoo ja saa 
sairaslomaa, joko siten, etta sairasloma alkaa samasta paiviistli. 
!min ylimaarai et vapaapaivat tai asianomainen on jo ehtinyt 
aloittaa vapaapliiviinsa ja saa niiden aikana sairaslomaa. Taman 
johdosta rautatiehallitus ilrnoit.taa, etta jos viran t.ai toimen hal
tijan vapaaplii"vli.t on jo ehditty maarata, on vasta niiden piiatyt
tyli. myonnettavli. virkavapautta sairauden takia tai katsottava 
tama sairasloma alkaneeksi. (Rh/To H 381, 11. 2. 1946.) 

Valtion tyontekijain perhelisii.. 

!i Valtioneuvosto on helmikuun 7 paiviinli. 1946 pli.attiinyt, etta 
valtioneuvoston 28 paiviinli. joulukuuta 1944 tyontekijli.in viili
aikaisesta perhelislistli antaman piHitoksen (rautatiehallituksen 
kirjelmli. N: o H 12/107, 5/1 1945) soveltamisessa on tammikuun 
1 paivastii 1946 lukien noudatettava seuraavaa: 

1. Perhelisaii maksetaan valtion vakinaisena tyontekijanii sen
mukaise ti !min neljiinnessli kohdas.sa on tarkemmi:ntsanottu, yksi
tyisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa olevalle, normaalityopli.i
viii suorittavalle, aika- tai urakkapalkkaa nauttivalle tyontekijiille 
jokaisesta seitsemli.ntoista vuotta nuoremmasta omasta tai otto
lapsesta taikka aviopuolison lapsesta, jos nama ovat tyontekijiin 
eUi te t tli v ana. 

2. Perhelisiinii suoritetaan 200 markkaa jokaiselta perhelisiiiin 
oikeuttavalta kalenterikqukaudelta. Ty6suhteen alkaessa ja pli.iit
tyessii maksetaan perhelisa myos sellaiselta vajaalta kuukaudelta, 
jonka aikana tyontekijii on ollut viihintaiin 15 pli.ivli.ii tyosuh
teessa valtioon. Perhelisa maksetaan tyontekijli.lle seuraavan ka
lenterikuukauden ensimmli.isen pa·lkanmaksun yhteydessli. taikka 
tyosuhteen sita ennen paiittyessli. viimeisessli. _palkanmaksussa. 

3. Perhelisa maksetaan tyontekijalle my6s silta ajalta, minka 
tyontekijii reservin harjoitusten tai ylimli.araiseen palvelukseen 
kutsumisen takia on estynyt tyotli. tekemastii. Samoin maksetaan 
perhelisa tyontekijli.lle sairaudcsta tai tyonjohdon hyvaksymiistli. 
muusta pakottavasta syysta aiheutuneen tyon keskeytyksen ajalta, 
mildi.li t.yosuhde ei ole lakannut joko irtisanomisen tai purkami
sen johdosta. Perhelisali. ei kuitenkaan suoriteta asken mainitun 
ke keytyksen ajalta, jos tyontekijli. tyonjohdon tai tyovoimaviran
omaisten toimesta on valiaikaisesti siirretty muuhun kuin valtion 
tyohOn, jota on pidetty tarkeampana, edellyttiien kuitenkin etta 
tyoansio li.sken mainitust.a tyostli. on vli.hint.li.lin yhtli. suuri !ruin 
hanen tyoamionsa ja perhelisansii valtion ty6stii. 



4. Valtwn vakinaisena tyontekijiina pidetiiiin perhelisan suo- 3 
t·itukseen niihden sita, joka yhUijaksoisesti on o1lut kuusi kuu
kautta joko saman tai valtion toisen laitokun ty6ssa taikka vi-
rassa tai toimessa. 

Oikeus lukea hyvakseen ennen kes]reytysta jatkunut tyosuhde 
on tyonteldjallii, joka on ollut kutsuttuna a evelvollisena varus
miespalvelusta suorittamaan tai miHiratty tyove1vollisuus- tai 
muun sellaisen lain nojalla muuhun tyohon ja kuukauden ku
luessa mainitun velvollisuuden Hiytettyaan on ryhtynyt jilleen 
tyohon. 

5. Jos molemmat aviopuolisot ovat sellaisessa virka-, toimi
tai tyosuhteessa. valtioon, ettii he ovat oikeutetut nauttimaan vali
aikaista tai muuta perhelisaii valtion varoista, maksetaan perhe
lisii. vain sille aviopuolisolle, joka on perheen paaasial.Jinen elat
tajii. 

Edellii mainitun valtioneuvo ton piiatOksen johdosta rautatie
hallilus on lrumonnut kirjelmlilliian N: o H 12/ 3285, 28/3 1945. 
antamansa maliriiykset perhelisan maksamisesta siWi ajalta., jonka 
tyontekija on poissa tyosUi. (Rh/ To N: o H 203, 15. 2. 1946. -
Kulk. N:o 854, 7. 2. 1946.) 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa val
tioon olevien toim.ihenkiloiden ja tyonteki
jain matkakustannusten korvaus ja piiiva
raha. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on yleisten toi- 4 
den palk:kalautakunnan ehdotuksesta muuttanut 17/ 2 1945 kierto
kirjeella N: o 24 yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon ole-
vien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden matkakustannusten kor
vaamisen ja paivarahan maksuperusteista. antamansa paiitoksen 
G §: n niiin kuuluvaksi: 

6 §. Paiviirahan, joka on tarkoitettu niiden Hsakustannusten 
korvaukseksi, jotka aiheut.uvat toimihenkiloille tai tyontekijalle 
hanen tilapiiisesta siirtamisesUian vakinaisluontoi esta tyopai
kasta, suoritetaDn ryhmiHin I kuuluviUe ensimmaiselta 15 vuoro
kaudelta 125 mk, sita seuraavilta 45 vuorokaudelta 100 mk ja 
sen jiilkeisiltii vuorokausilta 70 mk ja ryhmaan II kuu1uville 
70 mk, kuitenkin niin, etta. mikali ryhmaiin II kuuluva joutuu 
tilapaiselle matkalle toimi- tai tyopiirinsa ulkopuole1le, suorite
ta.an paiviiraha kuten ryhmii sa I. 

Pii.iviirahan maksuperusteina noudatetaan muuten voimassa
olevaan matkustussaiinti:ion sisaltyvia m1Hirayksiii, kuitenkin seu
raavin poikkeuksin : 
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l ) piiiviiraha maksetaau vain sellaiselta vuorokaudelia tai sen 
osalta, jona toimihenkilo tai tyontekija ei ole voinut saa
pua asuutAonsa yoksi, tai on matkan takia klo 18-7 vali
sena aikana poissa asunnosta vahintiiiin 4 tuntia eika sita 
aikaa ole laskettu paU{alliseksi tyoajaksi, 

:l ) jos tyonantajan puolesta on jarjestetty ilmainen majoi
tus, maksetaan paivarahaua ryhmassii I ensimmaiseltii 15 
vuorokaudelta 100 mk, sitli seuraavilta 45 vuorokaudelta 
70 mk ja sen jiilkeisil Hi vuorokausilta 50 mk ja ryh
massa II 50 mk. 

Tamii muutos on voimassa 1. 1. 1946 alkaen. (Rh/ To N :o H. 
400, 15. 2. 1946. - Kultk: n tyoYoima-asia :nm~a. ton 1kiertokirje 
- :0 12, 11/ 2 1946. ) 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella suori
tettavat paivarahat. 

Valtioneuvosto on tammikuun 31 piiivanii 1946 piiiittanyt, 
et.ta Pohjois-Suomen havitetylle alueelle virantoimitukseen vahin-

• ti.ian viideksitoista piiiviiksi muulta paikkakunna!lta maaratyille 
ja siella vakinaisesti toimiville valtion viran tai toimen tahi val
t ion ylimiiarii.isista toimista 19 paivana tammikuuta 1943 anne
tussa asetuksessa tarkoitelun ylimaaraisen toimen haltijoille oli 
suoritettava varsinaisen palkkauksen lisa.ksi paivarahaa seuraa
vien perusteiden mukaan: 

1. Pohjois-Suomen hiivitetty alue jaetaan puheena olevassa 
tarkoituksessa kolmeen alueeseen. I alueeseen kuu1uvat Lapin 
liHi.nisti:i Enontekion, Inarin, Kittilan, Kolarin, Muonion ja Pel
kosenniemen kunnat, Rovaniemen maalaiskunta Sallan, Savu
kosken, SodankyUin, Turtolan ja Utsjoen lrnnnat seka Rovanie
men kauppala ja Oulun liiiinista Kuusamon kunta. II alueeseen 
kuuluvat Lapin 1iianisLa Kemijiirven, Posion ja Ylitornion kun
nat sekii, Oulun liiiinista Hyrynsalmen, Suomussalmen ja Taival
kosken kunnat. III alueeseen lruuluvat Lapin Hianista Alatornion 
ja Knrungin h"'Unnat, Kemin maalaiskunta, Ranuan ja Tervolan 
kunnat seka Kemin ja Tornion kaupungit. 

2. Pohjois-Suomen havitetylle alueelle virantoimitukseen vii
hintiHin viideksitoista paivaksi muulta paikkakunnalta maiirii
tyiHe valtion viran tai toimen tahi ylimiiiiriiisen .toimen haltijoille 
suoritetaan varsinaisen palkkauksen lisaksi paivarahaa seuraa
vasti: 
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niille, joiden perus-
1 alueella U alueella III altteelln 

oleville olevllle ole ville 
palkka tai vuoSii-
pal.kkio on yli .. 81,300 rnk wo rnk p: Ita \:JOmkp:ltii so mk p :ltn 

n illle, j oideu perus· 
palkka tai vuosi· 
palkkio on .... 81,300-5 . ou mk 80 70 l:iO .. 

n iille, joiden perus-
palkka tai vuosi-
palkkio on .... 55.50Q-39,30U mk t\U .):) .. .J-5 

niille, joiden perus-
pnlkka tai vuosi-
palkkio on aile .. 39,300 lllk 4:5 . , 40 .. an .. 

Piiivarahaa suoritetaau III alucella ainoastaan el-lai ille viran 
tai toimen tahi ylimiiariiisen toimen haltijoille, jotka on sano
tulle alueclle siirretty I tai II alueelta. 

3. Viran tai toimen haltijoille seka ylimiUiraisen toimen hal
tijoiile, joiden vakinainen toimipaikka on Pohjois-Suomen havi
tetyn alueen I tai n alueelle, suoritetaan Yarsinaisen palkkauk
sen lisaksi paivarahaa seuraavasti: 

niille, joidcn peruspalkka tai 
vuosipalkkio on yli .. ... . 

niille, joiden peruspalkka tai 
vuosipalkkio on ....... . . 

niille, joiden peruspalkka tai 
vuosipalkkio on ........ . 

niille, joiden peruspalkka tai 
Yuosipalkkio on alle . . ... . 

1,300 mk 

•.roimiralkka 
I alueeUa 

60mk p :ltiL 

1,300-5 ,SOO mk i\0 ,, 

35,300-:!9 ,300 mk 40 

39,300 mk :10 

T <'lmJr alkka 
II ntueeUa 

50 mk p:ltii 

-1-0 .. 

30 " 

4. Edella mainittua pii.ivarahaa suoriletaan tammikuun 1 piii
vasta 1946 lukien t.oistaiseksi ja enintaiin vuoden 1946 kesakuun 
loppuun saakka. 

5. Paivarahaa ei suoriteta, mikiili palkkaus on miiiiratty ot 
taen huomioon, etta toimipaikka on havitetylla alueella. 

6. l\fatkakustannusten korvausta ja piiiviirahaa puheena ole
valla a1ueella tehtiivisUi virkamatkoista suoritetaan edelleenldn 
siitii voima.ssa olevien miiiiraysten mukaisesti. 

7. Edella 2. ja 3. kohdassa mainittu paivaraha suoritetaan 
kerra.n kuuka.udessa jiilkeenpiiin muun palkkauksen yhteydes ii ja 
merkitaan menoksi vuoden 1946 tulo- ja menoarvion 3 Pl. I lu
vun 4 momentille. Jos palkkaus suoritetaan miiiirattyyn tyi:ihi:in 
osoitetusta maiirlirahasta maksetaan piiivarahakin samasta maarii
rahasta. 

8. Tiitii paati:i.sta sovelletaan myos sellaisiin valtion toimihen
kiloihin, jotka olematta va·ltion viran tai toimen tahi ylimiiiirai
sen toimen haltijoita taikka tyontekijoitii, joihin on sovellettu 
valt.ionenvoston tyopalkkojen slHinnostelysta antamia miiariiyk-

5 
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s1a, uorittavat paiitehtavanli.an pysyvaisia valtion tehtavili. ja 
saavat niista sli.iinnollisen kuukausipalkkion. Jos tiillaisen toimi
henkilon palkkaukseen sisaltyy kalliinajan- tai ka1liinpaikanlisa! 
vastaava palkkionlisa, on se paivarahan suuru.usluokkaa maarat
Uiessa ensin palkkauksesta vahenneWivii. 

Samoin sovelletaan tata paatosta valtion oppilaitosten tunti
opettajiin, joiden opetusvelvollisuus on viihintaan 16 viikkotun
tia ja jotka hoitavat tuntiopettajan tointa piiii.toimenaan, kui
tenkin niin, etta paivarahaa suoritetaan vain samoilta kuukau
silta, joilta heillc suoritetaan palkkausta tuntipalkkioiden muo
rlossa. Tuntiopettajat sijoitetaan paivarabojen suuruusluokkiin 
sen mukaan, miten suuri heidiin tuntipalkkioidensa yhteinen 
vuotuinen ma·rkkamaara on ilman tnntipallcldoiiliin uoritcttavia 
kalliinajankorotuksia. 

9. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia oh
jeita edella olevien miHiriiysten soveltaniisesta. (Rh/ To N: o H . 
277, 11. 2. 1946. - Kulk N: o 712, 4/ 2 1946.) 

Venalaisissa kauttakulkujunissa saattajina 
toimiville konduktooreille ja veturimiehille 
suoritettava matkakorvaus. 

Koska. veniilaisissa kauttakulkujunissa saattajina toimiville 
konduktooreille ja veturirniehine rautatiehallituksen kirjelmallii. 
1 : o H 767/ 5125, 11/ 5 1945 seka koneosaston johtajan kirjelmillii 
N: o Koh 1246/ v. 1944/453, 22/ 2 1945 ja N: o Koh 425/898, 
25/ 4 1945 suoritettavaksi maiiriitty matkakorvaus verrattuna sa
moilta matkoilta tulcviin virantoimitusrahoihin on viimemainit
tujen korottamisen jiilkeen kiiynyt eraissii. tapauksissa riittamat
tomiiksi, rautatiehallitus on kumonnut mainitut kirjelmat sikali, 
etta tammikuun 1 paiviisUi 1946 alkaen on puheenaolevista saatto
rnatkoista suoritettava sanotun matkakorvauksen asemesta voi
massa olevien maiiriiysten mukai et virantoirnitusrah..at samoin
lmin niista mahdolliscsti tulevat piiivarahat, kuitenkin siten, eWi 
jos niiin laskettu korvaus tuli i pienemmiiksi kuiri alussamaini
tuilla lcirjelmillii. maksettavaksi maaratty, on korvausta makset
tava aikaisempien maii r iiy. ten mukai esti. (Rh/ To N :o H. 361 , 
11. 2. 1946. ) 

Insinooreille vuonna 1946 suoritettavat 
palkanlisat. 

Valtiovarainministerio on valtion perus- tai sopimuspalkkai
sen vitan tai toimen tai ylimiiarai en toimen haltijana olevalle 
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1'eknillisen Korkeakoulun ·tai muun vastaavan teknillisen kor~ea- 1 
koulun ~oppututkinnon suorittaneelle insinoorille vuoden 1946 
aikana suoritettavasta palkanlisasta 17 paivana tammikuuta 1946 
annetun valtioneuvoston paatOk.sen 5 kohdan nojalla maarannyt, 
eWi alempana mainituille valtionrautateiden vir.assa oleville insi
hooreille ja i-nsinooriryllunille maksetaan sanotussa paa tOksessa 
tarkoitettu palkanlisa kuluvan tammikuun 1 rpaivasta lukien t ois
taiseksi seuraavan suuruisena: 

Virka-asema Luku 

Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
I lk. koneinsinoori . . . . . . . . . . . . . . . 1 
I lk. rata- ja koneinsinoori . . . . . . . 48 
Kemisti-insil'\9ori . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
II lk. rata- ja koneinsinoori . . . . . . 53 

Perusralkka 
v;s.a 

99,900 
94,800 
90,000 
85,500 
81,300 

Palkanlis4 
kk:ssa 

2,400 
2,250 
2,250 
2,250 
2,250 

Palkanlisan maksamiseen niihden on noudatettava edellamai
nitun valtioneuvoston piiatoksen 2 ja 4 kohtien maariiyksia. 
(Rh/ To N :o H 11, 15. 2. 46. Vvm. N :o 1946, 9. 2. 46.) 

Vaatetuskortin erikoiskupongit. 

Kansanhuoltoministerio on pali!tOksellaan 22/ 1 -46 (asetus- 8 
kokoelma n:o 67/ 1946) muuttan.ut aikaisempia maiirayksiaan 
vaatetuskortin erikoiskuponkien ka.yttamisesta. Tii.mi:in mukaan ei 
1/ 2 -46 lukien tarvitse enaan luovuttaa vaatetuskortin erikois
kuponkeja ostettaessa Pasilan varastosta virkapukukangasta, 
uusia piiiillyshousuja, uusia alushousuja ja uusia paitoja, vaan 
on niista luovutettava ainoastaan saadetyt maariit pisteitii. 

Haman piiatOksen mukaan on 1/ 2 -46 ~ukien uusia: tallukoita 
. myytiiessii vaadittava 4 pisteen Jisaksi erikoiskuponki, miehilrtii 
n:o 690 ja naisilta n :o 890. (Voj n:o V. 36/ 385 9. 2. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Ensi maaliskuun 1 paivastii lukien avataan Rantasalmen ja 9 
Kallislahden asemien viililla km: lUi 449 + 922 m Rantasalmen 
alaisena liikenteelle ,Lautalvangas"-niminen seisake, jonka tariffi
viilimatka on 5 km Rantasa:lmelle ja 16 km Kallislahteen . 

. (Hko 43. Par 91. Pm 74. Jns 195.) Seisakkeella pysahtyvat 

. rrratkustajien jattiimistii ja o.ttamista varten ( S) toistaiseksl juna.t 
N :o 901, 902, 905 ja 906. (Rh/ Lko ·N :o 546, 15. 2. 46. ) 
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Leteensuon laiturivaibde avataan maaliskuun 1 paivasta 1946 
lukien myos tavaraliikenteelle vaunukuormin, Tt. (Lkop N: o 531, 
13. 2. 46.) 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" merkiti.ian seisake 
,Laholainen". Se on Tuiran aseman ja Ke!lon pysakin viilillii, 
ja tariffivalimatka on Kelloon, jonka alainen se on, 3 km ja 
Tuiraan 8 km. Labolaisessa pysabtyviit matkustajien jiittamistii 
ja ottamista varten (S) toistaiseksi kaikki benkiloitii kuljettavat 
junat. (Rh/Lko N:o 549, 15. 2. 46.) 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" merkitiilin Kemin 
aseman alaisiksi seuraa vat Kemin ja Simon asemien valilla olevat 
seisakkeet: 

Kulrna 
Ritikkala 
Niilli 

tariffiviilimatka Kemiin 2 km, Sim<mn 23 km, 

" " 3 " " 22 " 
" 4 " " 21 " 

Sekii. seuraavat Veitsiluodon raiteen varrella olevat seisakkeet 
tariffivalimatkoineen Kemistii: llepola 8 km, Rytikari 9 km ja 
V eitsiluoto 10 km. 

Kaikkien niiiden seisakkeiden liikennoimistapa on henkilo
liikenne ilman lipunmyyntia (H) ja niilla pysahtyviit (S) ainoas
taan Kemin-Veitsiluodon viilia liikennoivat junat. (RhjLko 
N: o 550, 15. 2. 46.) 

Neuvostoliiton kuljetukset ja kiireellisyys
jarjestys vaunujen jaossa. 

Sen johdosta, etta Neuvostoliiton kuljetuksiin on valittava 
tekniUisesti tiiysin virheettomat vaunut ja koska on osoittau
tunut nykyisin vaikeaksi loytiia tarpeeksi tallaisia vaunuja, miia
raa kuljetustoimisto, etta sotakorvaus- ja palautuskuljetukset 
rinnastetaan vaunujen jakoon nahden tiista liihtien kiireellisyys
jarjestyksessa veturihalkoihin, ollen teknillisesti virheettomat 
vaunut sitapaitsi ensinna valittava kaikista a. o. liikennepaikoilla 
kaytettavana olevista vaunuista sotakorvaus- ja palautuskulje
tuksien kuormauksia varten. 

Koska edelHimainitut Neuvostoliittoon menevat kuljetukset on 
ehdottomasti toimitettava maaraaikaisesti perille, kehoittaa kul
jetustoimisto liikennejaksojen ja -paikkojen paallikoita valvo. 
maan, etta naille kuljetuksille .ttlatut vaunut ehdottomasti vara. 
taan maariiaikana ~orm~ttavaksi. (K"\lt N: o ~52/264, 16. ~. 46.) 



Hehkulamppujen suojukset. 

Junissa esiintyneen ilkiva1taisuuden takia on kaynyt valttli.- 11 
mattomaksi suojata ainakin paikallisjunavaunujen eteisten ja 
kaymalain hehkulamput lampunpitimineen erikoisilla rautalan
gasta tehdyilUi suojuksilla. 

Hehkulamppujen vaihtamista varten varsinainen suojus irroi
tetaan kiinteiista pohjarenkaastaan hollenHimalla ruuvitalttaa 
kayttiien pohjarenkaan kauluksessa olevaa lukitusruuvia ja ensin 
vastapiiiviUin kiertamallii ja sitten vetamalla suojusta niin, etta 
suojuksen yliirenkaan tapit liikkuvat pitkin pohjarenkaan L
muotoisia uria. - Lukitusruuvia ei sa a ( eika sita helposti voi
kaan) kiertaa kokonaan irti. - Suojuksen paikolleen pano ta
pahtuu painv.rurtaisessa jarjestyksessa. 

Jonkin verran on kaytannossa myi:is yksinkertaisempia, nel
jalla puuruuvilla suoraan alustaansa, seini.ian tai kattoon, kiinni
tettyja suojuksia. (Stt n: o 493/228, 12. 2. 1946.) 

' ,.,:. Paukkuopasteet. 

Toimitetuissa tarkastuksissa on ilmennyt, etta asianomaiset 12 
virkailijat eivat yleensa tiedii, miten paukkuopasterasia on kiin
nitettava kiskoHe ja etta rasiaan kuuluvien lyijykaistaleiden 
(tai rautalankojen) tarkoitus on heille tuntematon seka etta 
monetkaan veturimiehet ja rata-autojen kuljettajat eiviit ole 
milloinkaan kuullcet paukkurasian rajahdysta eivi.i.tka siis ole 
oppineet tuntemaan sita. Taman johdosta ja kun paukkuopaste 
on erini.i.is.issa tilanleissa, kuten sumussa ja lumipyryssa, ainoa 
todella tehokas ja luotettava opaste, ja kun paukkuopasterasioita 
voidaan joutua asettamaan kiskoille kiirecllisesti, jolloin ei eniia 
ole aikaa opetella niita oikein kiinnitUimlian, tulee asemapiiiilli
koiden ja pysakinhoitajien, ratamestarien, varikonpiiiillikoiden ja 
varasto-osaston asianomaisten esimiesten opettaa se kaytiinnossa 
kaikille opastei ta kiiytt ii ville alaisilleen ( J una turvallisuussiiannon 
96 § :n 3 kohta ja Liite 6). 

Sarna opetus on annettava kaytiinnossa myos oppikursseilla 
kaih.-ille oppilaille. 

SamaHa rh huomauttaa, etta liikenne-, rata-, varikko- ja 
varaslojaksojen plia1likoiden tulee val voa, eWi paukkuopaste
rasioiden miiii.riiaikaiset koettelut suoritetaan niinkuin Junatur
vallisuussaiinnon I liitteen 2 §: n 1 ja 2 kohdissa mii.ara•tliii.n . 
(Rh/U\o :o 545. 15. 2. 46.) 
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13 Tilityssaanto. 

14 

Rautatiehallitus on kumonnut maiirayskokoelman V osan kir
joituksen 46 (Tilityssaanto) 1 § :n 2 kohdan e), k) ja l) kohdat 
ja vahvistanut niiden tilalle seuraavat uudet maaraykset, joita 
on noudatettava ensi kerran helmikuun 1946 tileja laadittaessa: 

e) Vaarinleimatut ja selJaiset takaisinlunastetut liput, jotka 
on myyty tilityskuukauden a:ilkana, sisallytetaan ,LUJkumaarii" sa
rakkeeseen laskema1la niistakin ta.ysi hinta, jonka vuoksi maksu
saTakkeiden loppusummat tulevat kannettua summaa suurem
maksi. Vanhanmallisten tilikaavakkeiden saraketta , Vaarin lei
mattuja" ei enaa tayteta. 

k) Ybdistelmassa matku.stajaliikenteen summista (kaavake 
B N : o 126 u tai n) on erikseen .J.askettava yhteen yksinkertaisten 
(myos lisalippujen) ja erikseen meno- ja paluulippujen 'luku
maara ja niista saadut maksut. Lisalipuista merkitaan vain nii
den maksusumma mutta ei lukumaaraa. Yksinkertaisten lippu
jen summista vahenneUian vaarinleim~ttujen ja kaikkien takai
sinlunastettujen, siis myos tilityskuukautta varhemmin myytyjen 
yksinkertaisten lippujen lukumaara ja niiden arvo. Samoin va
hennetaan meno- ja paluulippujen summista vaarin1eimattujen 
ja kaikkien takaisinlunastettujen meno- ja paluulippujen luku
maarii ja niiden arvo. Loppuerat viedaan ,Matkustajaliikenne
twojen yhdistelmaan" B N: o 126 a a. o. Tiville. 1\:Iatkojen luku
maiiraksi on kaavakkeeseen B N: o 126 a meno- ja paluulippujen 
osalta merkittava lippujen 1lukumaariit kaksinkertaisina. 

Vaarinleimatut ja takaisinlunastetut liput luetellaan kaavak
keen B N: o 126 u tai n takasivulla. Tarvittaessa on naista li
puista laadittava eri ~uettelo eri paperille. 

1) Matkustajaliikennetilin oheltla on tarkastustoimistoon lahe
tettiiva 1) puoliliput (pahvilippujen numeropuolikkaat), 2) vaa
rinleimatut ja takaisinlunastetut Hput ja 3) sotilaslruljetustodis
tukset litt. L pujotcltuina loyhiiiin, eheaan lanlman, jonka mo
lemmat paiit on lakkasineti.Uii kiinnitetty pahvinpalaselle. Nama 
liput ja sotilaskuljetustodistukset pujotellaan samaan lanlman si
ten, ettii. kuhunkin ryhmiian kuuluvat liput ovat periikkain ja 
a.semajarjestyksessa. Kunkin ryhmiin viimeisen Upun kaantopuo
lelle merkitaan k. o. ryhman lippujen tlukumafrra . (Tfo N: o 
330/ 432, 11. 2. 46.) 

Liikennepaikkojen kassojen hoito ja tilien 
laadinta. 

Viim.e aikoina on kassojen hoidossa ju. tilien laadinnassa esiin
tynyt arve1uttavan run aasti lai.minlyonteja . Vajauksia jn y>li-
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jaiimia on alituisesti, ja esim. kuluneen vuoden lokakuun tileihin 14 
oli tarkastustoimiston tehtavii pyorein Quvuin 30,000 korjausta. 
Taman vuoksi huomautetaan asemapaallikoille ja muille paahli-
kon asemassa oleville, etta he ovat vastuussa kassojen hoidosta, 
tilityksesta ja tilien laadinnasta. Heidan on erikoisesti valvottava, 
etta alla olevia mai:irayksia ja ohjeita, jotka koskevat kas oja -
sopivin kohdin muitakin kassoja kuin asemaka oja - ja tilin-
pitoa, poikkeula;etta noudatetaan: 

1. Kassakirjaan on musteella joka paiva vieHiva kaik.ki pai
van tulot ja menot ja laskcttava ne yhteen. Kassakirja on paa
teWivii yhtiiaikaiscsti kuukau. itilin paiittiimisen kanssa ja amalia 
myos sen kanssa tasmliyteWi.va. (l'ltr N:o 53 1. 3. 4:4; Tfoj 
·:o Tfo 555/ 661. 10. 7. 4:4; ::\IK Y: 17, 4, E; A emakas. ohjes. 

16 §.) 

2. Kassojen tm·kastus. - Bittenkun kuukausitilin alustelma 
on valmis ja asemapl.ialli.kko on sen tarkastanut, on lopullinen 
tilinselvitys asemapl.iallikon ja eri kantomiesten viililUi suoritet
tava. Talloin on myos, mal1dolJisen vajaula;en tai y>lijiiiiman sel
vitti.imiseksi, kaikki aseman kassat, ennen tilin laheitamistii tar
kastustoimistoon, taTkastettava seka kuluneeseen etta kuluvaan 
kuukauteen nahden. J okaisesta kassasta on laadittava erikseen 
kummankin kuun kassalaskelmat lomakkeeHe B : o 242. Kaikki 
aseman kassat on sen lisa.Irsi tarkastettava vahinUiinkin kahdesti 
kuussa, nim. kuukauden 3:nnen ja 23:nnen paivl.in kantovara
Uihetyksen yhteydessl.i, ja naistl.ikin tarka twksista <kirjoitettava 
lomakkeet B N: o 242. (K.m I: n 16 §: n mukaan tulisi ikassan
hoitajien .laskea kassansa paiviWiin.) Lomal\:kcet talletetaan aika
jl.irjcstyksessa vaadittaessa naytettiiviksi kassan tarlm tajille. (Rh 
kk N :o 39/ 3037, 16. 4. 01; Yltr kk N :o 4, 11. 5. 23; Y1tr kk 
N:o 2, 21. 1. 28; 1\fK V: 17, 4, E; Asemakas. objes. 16 §.) 

3. V ajauksisfa. ja ylijiiiimtistii, jotka pienehkoilla liikeJmepai
koilla ovat vahintain 500 mk ja ·uurehkoilla vahinUiin 1,000 mk. 
on . h ti ilmoitettava ·liikennejaksonpl.iallikolle, talousjaksonpl.iiilli
kolle ja ylitarkkaajalle seldi ilmoituksen ohella liihetettava yli.
tarkkaajalle ja.Jjennos kassantilalaskelmasta B N: o 242. Vajaus. 
pienempikin lruin 500 mk ja 1,000 mk, on hcti tiiytettiiva. Tii
jaiimavarat on viimeistaan kuukausitilin paii:ttamisen yhteydessa 
tiliteWiva asemapaallikolle (asemakassanboitajaHe), jonka on ne 
sailyteWiva. Asemapaallikko (asemakassanhoitaja) pitiia niista 
muistikirjaa, ,Vajaus- ja ylijaami:ikirjaa", jossa kullakin alitilit
tl.ijalla on oma tilinsii ja johon tehdaan kaikki tarpeclliset mer
kinnat, joista voi olla apua asian selvitti:imi elle. Jos ylijaaman 
yy selviaii kolmen kuukauden kuluessa sen syntymisesta, on siiUi 

ilmoitus ja selviamisen selostns lahetettava liikennejaksonpaiilh-
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kolle, talousjak onpaii.llikolle ja ylita.rkkaajalle. Jos ylijaama ei 
selvia kolmen kuukauden ku·luessa, on asemapiiallikon (asema,.. 
kassanhoitajan) se Witettii.va sekalaisina tuloina, ja mainituille 
henkiloille siitii. ilmoitettava seka ,Jisaksi ylitarkkaajalle menevaan 
tlmoituk.seen liitettiivii kuitti aseman sekalaisten tulojen shekki
kirjasta B N: o 146. Vajauksen selvitessii on samoille henkiloille 
Hihetetti.i.vii vastaava .ilmoitus. Pienemmista kuin 500 mk ja 1,000 
mk :vlijaiimista ja vajauksista ei siis tarvitse ilmoituksia ja sel
vityk iii Uihettaa. (Km I: 4 ja 14 §; YHr ikk N: o 2, 21. 1. 28.) 

4. Makw- ja kanto-osoitulcset on vietiivii kirjoihin viipymii.Wi 
ja amoin viipymiittii tehtava kirjoihin tarpeeHiset merkinnat. 

5. Rcthat on pidettavii jiirjestykse sii, etelit tukuissa ja me
tallirahat ldiii.roissii. (Km I: 6 §.) 

6. Saapuvat rahtiki?'j(tyhdistiijiit on tal'kastettava ja heb vie
tii.vii erikoisluetteloihin. Rahtikirjoista, jotka puuttuvat saapu
visla yhdistii.jistii., samoinkuin ilman yhdistajia saapuvista rahti
kirjoista. on pideWivii tluetteloja. Saapuneet yhclistajat on aina 
sailytettiivii asema- ja numerojarjestyksessa. 

7. Muutokset tavaranlml.iet·nsasiakirjoihin. - Sen jalkeen, 
kun rahtikirjan kaksoi kappale on annettu Jahcttiijii.He, ei muu
toksia rahtikirjaan saa tehdii. Jos liikennoitsija vaatii rahtikir
jan oikaisemista kuljetusmaksuissa tapahtuneesta tai muusta sel
laisesta Jaskuvirbeestii., voidaan korjaus tehdii ehclolla, etta rahti
kirjan B-drappaleeseen liiteUian rahdinmruksajan antama todistus 
siitli, kuinka paljon hii.n on kuljetusmaksuja Ui.hetyksestii. suo
rittanut. - Jos rahtikirjain yhdistajia erikoisluetteloon vietaessa 
on satttmut erehdys, korjataan virhe erikoisluetteloon ja virheen 
kohdalle merkitaiin lyhyesti syy, mistli se on aiheutunut seka 
sen virkamiehen nimi, joka on virheen korjannut. - Jos maiirii
asema huomaa muutoksen tekemisen yhdisHijaan tai erikoi luet
teloon tarpeelliseksi, on sen joko sahkoteitse (sahkosanoma voi
daan antaa puhelimella) tai kirjeellisesti j,Jmoitettava siit1i Hihe
tysasemalle mainiten samalla, mista muutos aiheutuu. Ennenkuin 
Uihetysasemalta on saapunut ilmoitus siitii, etta muutos on sic!Hi 
tehty, ci maadiasema saa korjausta tehcla. SamaHa tavoin, vaikka 
piiinvastaisessa jarjestyksessii, menetelliian, jos lahetysasema ha
luaa tehdii. muutoksen. Muutokset on tehtava siten, etta aikai
sempi merkintii Uiyclellisesti nakyy. (l\fK V: 37, 2, 8; Lkoj 
N: o 2336/ 7254, 10. 11. 38; Yltr N: o 86/75, 10. 3. 45.) 

8. Ko-lkkiojiiljennosten epaselvat kohdat on selvennettava 
niin, eWi niitii. voidaan lukea. 

9. Asema-, piiivii- yrn. leimat ou pidettiivii sellaisessa kun
no sa ja niita sit en ka itel tava, etta leimaukse ta saadaan selko. 
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10. Saaptmeet jiilkivaatimuk::;et on vietiiva jalkivaatimuspai- 14 
viikirjaan heti tavarankuljetuskirjain saavuttua. Kuukauden 
vaihteessa on lunastamattomat jalkivaatimukset siirrettava 
uudelle kuukaudelle samalla kun todetaan, etta ne todella ovat 
lunastamattomia. Kadonneen Hihetyksen jalkivaathnus siirretaan 
kuukaudesta kuuk.auteen kunnes asia selviaa. 

11. Shekkikirjat, niihin luettnna mm. matkatavarakirjat, 011, 

niiden tultua .loppuun kaytetyiksi, viipymiitta laskettava yhteen. 
Valtionrautateiden ja yksityisratojen kuljetusmaksut on talioin 
chdottomasti ja tarkoin eriteltiivli. 

12. Pahvi- ym. liput on heti niiden saapue sa tarkistettava 
ja verrattava saatteeseen seka vietava lippuvarastoluetteloon ase
majarjestyksessa. VirheisUi ja eroavaisuuksista on viipymiitta 
ilmoitettava painatusjaostoon. (Rh kk N: o 100/12203, 23. 12. 01. ) 

13. Konduktoorien shekkikirjoista on pidettliva tarkkaa luet
teloa ja valvottava, etta ne aikanaan tilitetlUin (Asemakas. ohjes. 
4 §.) 

14. Piiiviitilit on siten laadittava, ettli ni1sta selvasti ilmenee 
lrukin kantolaji ja alitiliWija. 

15. KantovaraWhetykset on paatiliin merkittava tiismiilleen 
sen suuruisina, kuin ne ovat jaksonkassanhoitajan kuittaamissa 
saatteissa. 

16. Tulotuspuolta on liikennepaikkojen tileissa kasiteltiiva 
.vhta huolellisesti kuin kantopuolta. (Yltr N: o Y 86/ 75, 10. 3. 45. ) 

17. Ratdatien ja postin varat on pidetti.iva erillaan toi-ristaan 
ja sai.lytettava eri kassakaapeissa. (l\Ik v: 17, 1, 3.) 

18. Postissa on paivittain pideWiva paakassakirjaa (Plh kk 
175/1943). Erikoiskassakirjojen sivut on, niidcn tultua tayteen 
k.irjoitetuiksi, heti laskettava yhteen. B ja C kal>Sakirjoihin ja 
tililtaottokassakirjaan kuuluvat kuitit on heti merkittava kassar 
kirjan. Tilijiiljennokset on taydennettiiva ja pidetHivli jarjestyk
sessa. Alitoimipaikkoihin lahetetyistii postioooitns- ja tililtaotto
vaToista sekli saastostaottovaroista on pidettliva luetteloa ja se 
huolellisesti hoidettava. Alitoimipaikkojen on pidettavii luetteloa 
saapnneista postiosoitus- ym. varoista. On valteWi.va liian suu
rien posti- ym. merkkimiiarien tilaamista. ja liian suurien vaihto
kassojen luovuttamista apulaisille. 

19. Kassojen avaimet. - Poistucssaan paikkakunnalta on ase
makassanhoitajan, jos kassan luovutusta ei ole tapahtunut, jatet
tava kassakaappinsa avain suljetussa knores a liikennejaksonpaiil
likon hyvaksymalle virkamiehelle. (Asemakas. ohjes. 2 §.) Ase
mapaallikon ( toimistopaallikon) on suljetussa kirjekuoressa sii.i
lytettavii vaihtokassanhaltijain avaimien ka·ksoiskappaleita. 
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Matkatark.ka.ajat samoinkuin muutkin kassoj eu tarkastajat 
velvoitetaan osaltaan vahomaan, etta erikoisesti ylla olevia mii.ii
riiyksia nouda.tetaan. Sopivin kohdin huomioidaan ne myo~ tar
kastustoimiston eri jaostoissa. Virheista ja laiminlyonneista on 
ilmoitettava ylita.rkkaajalle, joka asianhaarat huomioonottaen 
esittaii pliiillystolle syyllisten saattamista Tanga:istukseen. (Yl.tr 
N :o Y 39/ 54, 11. 2. 46. ) 

Ilmoitus suoritetusta tyosta. 

Liikenneosaston linjahaUinnon tietoon ilmoitetaan: 
Kirjeessii Lt N: o 1823/ 6007, 1. 8. 44, annettu maariiys, etta 

puolustusvoimien Hihetykset huomioidaan ilmoituksessa suorite
tusta -tyostii (kaav. B. n: o 133/ 2) tavallisina Uihetyksinii, peruu
tetaan. Sotilastavara merkiUiiin 1. 2. 46 lukien jalleen sotilas
ta varasarak.keisiin 15 ja 16 (l ukumaara), 29 j a 30 ( paino) seka 
53 (tulotus) . (Lkoj N:o 560, 14. 2. 46. ) 

Helposti pilaantuvan tavaran vahimmat maksut. 

Julkaisussa ,Hinnoitusluvut y. m." 0 . n: o 1136 siv. 3 ala
reunassa on helposti pilaantuvan tavaran viihimmiit maksut 
ilmoitettu virheellisesti 17, 20, 17, 20 markaksi. Naiden maksu
jen pitaa TS:n mukaan olla 17, 17, 20, 20 markkaa, joten k. o. 
kohta on taman mukaisesti korjattav~ . (Tfo n : o 371/ 489 , 
16. 2. 1946.) 

Ylim. vapaaliput. 

Rautatiehallituksen piiiijohtaja on myontanyt Suomen Rauta
;tielliisten Liiton toime.sta Helsingissii 10. 3. 1946 pidettiivaiin 
konepajojen ja varikkojen luottamusmiesten neuvottelukokouk
seen osallistuville luottamusmiehille ylimaaraiset vapaaliput mat
kaa varten Helsinkiin seka takaisin liihtoasemalle, kui.tenkin 
enintaan kahdelle henkilolle konepajaa ja yhdelle henkiloHe 
varikkoa kohden . (Tfo N :o 334/ 463, 12. 2. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 

Saimam~ Partiopoikapiirin hiihtokisoihin osall:istuville partio
laisille on myonnetty 25% :n matkalippualennus Lauritsala.an . 
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Aolennus on voimassa 25/2-2/3 1946. (Tfo N: o 332/436, 18 
11. 2. 1946.) 

Suomen Oppikoulujen Urhe£luliiton talvilrlSoihin Lahdessa 
25-26/2 seka voimistelumestaruuskilpailuihin Jyviiskyliissa 
13-14/ 4 -46 osallistuville kilpailijoille seka toimihenkiloille on 
myonnetty 25 %: n matkalippua·lennus Lahteen ja Jyvaskylaan. 
Alennus on voimassa 2 paivaii ennen ja 2 pii.iviiii jiilkeen kunkin 
tilaisuuden. (Tfo N:o 337/ 447, 12. 2. 46.) 

Raittiuden Ystiivien Urheiluliiton hiihtomestaruuskilpailuihin 
osallistuville kHpailijoille seka kilpailujen toimihenki1oille on 

· myonnetty 25 %: n matkalippualennus Helsinkiin. Alennus on 
voimassa 1-5/ 3 1946. (Tfo N:o 356/ 477, 13. 2. 46.) 

Suomen Partiopoikajiirjeston toimesta pidettiiviin ohjaaja
neuvotteluihin ja hiihtomestaruuskilpailuihin osallistuville partio
laisille on myonnetty 25% :n matkalippualennus Kouvolaan. 
Alennus on voimassa 1-8/3 1946. (Tfo N:o 357/478, 13. 2. 46.) 

Tyoviien Urheiluliiton allamainittuihin mestaruuskilpailuihin 
osallistuville kilpailijoille seka kiJpailujen toimihenkiloille on 
myonnetty 25 %:n matkalippualennus. Mestaruuskilpailut ovat: 
Painonnostornestaruuskilpailut Varkaudessa 3. 3. -46; nyrkkeily
mestaruuskilpailut Porissa 2-3/3. -46 sekii nyrkkeiymestaruus
kilpailut Kotkassa 2-3/3. -46. Alennus on voimassa 2 pii.ivaii 
ennen ja 2 pii.ivii.a jiil.keen kunkin kilpailun. (Tfo N : o 361/485, 
14. 2. 1946.) . 

Allalueteltaviin Suomen Kuuromykki.iinliiton toimesta jarjes
tettiiviin tiTaisuuksiin osallistuville kuuromykille sekii tilaisuuk
rien toimihenkiloille on myonnetty 25 %: n matkalippualennus: 
Kirkkopii.ivil1e Vaasassa 7-10/ 3, 60-vuotisjuhlaan seka liiton 
vuosi- ja edustajakokoukseen Turussa 23-25/ 3 ja Suomi
Ruotsi kiisipallomaaotteluun Helsingissa 24-25/ 3 1946. Alennus 
on voimassa 2 pii.ivaa ennen ja 2 paiviiii ji.ilkeen kunkin tilai
suuden. (Tfo N :o 331/.432, 9. 2. 1946.) 

Ji.irnviigsntiinnens Kristliga fOrening-nimisen yhdistyksen 
niille jiisenille, jotka eivat ole oikeutettuja saamaan vapaa· 
lippuja, on myonnetty 50% :n matkalippualennus 24-25/ 3. 
pidettavaan vuosikokoukseen matkustamista varten Helsinkiin. 
Alennus on voimassa 22-27/ 3. 1946. (Tfo N:o 346/ 475, 13. 2. 
1946. ) 

Kadonneet makasiini.klirryt. 

Loimaan .aseman makasiinikiirryt jaaneet 25. 1.-5. 2. 1946 19 
viilisena aikana johonkin kappaletavaravaunuun. Tunnusmerk-
kina mustalla maalattu ,Lm" ja karryn nokka hitsaamalla 
jatkettu. Etsittava ja loydettaessa lahetettava Loimaan asemalle. 
(Ljp 3 N: o II/94, 13. 2. 46.) 
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Myonnettyja palki.ntoja. 

20 RautatiehaJlitus on myontii.nyt Riihimaen asemalla palvele-

21 

ville konduktoori Taneli Joutjarvelle, junamies Gosta Adolf Lind
stromille, asemarnies Eino Ilmari H akkaraiselle ja alokas Arto 
Onni Veli Laaksolle kullekin 500 markan suuruisen palkinnon 
,tunnustukseksi siita erikoisesta valppaudesta, jota he olivat 
osoittaneet pidattiiessii.an joulukuun 10 paivana 1944 kaksi juna
varasta Riihimaen ratapihalla. (Rh/To N : o H 358/ 1695, 11. 2. 
1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
$ . l. mtamestar-in vi1·ka 7. :rn.tajnksossa (Sotka). Ratao aston johtajalle 

osoitetut hakemukset on jii.tettii.va viimeistiiii.n 2. 3. 1946. 
1 . liikennejaksossa seuraavat esity;ksen perusteeila taytettii.vat virat ja 

toimet: $. l. konttoriapulaisen toimia : kolme Helsingissii; 1. l. vaihdemiehen 
loimia : seitseman Helsingissa, kolme Vallilassa ja kuusi Pasilassa; asema· 
micsten esimiehen virkoja: yk.i Helsingissii; 1. l. asemamiehen toimia: yksi· 
toista Helsingissii., yksi Sornii.i issa ja viisi Va:Jilassa; ?J. l . asemamiehen 
toimia : klllksi KauJdahdessa, neljii. Ma.Jmilla seka yksi Kauniaisissa (valtion 
as unto), Kapylii.~ii, Oulunkylii.ssii., Tikkurilassa, Porvoossa, Keravalla, .Tar· 
venpii.ii sa ja Jokelassa; vahtin~iehen toimia : neljii Helsingissii sekii. yksi 
Sornii.isissa ja Valli:assa; talonmiehen toimia : yksi Helsingissii.; junamichen 
toimi<t: ncljii. Helsingissa ja kymmenen Pasilassa. Liiokenneosaston johta· 
jalle osoitetut hakemukset on jii.tettavii. asian:omaisen lii.kennepai.kan piiiilli· 
kolle viimeistiilin 7. 3. 1946. 

Rautatiehat:ituksen asianvalvojall vi1·ka. Raulatiehallitukselle osoitetut 
h.alromukset on jii.tettiivii viimeistiiiin 16. 3. 1946. 

Kirjanpitd.jiin 'l:irka hallinto·osastolla (oppikursseilla). Piilijohtajalle osoi · 
tetut bakemukset on jatettii.vii viimeistii.iin 16. 3. 1946. 

$. l. kirjurin virka 3. talousjakson toimistossa (Oulu) . P iilijohtaj a.lle 
osoitelut hakemukset on jiitettii.vii viimeistiiiin 18. 3. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus· 
te-n jii.ttii.mistii ottamaan ~elviiii. asunoonsaantimalldollisuuksista. 

H ellinkl 194.6 . Valtloneuvoaton 1drja.palno. 



KASKYLEHTI N:o 9 
1946 

Vllttaus Kaskylehdessa julkalrtuun maaraykseen merkltaan : 
Kl. N :o 1;46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Asunnon tarpeessa olevat. 
J otta voitaisiin saada selville niiden rautatielaisten lukumiiiira, 1 

jotka a uvat ala-arvoi issa, ahtaiss·a asunnoissa, alivuokralaisina 
tai suhteettoman kaukana virantoimitus- tai tyopaikastaan, kehoi
tetaan puutteelli.sissa asunto-oloissa asuvia tayttiimiian liitteena 
seuraava •lomake seka jiiWimaan se ennen ensi maaliskuun 7 pi:ii-
viia asianomaiselle esimiehelle, jonka, tehtyiian ilmoituksiin tar
peelliset oikaisut ja lisaykset seka todistettuaan tiedot oikeiksi. 
on Hihetettiiva ne ede~ leen maali kuun 11 piiivaiin mennessa. 
jak.sonsa piiiillikolle. J aksojen ja konepajojen piii:illikot sekii 
lennatininsinoori laativat saamistaan ilmoituksista, jatUien pois 
tarpeettomat ilmoitukset, yhdistelmiit, joi 'ta kiiy ilmi kaikki 
ilmoi tuksissa o:evat tiedot. Yhdistelmiit on laadittava kolmin 
kappalein, joi.s1ta yksi on 1iihetettiiva maaliskuun 15 pi.iiviian 
mennessa rau tatiehallitu'ksen ratatoimistolle, yksi rat ajakson 
piiallikolle ja yksi a ianomaisen osa.ston johtajalle. 

Ilmoitusta eiviit saa tehda ne, jotka asuvat olosuhteet huomioon 
ottaen tyydyttavassa omassa. asunnossa tai vuokralaisena joko 
yksityisen tai valtionrautateiden omistamassa rakennuksessa, ellei 
matka virantoimitus- tai tyopaikkaan ole kohtuuttoman pitkii, 
eika myoskiian ne, joil!e on varattu asunto tyon alia olevassa 
yksityisessa .tai valtionrautateiden asunnossa. Kysymykseen true
vat vain vakinaiset viran ·tai toimen haltij at, taikka vakinai
sesti valtionrautateiden palveluksessa (yhtiijaksoisesti vahintiiiin 
5 vuotta) olevat ylimaiiriiisen toimen haltijat ja tyontekijat. 
(R toj N: o R t 671/ 544, 23. 2. 1946.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Maaliskuun 1 paivastii 1946 avataan Jyviiskyliin aseman alai- 2 

sena J yviiskyliin-Vaajakosken va.lillii kilometrillii 381 + 790 m 
liikenteelle , J yski.i"-niminen sei ake, tariffivalimatkoina 4 km 
Jyvaskyliian ja 4 km Vaajakoskelle. Seisak'keella pysiihtyvat 
matkustajien jiittamistii ja ottamista varten (S) toistaiseksi 
moottorijunat. 

16•01. 2 8 . 2 . 46 . 
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Samasla paivastli lukien poistetaan JyvaskyUin-Vaajakosken 
viililta Kallioharjun ja Teivaisen seisakkeet.. (Rh/Lko N: o 619, 
21. 2. 46.) 

Junien luokitus. 

Lisayksenii Junaturvallisuussannon 119 §: n 2 kohtaan maara
taiin taten, .etta lumiaurat kuuluvat viidenteen (5) luokkaan eli 
si.is samaan luokkaan kuin virkajunat. (Rh/ Lko N: o 628. 
21. 2. 46.) 

Jt: n 134 §: n 17 kohdan muuttaminen. 

Rautatiehallitus on muuttanut Junaturvallisuussaannon 134 §: n 
17 kohdan seuraavan sisaltoiseksi: 

,Aika.taulutta kulkeva juna on, ellei toisin mi.iiirata, pidettavii 
junanHihetysasemaan nahden tarvittaessa pysahtyvanii junana ja 
muihin liikennepaikkoihin nahden sen sivuuttavana junana. 
Uman aikataulua lmlkeva jarjeslelyjuna on kuitenki.n pidettavii 
kaikkiin liikennepaikkoihin niihden tarvittae.ssa pysiihtyviinii 
junan.a." (Rh/Lko N:o 627,21. 2. 46.) 

Juopuneiden poistaminen junasta. 

Asema- ja junapalvelussai.innon 26 §: ssii maaratiian, eWi 
piiihtyneet henkilot, jotka tuottavat kanssamatkustajille hairiotii, 
on poistettava junasta sopivaksi katsottavalla liikennepaikalla, 
jossa juna pysiihtyy. Samassa kohdassa maariitaan myoskin, ettei 
konduktoorivaunuun saa paastaa hen.kiloita, jotka eivat ole oikeu
tettuja siinii matkustamaan. 

Elokuun 30 piiivanii. 1945 asema- ja kauttakulkukomennus
kunnille anne.tuissa toimintaohjeissa taasen maarataan, etta ilmei
sesti juopuneet henkilot on pidateWiva ja vietava konduktoori 
vaunuun tai luovutettava pysahdysaseman asemapartiolle. 

Koska e~ellamainitut ristiriitaiset maari.iykset konduktoori
vaunussa matkustamisesta ovat aiheuttaneet hankausta juna
henkilokunnan ja j.unapartioiden valilla, mi.iara Uian taten, etta 
a.sema- ja junapalvelussi.iannon 26 §: n miiarayksista poiketen 
saadaan toistaiseksi ja niin kauan !min junapartioita 01~ junassa 
mukana, juopuneet henkilot vieda konduktoorivaunuun ja pitiia 
siella, kunnes heidat voidaan ·luovuttaa vakinaisen poliisin tai 
lii.kkuvan poliisin asemakomennuskunnan huostaan. Pida.ttii.es-



saan juopuneita junassa, junapartioiden tulec pyytaa asema- 5 
virkailijoita puhelimitse ilmoittamaan asiasta jollekin junan 
kulkusuunnassa olevalle aserualle ja viimei Uian sille, jossa pida-
tetyn matkalippunsa mukaan .tulisi jaada pois junasta, etta sielta 
pyydettaisiin poliisimies ottamaan vastaan junasta poistettava 
juopunut. Talloin ratkai ee junapartio, milia asemalla juopunut 
voidaan poistaa junasta. (Rh/Lko N: o 626. 21 . 2. 46.) 

Talousvapaaliput. 

Sen johdosta, .ettii IluGpalahden ja PW.ijanma.en asemat kuu- 6 
luvat Tiel ingin kaupungin aluee een, rautatiehallitus on muut-
tanut l\lk I. 80 sivulla 8 olcvaa luetteloa niista liikennepaikoista, 
joilta annctaan talousvapaalippuja, I liikennejakson osalta siten. 
etta rataosan IIuopalahti-Luoma sijaan tulee rataosa Leppii
vaara-Luoma. Tama muutos, josta seuraa etta Huopalahden ja 
PiUijanmiien asemilla palvelevat eiviit entia saa talousvapaalip-
puja, tulee voimaan 1. 3. 1946. SamaHa huornautetaan, etta rata,. 
osalla OulunkyUi-Kerava palvelevat saavat talousvapaalippunsa 
toistaiseksi kuten Ui.hankin asti Helsinkiin ja IIameenlinnaan. 
(Rh/Tfo N: o 636, 20, 2. 46.) 

Rahditus. 

Rautatiehallitus on maarannyt tariffisaannon 38 §: n 7. lisa- 7 
maiiraykseen otettavaksi 1. 3·. 1946· lu'kien seuraavan sis~~ltoisen 
uuden kappaleen: 

Kun I- tai paadyttomiian M-vaunuun on kuormattu 32 §: n 
2 a) kohdassa tarkoitettuja tavaralajeja, sovelletaan niihin 
vaunukuormal uokkaa, jos ku ljetusmaksu lasketaan vahinUiiin 
3,000 kilon mukan. (Rh/Tfo N: o 637/2011, 20. 2. 46.) 

Esiintyneesta syysta huomautetaan rahdinla kijoille, etta mil
loin yhdysliikenteessii Rauman radan kanssa on rahtikirjaan 
merkitty purkauspaikaksi Raumalla tai Rauman Satama-asemalla 
joku syrjiiraide tai tchdaslaitoksen oma raide, ei syrjuraidemak-
ua saa merkita rahtikirjaan. 

Syrjliraidemaksut kannctaan erikseen asianomaisen liikcnne
paikan toimesla. (Rauman rautatien liikennepaallikon kirj. n: o 
52, 20. 2. 46.) 

Julkaisu sa ,IIinnoitusluvut y. m." 0. n:o 1136 siv. 2 on 
~6 lm1: n kohdalla peitemaksuksi ilmoitettu virheellisesti 51 mk 
1\Iaksun pitaa tietenkin olla 50 mk, jot en k. o. koh ta on tii.man 
mukai'sesti korjattava. (T:fo n: o 406/546, 23. 2. 46.) 
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Matkalippualennuksia. 

Sotasokeille saattajineen, jotka osallistuvat Helsingissa 10. 3. 
pideWi.vaan vuo ikokoukseen, on myonnetty 25 % : n mat'kaEppu
alennus Helsinkiin. Alennus on voimassa 8-12/3. 1946. (Tfo 

:o 393/521, 20. 2. 1946.) 

Sumnen Rautatieliiisten Raittiusyhdistyksen niille jaseniUe, 
jotka .eivat ole oikeutettuja aamaan vapaalippuja on myonnetty 
50%: n matkabppualennus osalli tumista varten JyvaskY'liissli 
16-17/3 pidetUiviian vuo ikokoukseen. .A.lennus on voimassa 
14--20/3 1946. (Tfo N:o 373/ 490, 18. 2. 46.) 

Fi1tlands Svenska Sc01dfijrbu11din parliojohtajakursseillc osal
li tuville partiolaisille on myonnetly 25 %: n rna tkalippua•lennus 
Helsinkiin. Alennus on voima a 21-27/ 3 1946. ( Tfo N: o 
378/ 500, 18. 2. 46.) 

Stwmen V (lpnakirkon varltaisnuorisoliiton jarje tamiolle opin
topai ville orollistuval'le varhaisnuorisolle ja heidii11 johtajiMeen 
on myonnetty 25%: n matka!lppualennus Kuopioon. AJennus 
on voimassa 21-27/ 31946. (Tfo ~:o 386/ 517,20.2. 46.) 

Ounasvaamn Talvikisoihin osallistuville kil pailijoiHe se:ka 
kisojen toimit. ijoille on myonnetty 25 %: n matkalippualennus 
Rovaniemelle. Alennus on voimassa 21-2 / 3. 1946. (Tfo N: o 
396/ 525, 21. 2. 1946. ) 

Nuoret Kotkat Keskusjohdon toimesta jiirjestettiiviHe nuorten 
ohjaajien neuvottelupaiville osalli tuville on myonnetty 25 %: n 
matka.lippualennus Lah·been. Alennu on Yoima::- -a 4--9/4 19':1-6 . 
(Tfo N:o 381/ 502, 19. 2. 46.) 

Stwmen Partiotyttojiirjeston talvipaiviin Helsingissa 24-25/3 
eka hiljaisille piiiville Kotkassa 20-22/4 1946 osallistuvil•le par

tiolaisille on myonnetty 25 %: n matkalippualennus Helsinkiin ja 
Kolkaan. .Aolennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivlia jal
keen kunkin ti•lai uudcn. (Tfo ~:o 374/ 491, 18. 2. 46.) 

Lomaliitto T. y :n lomakyliin matkustaville perheenii.ideille ja 
lap illc on myonnett? 25 % :11 matkalippualennus Heinolaan .tai 
Punkaharjulle. Alennus on voimassa 1. 5.-30. 9. 1946 . .A!lenn.u,· 
ei kos'ke lastenlippuja. (Tfo N: o 390/ 518, 20. 2. 46.) 

Vaununpeitteiden etsintii.. 
Kuluneen loka:lmun 29 paivana toimitetu sa vaunupeitteiden 

etsinnlissa puuttuivat seuraavat Turun aseman vaunupeitteet: 
N :o 2, 3, 8, 14, 16, 24, 30, 31, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 
52, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
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75, 76, 77, 78, 0, 82, 85, 86, ' 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 9 
101, 102, 105, 106, 110, 112, 113, 117, 120, 121, 123, 125, 129, 
131, 133, 135, 1317, 13 ' 141, 143<, 146, 151, 153·, 156, 157, 159, 
160, 161, 163, 164, 165, 168, 169, 172, 173, 17-±, 179, 180, 182. 
184, 185, 189, 190, 193, 194, 196, 200, 205, 206, 207, 210, 211, 
214, 216, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 229, 230, 233, 234, 235. 
237, 238, 244, 245, 249, 250, 253, 254, 256, 257, 260, 261, 262, 
263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 281, 
284, 285, 286, 287, 289, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 
304, 305, 306, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 319. 

EdelUimainituista Turun aseman vaununpei.tteista puttuivat 
jo 29. 10. 40 toimitetw· ·a etsinnlissa euraavat n: ot: 2, 3, 14, 36, 
.U, 42, 43, 45, 64, 91, 94, 9 , 105, 117, 123, 129, 159, 164. 

Yllamainittuja vaununpcitteitii etsiWiva kai'ki<lta liikcnnepai
koilta ja siina tapaukse a, etta jokin niistii on esiintynyt liiken
napaikal,la 29. 10. 45 jli<lkeen, on siita ilmoitettava 20. 3. 46 
mennessii omaUe Ljp: lle, joka vuorostaan ilmoittaa tulok e ta 
Ljp 3 : lle, Turku. (I1jp 3, N: o 1 1, 20. 2. -!6.) 

Kadonneet makasiinikarryt ja 2 teras
kankea. 

'l'oijaJlan asemalta on 12-13/ 2 kadonnut 2 rautakankea ja 1 O 
1-1/ 2 ma'kasiinikarryt, kaikki ilman merkkia. Kankeja epailliian 
vara tetuiksi, mutta kiirTyt ovat todennakoi esti jiianeet johonkin 
vaunuun. Pyydctiian etsimiiiin ja loydettaessa Ui.hettamaan Toi
ja,Jaan. ( 4. Jjp, 20. 2. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

!Jieksan asemalla palvellut yhm. a emamies Keijo Olavi 11 
.l\likkonen on erotettu sopima.ttomana VH: n palveluk een Iukien 
28. 2. 1946. (8 l.Jjp n:o H 67/ 1080, 19. 2. 46.) 

Aavasaksan pysakilla palvellut aloka Yrjo ,Johannes Piirola 
(s. 10. 7. 1920) on 8. 2. 1946 lukicn j iU.inyt omavrultaisesti poi:-; 
palveluksesta (6. ljp n:o 298/ 817, 21. 2. 46.) 

Utajarven pysakilla palvellut alokas Reino Olavi Niemi (s. 
6. 8. 1922) on 18. 2. 1946 lu'kien jaanyt omava<lt.aisesti pois ;pa l
veluksesta. ( 6. ljp n: o 817, 21. 2. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
2. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettii.vii.t toimet : 12 

Tampereen vcvrikolla : kahdeksantoista veturinllimmittjiin tointa (10 T pe, 
S H pk) ; kaksi veturinpuhdistajain csimiehentointa (Tpe) ; yksi 2. I. vetu· 
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rinpuhdistajan toimi (Tl) ; yksi pumppukoneenkiiyttiijan toimi (Pej) ; 
kaksi vahtimiehen tointa (Tpe); yksi 1. 1. vaununtarka~tajan toimi (Hpk) ; 
kuusi vaunuuvoitelijan tointa (2 'rpe, 1 Pej, 1 Tl, 1 Pri, 1 IIpk). Seinii
joen varikolla: kolme veturinlammittiijan tointa (Sk); kaksi 2. 1. vcturin
puhdistajan tointa (1 Sk, 1 Pts) ; kaksi 1. 1. vaununtarkastajan tointa. 
(1 Sk, 1 Kol') ; kolme vaununvoitelijan tointa (2 Sk, 1 Kok) ; yksi vahti
miehen toimi (Kok). Koueosaston johtajalle osoitctut hakemukset on jiitet
tii.vii asianomaiselle varikoupiiiilliki:ille viimeistiian 10. 3. 1946. 

Kanslistin virka hallinto-osastolla. Piiiijohtajalle osoitetut hakemukset 
on jiitettii.vii viimcistii.an 20. 3. 1946. 

!B. l . liikenneta?·kastajan virka tariffitoimistossa ( erikoisteht:aviit: kau 
sainviilisen matkustajaliikenteen ja siitii johtuvan ransltan- ja englannin 
kielisen kirjeenvaihdon hoi to). Rautatichallitukselle osoitetut hakemuksct on. 
jii.tettiivii viimeistiiiin 22. 3. 1946. 

Apu!aisjohtajan virka mtao~astolla (crikoisala: ratapihat). Rautatie 
hallitukselle osoitetut bakemukset on jiitettiiva viimeistiiiin 2:!. 3. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoitn enncn hakPmus
tcn ja.ttii.mistli ottamaan sclvlUi nsunnonsaantimahdollisuuksista . 



Irtileikattava. 

Liite Kl. 9/46. 1 

llmoitus asunnon tarvitsijoista . 

.. .......... ............. ..... .. osasto. 

I.Jiikennepaikka . . . .............. . 

Asunnon tarvitsijan nimi 

Virka, toimi tai ammatti 

Pal velusaika 

Perheen suu.ruus .. . .......... . . .. . 

Asuuko perhe olosuhteiden pakosta 
erillaan perheen paamiehesta . 

Missa 1 . . . . 

Nykyinen asunto .. 

a) Erillinen huoneisto, huoneiden 
lukumaara ja pinta-ala .. .. . . 

h) Alivuokralaisena, huoneiden 
lukumaara ja pinta-ala ..... . 

c ) Keittomahdollisuudet ( erillinen 
kei ttio .tai osu us kei ttioon) .. 

d) Asunnon etaisyys virantoimi
tus- tai tyopaikasta .. . .. 

.... ......... ... henkea. 

. .. ... ... ... huonetta ................ m2. 

. ........... huonetta .. ......... .. ... m2 . 



Asunnon puutteellisuus .......... . 

Mika on ollut syyna tahan huonoon 
asunto-oloon 1 (siirtolaisuus, nai-
misiin meno y. m.) ........... . 

............... .. ... ............ ..... ................... , 

YlHi.olevat tiedot LodisUm oikeiksi: 

maaliskuun .. .... .. p: na 1946 . 

(Nimi ) 

(Tyopaikan osoite) 

(Asunnon osoite) 

maaliskmm .. .. .... p:na 1946. 

(Nimi) 

(Virka) 

Helsinki 1946. Valtionenvoston kirjapalno. 



KASKYLEHTI N:o 10 
1 9 4 6 

Yilttaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl. N :o lj-46. 2 (= lehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiva painatusjaostoon. 

Veroennakon pidat taminen tyontekij alle 
sairaus- ja vuosiloma-ajalta maksettavasta 
palkasta. 

Asia.nomaisille huomautetaan, etta tyoniekijalle sairauden 1 
ajalta suorite.ttava palkka tai avustus, samoinkuin vuo iloma-

. ajalta maksettava maiiraystenmukainen palkka on ellaista tuloa, 
josta voimassa olevan lain mukaan tulo- ja omaisuusveroa on 
suoritettava ja pidatystaulukon mukainen veroennakon pidiitys 
toimite.ttava. (Toj I:o To 193, 26. 2. 46.) 

Valtion tyontekijiiin perhelisa. 

Valtioneuvoston helmikuun 7 paivana 1946 ylla mainitussa 2 
asiassa antamien soveltamismaiiraysten (Kl. : o 8/ 46. 3) joh-
dosta rautatiehallitus i~lmoittaa, etta seuraavat rautatiehallituksen 
antamat kirjelmat ovat kumoutuneet tai muutoin kayneet tar
peettomiksi tammikuun 1 piiiviista 1946 lukien: : o H. 12/ 2686, 
16/ 3 1945, iN: o H. 12/3507, 9/ 4 1945, r: o H. 12/ 13409, 28/9 
1945, N: o H. 12/14216, 11/ 10 1945 ja : o H. 185, 1/ 2 1946 
(Kl. N: o 6/ 46. 1). (Rh/ To : o H. 203. 1. 3. 1946.) 

Tapettien hinta. 

Rautatiehallitus on mliariinnyt, ettei va.ltionrautateiden huo- 3 
neustoihin sa ada valtionrauta teiden kustannuksella ilman rata
osaston johtajan tai rautatierakennusosaston johtajan lupaa ostaa 
kalliimpia tapetteja kuin sellaisia, joiden hintaluettelohinta, siis 
a1ennukseton hinta, on enintaan 35 markkaa rullalta. 

Valtionrautateiden huoneustossa asuvalla on kuitenkin oikeus 
aada. huoneustoonsa kalliimmatkin tapetit, jos han mak aa tapet

tien hinnan ja ylHimainitun hinnan eron. Tallaisissa tapauksissa 
valtionra.utatiet siis suorittava t tapettien hinnasta 35 markan 
hinnan rullalta, vahennettyna valtionrautateille siitii mahdolli
sesti myonnettlivii.lHi a'lennukseUa) ja tapettien saaja loput. 
(Rh/Vo n:o 653/ 2-051, 21. 2. 46. ) 

7. 3. 46. 1782 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Oikalisu. Kl n:o 8/ 46. 9. kohdassa (kirj. Rh/ Lko n:o 550. 
15. 2. 46) on Kemin aseman alaiseksi merkitty Ritikkala nimi
nen seisake. Nimi on vaarin. Pitaa olJa Ritikka. Pyydetaan kor
jaamaan. 

Jt:n liite A:n 10. kohdan poistaminen. 

Rautatieha.llitus on ml:Uirannyt, etta Junaturvallisuussaannon 
Liite A: n 10. kohta, jossa maariitaan ·opasteiden ,ohikulku sal
littu II tai ,aja" nayttamisesta ilman junamiehistoa kulkevalle 
junalla, peruutetaan. (Rh/ Lko N: o 700, 1. 3. 46.) 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan va
paalippujen saanti, silloin kuin han hoitaa 
ylimaaraista tointa. 

Rautatiehrullituksen 22. 1. 1946 (Kl N : o 5/46 18-kohta) an
tama maarays muutetaan siten, ettii vakinainen viran tai toimen 
haltija, joka on maaratty toimimaan ylimaaraisena, saa sen mali
ran vapaalippuja miltii hanelle hanen vakinaisen virkansa tai 
toimensa mukaan on tuleva. (Rh/ Tfo N:o 270/ 2337, 28. 2. 46. ) 

Kouluvapaaliput virkavapauden aikana. 

Rautatiehallituksen esityksesta kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerio on, peruuttaen ministerion kirjelman maaliskuun 
7 paiviilta 1925, N: o 1092, oikeuttanut viran tai toimen haltijan 
tai rautatiehenkilokunnan oikeudesta saada v.apaalippuja mat
koja varten vaUionrautateilla annetun asetuksen kolmannessa 
pykiilassa mainitun valtionrautateiden jokapaivaisessa jatkuvassa 
tyossa palvelevan tyoUiisen, jolle on myonnetty 22 paivana joulu
kuuta 1942 annetun palkkauslain 11 § :n toisessa momentissa 
tarkoitetusta syystii virkavapautta, paajohtajan harkinnasta riip
puen saamaan kouluvapaalipun virkavapautensa ajaksi matkoja 
varten opiskelu- ja kotipaikkakuntansa valilHi. (Tfo N: o 428/579, 
28. 2. 46, Kulk. kirj . N :o 1217, 26. 2. 1946.) 

Rahditus. 

Faneeriset pienoisveneet, pituus enint. 2.6 m luetaan 1. 3. 46 
alkaen 'luokkiin K A 1. (Tfo N : o 420/ 572, 26. 2. 46. ) 

Matkalippualennuksia. 
Svenslva Finlands Sko~idrottsforbundin ·hiihtomestaruuskilpai

luihin osallistuville kilpailijoille sekli kilpailujen toimitsijoille on 
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myonnetty 25 %: u matkalippualennus Pietarsaareen. A.Jennus 9 
on voimassa 6-12/3 1946. (Tfo N:o 417/561, 25. 2. 46.) 

Finlan.ds Svenska 8kidfijrb1mdin toimesta jarjestettaviin poi
kien maenlaskmnestaru uskil pailuihin osallistuville kilpailij oille 
sekii. toimihenkiloille on myonnetty 25 % : n matkalippualennllil 
Pannaisten asemalle. Alennus on voimassa 8-12/3 1946. (Tfo 
N :o 431/581, 28. 2. 46.) 

Suomen Partiopoikajarjeston Hii.meen piirin jii.rjesHimille tal
vileirin hiihtokursseille osallistuville partiolaisille on myon
netty 25% :n matkalippualennus Tampereelle. Alennus on voi
massa 21-27/ 3 1946. (Tfo :o 435/ 596, i. 3. 46.) 

Ot·todoksisten Nuorten Liiton vuosijuhlaan osallistuville nuo
risolle on myonnetty 25 %: n matkalippualennus Jyvaskylaan. 
Alenuus on voimassa 22-27/ 3 1946. (Tfo N:o 442/605, 2. 3. 46.) 

Kadonneet sairaspaarit. 

Pori kaipaa airaspaarejaan ( merkki ,Pori"). Lahetetty 1 0 
viime tammikuun 8 p: na H : ki. Sen jalkeen ei ole loytynyt. 
Pyydetiiii.n etsimi:i.ii.n ja palauttamaan kotia emaJleen. (4. ljp, 
27. 2. 46.) 

Vapaalipun kuoletus. 

Asemamies Paavo Vehmaselle 21. 2. 46 kirjoitettu tilapainen 11 
vapaalippu n: o 17/ 7846 matkalle Haapamaki-.Aanekoski-Haa
pamiiki (via Lpa-Mh-Kaj-Jy) on kadonnut ja kuoletetaan. 
(4. ljp, 27. 2. 46.) 

J okainen rautatielii.inen mukaan hiihto
maaotteluun! 

VR:n Urheilutoimikunta piti 26. 2. 46 ensimmaisen kokouk- 12 
sensa ja pii.atti hiihtomaaottelun kaytannollisen jarjestelyn tehos
tamiseksi seuraavaa: 

- kaikkia ra1~tatielaisjiirjestojii kehoitetaan toimeenpanemaan 
maaotteluhiihtosuorituksia, jotka jarjestoon katsomatta ovat avoi
mia kaikt1le rautatielaisille, jotta kukin voisi valita sen kilpai
lun, mika paikll!llisesti ja tyovuorojen puolesta hanelle parhaiten 
soveltuu; 

- suurempiin liikennekeskuksiin, kaupunki- ja risteysase
mille, kehoitetaan asettamaan erikoiset maao.tteluhiihtotoimikun
nat, jotka jarjestavat kilpailujen, rna ahiihtojen, haasteiden, pro
senttihiihtojen, hiihtoretkien, asemalt?- toiselle hiihtojen y. m. s. 
muodossa kaikille yhteisia maaotteluhiihtosuorituksia; 

- kaikkia liikenne-, varikko-, rata-, talous- ja varastojaksojen 
paallikoiti:i, konepajojen ja varikkojen paallikoita, asemapaalli-
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koiHi, pysiikinhoitajia, ratame.sta1·eita ja ~rleensa kaikkia esimies
asemassa olevia kehoitetaan innostamaan alaistansa henkilOkunt-aa 
osallistumaan hiihtomaaotteluun; 

- koetetaan myoskin radios a saada tilaisuu esittaa maa
attelua koskeva vetaamus kaikille rautatielaisille; 

- kaikki eri rautatieHiisjarjestoissii 15. 1. 46 lukien toimeen
pa.nnut hiihdot . amoinkuin kaildd muissa.kin blpaHuissa rauta
tielaisten suorittamat hiihdot atetaan maao.ttelusuarituksina huo
mioan, minka vuoksi kaikki 15. 1.-28. 2. 46 valisena aikana 
keraytyneet tulasluettelot pyydetaan ensi .tilassa lahettamaan 
VR: n Urheilutoimikunnalle, as. Hki, rautatiehallitus (hiihtamaa
ottelusaannot on julkaistu Kl n:o 4/46. 17). Taman lisaksi pyy
taii urheilutaimikunta 1lii.hettamaan 1/ 4 yhteisihnoituksen maalis
kuun aikana suoritetuista hiihdoista. Huhtikuun puolelle jii.a
vi ta maaattelusuarituksista tehdaan ilmoitus heti hiihtajen ta.
pahduttua. 

Maaotteh~hiihtomerkkejii saa tilata tarpeen mukaan toimikun
nan rahastonhaitajAlia. kirj . 0. Lehtoselta, as. rautatieha.llitus, 
koneo.sasto, puh. 20371/ 274. Tilitykset a 20: - kappaleelta suo
ritetaan VR:n UTheilun postisiirtotilille n :o 7181. 

'l'oimikunnan muita osoitteita: 
Puheenjohtaja: jahtaja A. Kuusisto, Hki, rh, puh. 20371/ 203; 
V ampuheenjohtaja: verhoilija Erkki Kuusisto Malmi III, 

Katikuja 8, puh. tyohon 70181/36; 
Sihteet·i: asemame,gtari T. Paakkanen, os. Varpasen pysakki. 

A voimia virkoja ja toimia. 
e. l. kontto1·iapula1·se-n toimi 3•. varikkoj(l;k on toimistossa. Tii.ytetii.iin 

e ityl>sen peru teella. Koneo aston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tet
tii.lrii 3-. va.rikkojakson. toimistoon viimeistiiii.n 14. 3. 1946. 

2. liiken.nejaksossa seuraava.t esityksen perusteella tii.ytettiiviit toimet: 
1. l. va'ihdemiehen toimia: ka-kSii Riihimii.ellii.; e. l . vaihdemiehen toimia: 
lwlme Reinola.ssa. ja yksi Lah.dessa.; e. l. asemamiehe1o toimia : viisi Ryvin
kiia.llii, .kaksi Rii•himiiellii ja yk itoista, Lahdessa; 3. l . asemamiehen toillnia: 
yksi Ojakkalassa, Rajama.e1Hi ja. Okeroisis a; jwnamiehe1~ toimia: vii.si Rii
himaellii. ja yksi Lahdessa; autonkuljettajain esi11tiehen toimtia: yk i Heino
la sa ja L01hjalla; 1. l. arutonktbljettajan toimia: kolme Reinolassa ja. neljii 
Lo·hjalla · e l. arutonkuljettajan toimia: kaksi Lahdessa eka yk i Rii.meen
linnassa ja Hyvinl,iiii.llii.; 1. l . autona-sentcrja1) toimia: ka.ksi Lohja11a; e. l. 
autonasentajwn, toillnia: yksi Lohjalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
Llal,emuik et on jiitettava a ianomai en li~kennepaikan piiii.Llikiille viimeist-iiiin 
J 5. 3. 11146. 

Alityonjohtajan vi1·ka Vaasan konepajassa (viilaajaosastolla) ja Helsin· 
gin konepaja sa (soxvau osastolla) . Koneosaston johta.jalle osoitetut hake
mukset on jiitettiivii viimeistiiiin 15. 3. 194-6·. 

Rakenmbsmestarin viffka 6 . . ratajak ossa (Seinajoki) . Rataosaston johta· 
jalle osoitetut hakemuk et on jatettii.vii viimeistiian. 16. 3. 1946. 

Yleisen. vaikean. asuntopulan ta.kia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittiimi ta ottamaan. sekaii asun.non ·aantim::thdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtionetwoston kil'japaino. 



KASKYLEHTI N:o 11 
1 9 4 6 

Vllttaus Kaskylehdessli julkaistuun mliarliykseen merkltiin: 
Kl. N :o lf-46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakeiua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Kansanelakevakuutusmaksun pidatta
minen. 

Joulukuun 21 paivana 194;5 annetulla valtioneuvosto)l paatok- 1 
ella (1253/45 ) on kansaneliikelain 3 §: n 1 momentis a sellai

sena kuin e on 30 paiviina joulukuuta 1943 annetussa laissa 
(1094/ 43), mainitun va.kuutusmaksun enimmaismaarii vahvistettu 
kolmeksituhanneksi markaksi 1 paivastii tammikuuta 1946 lukien. 
(Kl. · :o 5/ 46. 6.) 

Taman johdosta valtiovarainministerio on muuttanut 14 pai
vani:i kesiilruuta 1944 kaikille · valtion virastoille ja laitoksille 
osoittamansa kiertokirjeen 3. kohdan maariiystii siten, Wi pal
kanpidaty lakkaa kalenterivuoden jaljelUi olevalta osalta niin 
pian lrun palkansaajan, joko valtiol·ta tai muualta, saamasta 
palkasta tai palkkio ta on pida·tetty puolet edella mainitusta 
maarastii eli ttuhatviisisataa markkaa. 

Samalla on ministerio huomauttanut, etta edellii mainitun 
kiertokirjeen 8. kohdan 2. kappaleessa tarkoitettu maararaha on 
vuoden 1946 tulo- .ia menoarvio.ssa merkitty 15 paaluokan II lu
nm 24 momentin kohdaJle. (Toj N :o 465. 1. 3. 1946. - Vvrn. 
~ : o 1907, 23. 1. 1946. ) 

Vaatetuskortin C-pistekupongit. 

Kansanhuoltoministerio ilmoitta.a, etta joskaan 0-kupongit 2 
eivat ole voimassa kauppaliikkeissii, eikii naiden pistetili-tyksessi.i 
aa niita siis hyvaksya, ministerio sensijaan oikeuttaa kan an

huoliolautakunnat erittain pakoittavissa tapauksissa vaihtamaan 
0-kuponkeja ostolupiin lahinnii ·tyovaatteiden (suojapuvun, tyo.
puseron ja -housujen sekii tyorukkasten) hankkimista varten, 
cdellytettynii, etta asianomaisella ei ole vaatetuskortissaan jaljella 
enaa tarvittavaa mi:iiiriia A- ja B-pistekuponkeja. 

2064/ 46 . 14-. 3. 46. 
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Edella mainitut ostoluvat voidaan yhtei.sanomuk ina tehdii 
,jakson tai tyopaikan puolesta kansanhuoltolautakunnalle, jolloin 
on e itettiiva anomuksessa mainittujen henkili:iiden vaatetuskortit. 
(VR:n huoltopiiiillikon kirj. n:o 447/ 46, 9. 3. 46.) 

Valtionrautateiden paperij atteet. 

Myynti.sopimuksen n: o V. 1361/ 2402, 1 / 12 -42 mukaan Ja te-. 
keskus Oy: lle luovutettavien paperi- ja pahvijatteiden hiruta on 
korotettu mk : aan 1: 45 kg: lta vapoosti vaunussa H€lsingin Ui.nsi
satamas.sa ja on korotus voimas a 1/ 1 -46 lukien. (Voj V. 442/ 
600, 6/ 3 -46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Sen johdosta, eWi Pernajan lrunta, jo a Yalkomin satama
asema sijaHsee on julistettu kaksikielis€ksi, rautatiehallitus on 
Loviisan-V esijiirven Rau:taiie 0. Y: n tekemasta e.sityksesta 
hyvak ynyt mainitun liikennepaikan kaksikieliseksi nimeksi huhti
kuun 1 paivasta 1946 lukien ,Valkom- Valko", nimilyhennyk
sena aikaisemmin vahvistettu , \Vl". (Rh/Lko, N :o 793, . 3. 46 .) 

Kernin aseman alaisena avataan kuluvan maaliskuun 16 pi:ii
vasta lukien t:avaraliikenteelle vaunukuormin (T1t) Voinvienti
Osuusliike Valio r . l :aa varten ,Valion raide", tari££iva1imatkana 
1 km. (Lkoj : o 670, 5. 3. 46.) · 

Ylemmat liikenneoppikurssit. 

· Ylemmai ~iik€nn€oppikurs i:t paattyvrut ke kiviikkona iulevan 
huhtikuun 17 p : nii, johon menne a pyydetiian kursseilta pi:Hi e
ville oppilaille mahdollisesti annettavat virkamaaraykset Hihetta
miian oppikurssien johtajalle. ( Opj N: o 106, 8/ 3 -46.) 
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Alustavat liikenneoppikurssit. 

Alustavat Jiikmmeoppikurssit alkavat keskiviikkona tulevan 6 
huhtikuun 24 !>: na klo 13.00 oppik~rssien huoncisto a Ilelsin-
O'issa ja kestavat loppututkintoineen toukokuun 29 p: aiin saakka. 

L~ettelot naille kursseille saapuvista liikenneoppilaista pyyde
t~Uin lahettamiiiin oppikurs.sien johtajalle huhtikuun 15 paivaan 
menncssa. (Opj N:o 107, 8/3 -46.) 

Kone- ja varasto-osastojen _virkatutkin
toon valmistavat Iuentokurssit. 

Kone- ,ja vara to-o a tojen virkamiehilta aloka ohjesaannon 7 
40 §: n mukaan vaaditta aan virkatutkintoon valmistavat kurssit 
alkavat oppikur sien huoneisto a Helsingissa maanantaina tule-
van huhtikuun 1 p:na klo 13.00 ja kestavat keskiviikkoon aman 
kuun 16 p : iiiin saakka, jolloin osanottajille ilmoitetaan kurssien 
jalkeen pidettaviin virkatutkinnon aika. 

Luettelot naiUe kursseille ja tutkintoon aikovista konttori
apulaisista ja -oppilaista mahdollisimman rtaydellisten nimikirja
o teiden seuraamina pyydetiian asianomaisten esimiesten vali
tyksella virkateitse HiheWimiian <Jppikurssien johtajalle kuluvan 
maa1iskuun 27 paivaan mennessa. Lisaksi on osanottajien kurs-
eille saapue aan esitetiava c imie.stensa arvosanoilla varustettu 

. ellainen harjoittelukirja, jost.a kay selville, eWi oppilas on 
suorittanut alustavan kuulustelun ja on mainittm ohjesaannon 
41 y. m. § : n mukaisesti muut€nkin oikeutettu puheenaolevan 
Yirkat.utkinnon suorittamaan. 

Kur sien jiilkeen pidettavaan lopputu,tkintoon valmi tumiseen 
varataan luku:aikM noin kaksi viikkoa, joten kur eille saapu
vien kouluvapaaliput on kirjoitettava kestamaan toukokunn 
1 p:aan saakka. (Opj r:o 10 , / 3 -46.) 

Karbiidin kuljetus. 

Kulkulaitosten ja yleiJ·ten toiden minis•terio on suostunut 8 
siihen, etta kalsiumkarbiidin kuljetus rautateitse on kuluvan 
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vuoden aikana, poikkeuksena valtionrautateiden liikenne aiinnon 
I Liitteen 23 § :n 1 kohdan maarayksesta, sallitltua kappale
tavarana korkeintaan 100 kilon pakkauksina myo vahvoissa, tii
viissa ja tiiv:iisti suljetuissa seka pahvilla vuoratuissa :faneeri
astioissa, jotka saadaan kuljettaa vain umpivaunussa ja muuten 
noudattamalla va1tionrautateiden liikennesafumon I Liitteen 9 lu
Vlm maarayksia, seka vieHi ehdolla, etta kuljetuskirjoihin merki
taan paallyks~ ta: ,Rauta tiehalli tuksen luv·alla ". (Lkoj N: o 627, 
7. 3. 46.) 

• 
Rahditus. 

9 Tari:f:fitoimistolta on tiedusteltu, v;ikuttaako esineiden luku 
vahimpaan maksuun suksia matkatavarana ku1jetettaessa. 

Tariffitoimiston ilmoituksen mulnvan tarif:fisiiannon 29 §: n 
5 lm: n mukaan kannetaan vahin maksu erikseen vain , polku
pyor· a, koirist.a, kissoista ja pienisili apinoista", joten e inei
den luku ei vaikuta suksien vahimpaan maksuun. (Tfo n:o 549, 
25. 2. 46.) 

Edelleen on tiedusteltu, onko hinnoituslukuun tarif:fisaannon 
4:0 § ; n maaraysten mukaisesti lisattava luku 5 silloin kun 
6-10 tavaraluokkiin lukeutuvaa ainetta, esim. juoksevaa hartsia, 
natronlipeaa, raakaa tarpattia y. m. s. lahetetaan liikennoitsijan 
omistamassa sailiovaunussa. 

Tari£fitoimiston ant.aman vastauksen mukaan ei hinnoi-tus
lukuun lisata lukua 5, jos luokkiin 6-10 luettavaa tavaraa kulje
tetaan sailiovaunuissa. . ( Tfo n: o 594, 28. 2. 46.) 

On tiedusteltu, minka luokan mukaan r-ahdittetaan auto
pi-lkkeet. 

Tariffitoimiston ilmoituksen mukaan rahditetaan autopilkkeet 
luok~n D 10 mukq.an. Vaunukuormaluokkaa sovelletaan lahetyk
seen, jonka lruljetusmaksu ~asketaan vahintaan: katettua vaunua 
ldiytettiiessa 4,000 kilon, 2-akselista avovaunua ldiytettiiessa 
6,000 kilon ja 4-akselista avovaunua kayteWiessa 12,000 kilon 
muka:an. (Tfo n:o 593, 1. 3. 46.) 

VieHi on tiedusteltu, minka luokan mukaan rahditetaan alko
holiliikkeelle menevat pahvi. et pullonkorkit. 
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Tariffitvimiston ilmoituk en mukaan C 4. (Tfo n :o 614, 9 
4. 3. 46.) 

Rahtialennus. 

Suomen Yleisen Met~astiijaliiton toime.sta. Helsing:issa 11- 1 O 
19/ 5 1946 pidettaviian metsiistysniiyttelyyn liihetettiivien museo
.esineiden kuljetusmaksuista on myonnetty 15 %: n alennus liihto
.asemilta Helsinkiin. Alennus on voimassa 20. -!.-15. 5. 1946. 
(Rh/ Tfo N:o 773/2837, . 3." 46. ) 

Siirtokuormausmaksut. 

Yhdysliikenteessii yksityist·en rautateiden kanssa on TS 44 11 
pykaliin tarkoittamista pitkistii esineista Lahd.en ja Humppilan 
.asemilla toimitettavasta siirtokuormau.ksesta kannettava samGIJt 
mak ut kuin kookkaa ta tavarasta. (Tfoj sahko anoma N:o 20 
"7. 3. 46. ) 

Kuukausilippujen, kirjoittaminen. 

Kuu.kausilippujen kirjo:ittajille huomautetaan, etta kuukausi- 12 
lippuihin on viimeiseksi kelpoisuuskuukaudeksi merkittiiva lipun 
viimeinen tiiysi kelpoisuuskuukausi ( eikii siis sitii kuukantta, 
jonka kahtena ensimmaisenii arkipiiivanii lippu vielii kelpaa). 
Uudenmallisiin lippuihin me1·kitaiin tiimii viimeinen kelpoisuu -
kuukausi a . o. kohtaan isokokoisin nnmeroin (paivaii ei siis 
m rkitii ) .ia vanhanmallisiin a. o. riville kirjaimin. 

arualla hnomautelaan, etta vanhanmallisiin lippuihin merki
UHin snkupuolta osoittavat tunnukset (miesten lippuihin risti ja 
nai ten Jippuihin ympyrii) punaisella viirikyniillii lipun va em
mall puolelle sanan ,Hinta" eteen. Merkintii on ;tehtiiva niin 
uureksi, etta se lippuja tarkastettaessa helposti nakyy. (Tfo 

n: o 441/ 603. 2. 3. 46.) 
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Ylim. vapaaliput. 

Valtionrautateiden sairau.s- ja hautausavustuskassa Kaaren 
huhtilruussa 1946 pidettavaan vuosikokoukseen matku.staville 
rautateiden palveluksessa ol€ville sanotun kassan edu.stajille on 
myonnet.ty ylim. vapaalippuja. (Tfo N:o 468/ 63 .. 3. 46. ) 

Matkalippualennuksia. 

Suomen Vapaan Partioryhrniin vuosikokoukseen osall:istuville 
partiolaisille on myonnetty 25% :n matkalippuwlennu.s Tampe
reelle. Alennus on voimassa 21.-27. 3. 1946. (Tfo N: o 466/ 635, 
. 3. 46.) 

Sumnen Partiopoikajii1'jeston euraaville partiojohtajakuTs-
eille osallistuville partiolaisille on myonnetty 25 % : n matkia

lippualennus. Kur sit ovat: Lappeenrannassa 23-25/3, Seina
joella 23-25/3, Myllykoskella 20-22/4 seka. Turussa 20-22/4 
1946. Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen 
kunkin kurssin. (Tfo N:o 473/645, 9. 3. 46.) 

Tuberkuloosipotilaitten Liiton lirutokokouksen edustajille on 
myonnetty 25 %: n matkalippualennus Turkuun. Alennus on 
voimassa 25.-30. 3. 1946. (Tfo N: o 437/ 619. 6. 3. 46.) 

Sotainvaliidien Veljesliiton vuosikokoukseen osallistuville in
valiideille on myonnetty 25% :n matkalippualennus Kuopioon. 
Alennu.s on voimassa 10.-17. 4. 1946. · (Tfo :o 452/ 618r 
6. 3. 46.) 

Jam in Ilrnailukoulun oppilaille on myonnetty 25 %: n matka
lippualennus Tampereelle tai Jamijarvelle. Alennus on voimassa: 
15. 4.-31. 12. 1946. (Tfo N: o 467/ 636, . 3. 46. ) 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Paraisten Kalkkivuori 0. Y: n vaununpeite N: o PK 6, joka: 
27. 11 . 45 Hihetettiin Turun satamasta Urjalaan, ei ole saapunut 
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takaisin omistajalle. Pyydetaan etsimiian ja loydeWiessii Hihetta- 15 
malin Parai.&ten Kalkkivuori 0. Y: lle, Turun satamaan. (Ljp 3, 
~T:o 213 7. 3. 46.) 

Myonnettyja palkintoja. 

Rauta;tiehallitus on myontiinyt Tampereen asemaHa palvele- 16 
valle aloklmalle Alma Syvaselle 500 markan suuruisen palkinnon 
iitii erikoisesta valppaude.sta ja tarmokkuudesta, jota han oli 

osoittanut pidatettaessii varasta Tampereen aseman asemalaitu
rilla - joulukuun 21 paivana 1945. (Rh/ To n: o H 546/2575, 
1. 3. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Kouvolan aseman a1okas Vaino Asser Hynninen (synt. 17. 9. 17 
1917) on jiilinyt ilmoitt.a.matta tyostii pois ja erotettu sopimatto
mana VR palvelukseen 1. 3: 46 lukien. (10. ljp n: o H 299/1617, 
7. 3. 46. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

4. liikeunejakso sa seuraavat esityk en perusteella tii.ytettiivii.t virat ja 18 
toimet: 1 l. vaihdemiehen toilmia: vil i Tampereella, kolme Haapamaellii ja 
vUsi 'roijalassa; 2. l. vaihdemiehen toilmia: yoksi Haapamii.ellii. ja Peipoh-
jassa; asemamiesten esinniehen virkoja: yksi Porissa; 1 l. asemamiehen toi-
1nia: seitseman Tampereella; :e. l. asemwmiehen toimia: neljii. Pori sa, seit-
seman Haapamii.ell'!i ja lmhdeksan 'l'oijalassa; 3 l. asmnam4ehen toilmia: 
kaksi Viialassa, viisi Peipohja sa ekii. yksi Kolllossa, Orivedellii., Heinoos a, 

irroilla, Parkanos a, Niinisalossa ja Pomarkussa; j1mamielun~ toimia: 
seitsemii.n Tampereella, kolme Porissa, viil!i Toijala sa, kak i Peipohja a 
sekii. yksi Haapamiiellii. ja Vilppulas a. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on jii.tettiivii. a ianomai en liikeunepaikan paallikolle viimeistaan 
26. 3. 1946. 

Kak i 1. l. koneinsilnOoritn virkaa, joista toinen keskushallinnon kone
osastossa (erikoisteht'avii: kon-eteknillis t tyot) ja toinen Kuopion 1!:onepa
jalla, ja kaksi B. l. kaneinsi1worin virkaa, joista toinen Vaasan ja toinen 
Oulun konepajalla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on jatettavii. 
v-iimeistniin 5. 4. 1946. 
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Osastost?tteerin virka tariffio astolla (e1·ikoisvaatimukset: perehtyueisyys 
tariffeihin ja 'tariffipolitiikkaan) . Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuk
set on j a.tett iivO. viimeistaiin 6. 4. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takiA. kehoitetaan hakijoita ennen hake
mu ten jattiimistii. ottamaan selvi:Ui. asunnon aantimahdollisuuk ista. 

H elsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 12 
1 9 4 6 

Vilttaus Kaskylehdessll julkalstuun mliirllykseen merltltUII: 
Kl. N:o lf-46. 2 (= lehdennumero, vuosl, asian numwo). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtllvll palnatusjaostoon. 

Valtion tyossa olevien tyontekijain oikeu
desta ellikkeeseen annetun asetu.ksen muut
taminen. 

Valtiovarainministerion esittelysta muutetaan valiion tyossa r1 
olevien tyontekijain oikeudesta elakkeeseen 17 paivana kesakuuta 
1925 annettuun asetukseen 16 paiviina huhtikuuta 1943 anne
,tulla asetuksella lisa tty 6 a § nain kuuluvaksi: 

6 a §. Vuoden 1946 aikana myonnettavien elakkeiden suu
ruus lasketaan 6 § :ssa olevien saannosten estamatta vuosien 1935 
-1939 tyotulojen perusteella tyotulojen vuotuinen keskimaara 
korottamalla, milloin se on enintaan viisituhatta markkaa, kak
sinkertaiseksi, milloin se on yJi viidentuhann.en markan ja enin
taan kahdeksantub.atta markkaa, kahdeksallakymmenella sadalta, 
kuitenkin vahintaan viidelHi.tuhannella markalla, milloin se on 
yli kahdeksantuhannen markan ja enintaan neljatoistatuhatia 
markkaa kuudellakymmenelli:i. sadaJta, kuitenkin vahintaan kuu
dellatuhannellaneljalUisadalla markalla, ja milloin se on yli nel
jantoistatuhannen markan viidellakymmenella sadalta, kuitenkin 
vahintiian 'kahdeksallatuhannellaneljallasadalla markalla. 

Jos tyontekijii, joka tayttaa eliikkeen saamiseen vaadittavat 
ehdot, ei ole ollut jonakin tai joinakin vuosista 1935-1939 
1 §: ssa mainitussa valtion tyossa, lasketaan elake jaljelHiolevien 
vuosien tyotulojen perusteella, ja jos hiin ei ole oUut sanottuina 
vuosina lainkaan valtion tyossii, maiiratiiiin haneltii saamatta jii8.
neiden tyotulojen suuruus harkinnan mukaan. - Tiita asetusta 
sovelletaan 1 piiiviistii tammikuuta 1946 alkaen. (Rh/To N :o 
H. 599, 15. 3. 46.- Asetuskokoelma N :o 115, 7. 2. 46.) Kl. n:o 
12/46. 1. 

Tyontekijain tapaturmavakuutuslaissa saa... 
detyn korvauksen ja vuosityoansion maa... 
ran korottaminen. 

Laki tyontekijain tapaturrnavakuutuslaissa saiidettyjen 2 
korvausten korottarnisesta. 

Eduskunnan paiitoksen mukaisesti, joka on tehty valtiopiiiva
jiirjestyksen 67 §: ssii maiiratylHi tavrulla, siiiidetiian: 

2247. 21. 3. 46. 



2 1 §. Valtioneuvostolla on valta korottaa 12 paivana huhti
kuuta 1935 annetussa tyontekijiiin tapaturmavakuutuslaissa saa
detyn korvausjarjestelman markkamiiiiria niin, etta korvaukset 
vastaavat muuttunutta palkkatasoa. 

2 §. Edella 1 §: ssa tarkoitetusta toimenpiteestii aiheutuva 
muutos vakuutusmaksun perusteissa tulee noudatettavaksi sosiaa
liministerion mi:iaraamiista ajankohdasta lukien. 

3 §. Tata lakia on sovellettava 1 paivasta tammikuuta 1946, 
ja se on voima sa vuoden 1947 loppuun. (Asetuskokoelma N: o 
110, 15. 2. 19:1:6.) Kl. n: o 12/46. 2. 

VaUionwvoston piiiitos tyonte;kijiiin tapatunn!Wakttutuslaissa 
siiiidettyjen korvausten korottarnisesta. 

Valtioneuvosto on tyontekijiiin tapaturmavakuutuslaissa saa
dettyjen korvausten korottamisesta 15 palvana helmikuuta 1946 
annetun lain (110/46) nojalla sosiaaliministerion esittelysti:i mai:i.
ri:innyt, etta sovellettaessa 12 paivii.na huhtikuuta 1935 annetun 
tyontekijain ,tapa.turmavakuutuslain 16, 28 ja 29 § :iii, sellaisina 
kuin ne ovat 20 paivana kesakuuta 1941 annetussa laissa (453/ 
41), ' 

1) 16 § :n 2 momenttiin sisi:i.ltyvan taulukon sijasta on ki:i.y
tettava alla olevaa taulukkoa: 

Vablngolttunut 
Pa.Jkkaluokka on ykslnfilnen 

mk 

I . ....................... 30:-
II ......... ............... 40:-

III ........................ 55:-
IV ... .. . . . ... ............. 70: -
v . ....................... 85:-

VI ... . .................... 100:-
VII . . . . .. ... . .............. 110:-

VIII ........................ 120: -
IX . ....................... 130:-

X . ....... . ..... . . ........ 140:-

VablngoittuneeliA 
on omaisia 

mk 
40:-
55:-
75:-
95:-

115:-
135:-
145:-
160:-
175:-
190:-

2) 28 §: aiin sisiiltyvan rtaulukon sijas.ta on kaytetti:i.va alia 
olevaa taulukkoa : 

Kesklp!l.lvaralk.ka. mk Palkkaluokka 

- 66.99 ................................. . I 
67.00- 99.99 .. ............................... . II 

100.oo-132.o9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
133.00-166.99 ................................. . 
167.00-232.99 ................................. . 

IV 
v 

233.00-299.99 . . . ............................... VI 
300.oo-366.99 ................. . ............... . 
367.00--432.99 ................................. . 

VII 
VIII 

433.00--499.99 
500.00-

.................................. IX 
X 
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3) 29 § :n 5 momentissa mainit:Jtujen markkam1Hirien sijasta 2 
on kaytettiiva 

10,800 markan sijasta 60,000 markkaa, 
36,000 markan sijasta 180,000 markkaa ja 
7,200 markan sijasta 24,000 markkaa. 
Tata paatosta on sovellettava 1 piiivasta tammikuuta 1946. 

(.Asetuskokoelma N:o 111, 15. 2. 46.) (Vrt. rh:n ki€rtok. n:o 
3/609, 27. 2. 1942.) Kl. n :o 12/46. 2. 

V altioneuvoston piiiitos tyontekijain tapaturmavakuutnslain 
1 §: ssii tarkoitetun vuosityoansion miiiirastii. 

Valtioneuvo to on 12 paivana huhtikuuta 1935 annetun tyon
tekijain tapaturmavakuutuslain 1 § :n 3 kobdan nojalla, sellai
sena kuin se on 1 paivana syyskuuta 1944 annetussa laissa 
(593/44), sosiaaliministerion esittelysta vabvistanut sanotussa 
lainkohdassa tarkoitetun vuosityoansion maaran kahdeksisadaksi
tuhanneksi markaksi. 

Talla paatoksella kumotaan valtioneuvoston 1 paivana syys
kuuta 1944 antama paatos tyontekijain tapaturmavakuutuslain 
1 § :ssa tarkoitetun vuosityoansion miiarasta (594/44). (Asetus
kokoelma N:o 112, 15. 2. 46.) (Rh/To H 598, 15. 3. 46.) Kl. n :o 
12/46. 2. 

Siihkolaitteiden korjaukset ja j ii.rjestely
muutokset . 

Sen johdosta, etta eraat liikennepaikkojen pfHiUikot ovat, eh- 3 
dottaessaan liikennepa:ikoillaan sahkojohtomuutosa.sennuksia, laa
tineet itse tarv:iketilauksen ja liihettaneet sen edelleen asianomai-
sen jaksanpaallikon kautta, sahkoteknillinen .toimisto huomauttaa 
viittaamalla maarayskokoelma IV: n 46. 13 §: n 1-kohtaan, etta 
mainitunlainen menettely on maaraysten vastainen. 

Mainitun kohdan mukaisesti tallaiset esitykset on tehrt:avii. kor
jausalueen esimiehelle, joka ammattimiehena laatii tarviketilauk
sen ja Hi.hettaa sen edelleen asianomaisessa jiirjestyksessa. Tal
J.oin han voi samalla todeta ehdotuksen tarpeellisuuden ja tiir
keyden. (Lkoj n :o 783/2562, 14. 3. 46. - Stt n:o 733/318, 
7. 3. 46.) 

Kulj etuslupien kayttamisen valvonta rauta
tiella. 

Kansanhuoltoviranomaiset ovat tarkkaillessaan sellaisten saan- 4 
nostelynalaisten tarvikkeiden, joiden kuljettamista tai lii.hetta
mista varten tarvitaan lruljetuslupa tai sita vastaava muu todis-
tus, rautateitse tapahtuva.a kuljetusta havainneet., etta mii.arii.tyn 
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tarvike-eriin. kuljettamiseen oikeuttavaa lupaa on kaytetty useam
man kerran. Tama on monessa rtapauksessa johtunut siita, ettei
vat asianomaiset rautatievirkailijat ole, silloin kun kuljetuslupa 
tai sita vastaava .todistus lahtoasemalla on heille esitetty, teh
neert siihen mitaan merkintoja. Kun kuljetuslupa nykyoloissa 
joskus taytyy roaarata olemaan voimassa pisimmiin. sallitun ajan, 
kuukauden, jaa sen saajalle naino1len mahdollisuus kay,ttaa sita 
useammankin kerran. 

Kerrotunlaista kuljetuslupien vaarinkayttamista kansanhuol
toviranomaiset ovat havainne<>t varsinkin pito- ja teuraselaimiii 
seka Iihaa kuljetettaessa, jolloin saannonmukaisen kuljetusluvan 
korvaa joko pitoelainten ostoluvan (Kh-lomake n: o E 43) tai teu
raskarjan ja lihan ostokuitin (Kh-lomake n:o E 36) C kappale. 
Kun mainituissa C-kappaleissa lisiiksi ei ole mitaan merkintaa 
niiden voimassaoloajMta, on niita varmasti monessa ,tapauksessa 
kiiytetty useampia kertoja. 

Mainitunlaisten vaarinkaytosten estiimiseksi on lahetysasemilla 
tiista Uihin aina, kun tavaraa lahetettaessa on esitettava kuljetus
lupa tai sita vastaava todistus, se leimattava liihetysaseman pai
viileimalla. Nain menetellen ei lmljetuslupia ja -todistuksia voida 
enaii toista kertaa kayttaa. Samalla huomautetaan, etrt:a varsi
naisen kuljetusluvan korvaavat todistukset, kuten esim. edella 
mainittujen osrtolupien ja -kuiWen C-kappaleet, Hi.hetysilmoituk
set ja kuormakirjat, on aina · ehdottomasti liitettava kuljetuskir
joihin. (Lkoj n:o 847, 16. 3. 46. - KHM:n tarkkailuosaston 
kirj. n:o 23/43/1551, 13. 3. 46.) 

Sotilaskuljetustodistus litt L. 
Sotilaskuljetustodistuksen litt L esiW.ijiille on huhtikuun 1 

paivasta 1946 81lkaen aina kirjoitettava shekkilippu. Sotilaskul
jetustodistus litt L kiinnitetaan liimaamalla a. o. shekkilipun 
ka.ntaan. Nama liput rtilitetiiiin vastaisuudessa samalla kertaa 
muiden shekkilippujen kan.ssar joten lomakkeen B n:o 126 u vii
meiselle sivulle ei enaa laadita luetteloa naistli lipuista. (Tfo 
N:o 504/689, 15 . .a. 46.) Kl. n:o 12/46. 5. 

Vapaaliput. 
Miiiirayskokoelma I. 80. 14 §: ali.n (siv. 17) liswHian seuraa

vansisaltoinen uusi kohta: 
3. Vapaalippu on huolellisesti sailyteWiva. Jos se joutuu 

vieraan henkilon haltuun, voidaan sita, jolle vapaalippu on kir
joitettu, rangaist.a. (Vrt. asetuksen 16 ja 17 §.) Kl. n:o 12/46. 6. 
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Maiirayskokoelma I . 80. 18 §: iiiin (siv. 20) IJ.isatiian seuraa- 6 
vansisaltoinen uusi kohta: 

6. Vapaalippu, joka on loppuun kiiytetty, tai jonka kelpoi
suusaika on paattynyt, on il.uovutettava asianomaiselle konduk
toorille, jonka tulee keriita liput samojen siiantojen mukaan kuin 
muutkin matkaliput seka liihettaii ne tarkastustoimisto II: een. 
(Rh/ Tfo N: o 918/ 3111, 14. 3. 46.) Kl. n: o 12/ 46. 6. 

Vapaan rautatiekuljetuksen myontli.minen 
siirtovaelle rakennuspuiden hakkaamista 
varten maanhankintalain nojalla annetulle 
tilalle tai asuntotontille. 

Sisiiasiainministerion siirtovaenasiain osasto on lahettiinyt rau- 7 
tatieha,llitukselle seuraavan sisalt.Oisen kirjelmiin rautatieviran
omaisten tietoon saatettavaksi: 

Sisaasiainministerion siirtoviienasiain osasto ilmoittaa kaikille 
siirtoviien huoltoviranomaisille tiedoksi ja noudatettavaksi, etta 
osasto on sisiiasiainministerion 19/9 -45 vahvistamien siirtoviien 
ja siirretyn omaisuuden kuljettamista rautateillii koskevien ohjei
den nojalla paattiinyt ant.aa siirtoviien huoltoviranomaisille seu
raavat rautatiekuljetuksia koskevat lisaohjeet : 

Siirtoviien huoltoviranomaiset ovat oikeutetut rakenn.uspuiden 
hakkaamista varten myontamaiin vapaan rautatiekuljetuksen yhtii 
meno- ja paluumatkaa varten enintiian kahdelle siirtovakeen kuu
luvalle henkilolle, joista ainakin toinen henkilo on saanut 5 pai
va.na toukokuuta 1945 annetun maanhankintalain nojalla sellai
sen tilan ,tai asuntotontin, jolta puuttuvat valttamattOmat raken
nukset ja jolle on siita syysta hakattava rakennuspuita, edellyt
taen etta vapaata kuljetusta haluava esittaa siita asianomaisen 
asukkaanottolautakunnan antaman todistuksen ja etta mainitut 
henkilot matkustavat yhdessa. Sen il.isaksi ovat siirtovaen huolto
viranomaiset oikeuteturt myontiimiian vapaan rautatiekuljetuksen 
myOskin samalla kertaa kuljetettavan hevosen, reen, tarpeellisten 
tyokalujen, elintarvikkeiden ja rehujen kuljettamiseen nykyiseltii 
asuinpaikalta sille paikkakunnail.le, josta edellamainittu .tila tai 
tontti on hiinelle annettu seka hevosen, reen ja tyokalujen kul
jettamiseen takaisin li:ihtopaikkakunnalle. Kuljetustilaukset me
nomatkaa varten lrirjoittaa nykyisen asuinkunnan siirtovaen huol
toviranomainen ja paluumatkaa varten sen kunnan siirtoviien 
huoltoviranomainen, jossa annettu tila tai tontti sijaitsee seka 
kaytetaiin henkilokuljetuksiin kaavaketta ,Matkalipun tilaus siir
tovaelle" (B N: o 259) ja hevosen ja muuri omaisuuden kuljetta
miseen siirtoviienasiain osaston rahtiluottorahtikirjaa (SV. 28). 
Kuljetustilauksen kirjoittamisesta menomatkaa varten on asian-
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omaisen siirtovaen huoitoviranomaisen tehHiva merkinta edella
mainitulle asukkaanottolautakunnan todistukselle, joka paluu
matkaa varten tarvittavan kuljetustilauksen kirjoittaneen siirto
vaen huoltoviranomaisen on otettava haltuunsa ja havitettava. 
(Tfo N: o 481/652, 12. 3. 46; Sisaasiainministerion siirtovaen
asiain osaston kirjelma N: o 5163, 6. 3. 1946.) 

Rahtivapaus. 

8 Kulkulaitosten ja yleisten ,toiden ministerio on myontanyt 

9 

10 

11 

Amerikan luterilaisten kirkkojen avustusjarjeston Lutheran 
World Relief 'in ark.kipiispa Aleksi Lehtoselle osoi tetuille lahja
tavaroille, jotka kasitti:i.vat n. 500 paalia a n. 50 kg erilaista 
vaatetavaraa seka n. 20 kollia kenkia, rahtivap.aan kuljetuksen 
val tionra utateilla. 

Taman johdosta ilmoitetaan, etta mainittuja lahetyksia kulje
rtettavaksi jatettiiessii on lahettajan samalla jiitettiivii asianmukai
sesti ,tiiytetty .tavallinen rahikirja. Ellei liihettiijiilla ole rahti
kirjaa, laatii asemavirkailija sen siiadetystii maksusta. Erikois
·luetteloihin ei naitii rahtikirjoja luonnollisesti merkita. Myon
netty etu on voimassa kesiikuun loppuun 1946. (Tfo N: o 516/705, 
16. 3. 46; kulk:n kirj. N: o 1498, 13. 3. 46.) 

Rahtialennus. 
Paaleihin puserrettu jiitepaperi luokitetaan D 10 mukaan vuo

den 1946 loppuun saakka. (Tfo N: o 489/672, 13. 3. 46; kulk. kirj. 
N:o 1421, 11. 3. 46.) 

Matkalippualennuksia. 
Raittiuden Y stiivien toimesta jiirjestettavhlle hiihtokursseille 

osallistuville on myonnetty 25% :n matkalippualennus Vuokat
tiin. Alennus on voimassa 30/3-7/4.1946. (Tfo N:o 474/646, 
9. 3. 46.) 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimesta jiirjes
tettaville neuvottelupaivU.Le osallistuville on myonnetty 25% :n 
matkalippualennus Helsinkiin. Alennus on voimassa 6--14/4. 1946. 
(Tfo N :o 475/647, 9. 3. 46.) 

Vaununpeitteiden etsinta. 
Kuluneen lokakuun 29 piiiviina toimitetussa vaununpeitteiden 

l>askennassa puuttuivat seuraavat Oulun aseman vaununpeitteet: 
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N: ot 24, 25, 28, 33, 34, 40, 45, 48, 50, 60, 75, 79, 81, 85, 106, 111, 11 
112, 118, 119, 125, 132, 142, 153, 155, 156, 161, 163, 167, 175, 
182, 184~ 186, 187, 189, 190, 191, 195, 198, 200, 203, 209, 210, 
212, 222, 223, 224, 225, ~27, 229, 230, 23-!, 240, 2-!-:1:, 246, 247, 
249, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 266, 267, 
268, 269, 270, 273, 27~ 277, 278, 279, 280, 281, 283, 28~ 29~ 
292, 293, 295, 297, 298, 299, seka seuraavat Tornion aseman 
vaununpeitteet: N: ot 6, 9, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 
44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 61, ~2, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ja 
75. - Peitteesta n: o 38 on, tanne tulleen ilmoituksen mukaan, 
loydetty kappaJe M:erikosken tyomaalta Oulussa. 

YlUimainittuja vaununpeitteita on etsittiiva ja siina tapauk
sessa, etta jokin niista on esiintynyt liikennepaikalla 29. 10. 45 
jalkeen siita ilmoitettava 10. 4. 46 mennessa oman liikennejakson 
paallikolle, joka vuorostaan ilmoittaa tuloksesta 6. liikennejakson 
paallikolle Ouluun. ( 6. ljp n: o 1121, 13. 3. 46.) 

Virkamerkin kuoletus. 

Pieksamaen varikon veturinkuljettaja Kalle Nestor HytO.sen 12 
(kotipaik}ra Jyviiskyla) virkamerkki n: o 771 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Vre, Pm. 13. 3. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Kotkan aseman alokas Helge Johannes Soppi (s. 18. 10. 23) 13 
ja Kouvolan aseman alokas Olavi Vanhalakka (s. 7. 11. 23) on 
irtisanottu 31. 3. 46 lukien sopimattomina VR palvelukseen. 
(10. ljp. n:o H. 324/1724, 11. 3. 46 ja n:o H. 329/1784, 12. 3. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
3. varikkoja.ksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 14 

Oulwn. varikolla : neljii. vahtimiehen tointa (2 01, 1 Kem, 1 Roi) ; yksi 1. 1. 
vaununtarkastajan toimi (01) ; seitsemii.n 2. l. vaununtarkastajan tointa 
(3 01, a Kem, 2 Roi); kymmenen vaununvoitelijan tointa (4 01, 2 Tor, 
2 Kem. 2 Roi): Iisalmen varikolla: yksi pumppukoneenkiiyttii.jii.n toimi 
(Phii.); kaksi vahtimiehen tointa (lim); kaksi 1. l. vaununtarkastajan tointa 
(1 lim, 1 Kaj); yksi 2 l. vaununtarkastajan toimi (Kon) ; yksi vaununvoi· 
telijan toimi (Ilm). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuK.set on jii.tet· 
tii.vii. asianomaiselle varikonpii.ii.llikolle viimeistiiii.n 30. 3. 1946. 

Kolme ali.tyonjohtajan virkaa, joista yksi Helsingin konepajassa (sor· 
vausosastolla), yksi Vaasan konepajassa (viilausosastolla) ja yksi Oulun ko· 
nepajassa (viilausosastolla). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jii.tettiivii. viimeistii.ii.n 30. 3. 1946. 

Konttoripi.Uillik6n vi1·ka Helsingin kon.epajalla. Pii.ii.johtajalle osoitetut 
ha.kemukset on jii.tettii.vii. viimeistii.ii.n 11. 4. 1946. 
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Miespuolisia. lidkenneoppilaita otetaan liikenneosa.stolle 1. ~- 1946 lukien. 
Halukkaita. pyrkijoitii. kehoitetaan viimeistaan 13. 4. 1946 jattiimiiiin jollekin 
asemapiiiillikolle tai liikennejakson piiiillikolle rautatiehallituksen llikenne· 
osaston johtajalle osoitetut hakemuksensa, joissa mainitaan pyrk'ijiin posti
osoite sekii millii asemalla tai muulla liikennepaikalla pyrkijii. mielui=in 
haluaa harjoittelunsa aloittaa. Hakemusta tulee seurata selvitys siitii., ettii 
pyrkijii. 

1) on puhda.smaineinen ja kiiytokseltiiii.n nuhteeton sekii. tiiyttiinyt 18, 
mutta ei 25 vuotta; jos pyrkijii. on tiiyttiinyt 25 vnotta, ratkaisee liiikenne
osaston johtaja, voidaanko hiinet kuitenkin ottaa liikenneoppilaaksi; 

2) on terve, vailla haitallisia ruumiinvikoja ja taipumusta keuhkotautiin 
sekii omaa normaalin vii.ria.istin ja normaalin nii.ko-, kuulo- ja puhekyvyn 
(jonkun rautatieliiiikiirin antama alkuperiiinen todistus) ; 

3) on kiiynyt viihintiiiin keskikoulun tai viisi luokkaa lyseota taikka vas
taavaa lukusuunnitelmaa noudattavaa yhteiskoulua (jiiljennos viimeisestii kou
lutodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta) ; ja 

4) taitaa lainmukaisesti myos toista kotimaista 'kieltii (jaljennos tutkija
lautakunnan jiisenen tai asianomaisen apujiisenen antamasta todistuksesta, 
ettii. ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut on osoittanut hyviiii suullista ja 
kirjallista taitoa suomenkielessii sekii. suomenkielisen koulusivistyksen saanut 
tyydyttii.vaii. suullista ja kirjallista taitoa ruotsinkielessii). 

Jos pyrkijii. on alaikiiinen, tulee hiinen esittiiii vanhempainsa tai holhoo
jansa antama kirjallinen suostumus, ja jos koulunkiiynnin tai opintojen 
piiiittiimisestii on kulunut ene=iin Jruin vnosi, on hiinen annettava selvitys 
tiimiin jiilkeisestii toiminnastaan. 

Edelleen on hakemukseen liitettiivii pyrkijii.n ehkii. saamat muut kieli- ja 
toimintatodistukset ynnii suositukset sekii. kahden luotettavan henkilon an.tama 
todistus siitii., ettii pyrkijii on elii.mantavoiltaan raitis ja luotettava. 

Pyrkijii.t tai osa heistii tullaan kutsumaan ennen lopullista valintaa psyko
teknillisiin kokeisiin Helsinkiin. 

Tarkempia tietoja ja ohjeita antavat pyydettiiessa a.semapiiii.llikot ja lii
kennejaksojen pii.iillikot. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittii.mistii. ottamaan selviiii a.sunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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Viittaus Kaskylehdessa 1ulkaistuun maaraykseen merkitiHin : 
Kl. N :o 1/46. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskev~t muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon . 

Junan. suojaaminen. 

Tehdyn tiedu telun johdo ta rautAtiehallitus huomauttaa, ttii 1 
,Jtmaturvallisuussaannon 132 ja 133 §§: iin sisiiltyvia maarayksia 
junan suojaamisesta on noudatettava, vaikkak:in rautatiehallitu 
on kiertokirjeelHi : o 4/672 maali kuun 21 paivalta 1944 miia
ranny.t, etta juna ei aa lahtea junanUihetysasemalta tai sivuut-
taa puhelinvartiopaikkaa tai suojastu opa. tinta ennenkuin edelUi 
kulkeva juna on sivuutianut s uraavan puhelinvartiopaikan tai 
suojastusopasteen tai aapunut seuraavalle junanHihetysasemalle. 
(Rh/Lko N: o 700. 22 . 3. 46.) Kl. n: o 13/46. 1. 

Rataosan Misi-Kemijarvi avaaminen 
yleiselle liikenteelle. 

Rataosa l\Iisi-Kemijiirvi avataan: viiliaikaisesti yleiselle hen- 2 
kilo- ja tavaraliikenteelle maaliskuun 23 paivasta 1946 lukien. 

Kemi,jiirYen a ema suorittaa kaikkea liikenneWi ilman rajoi
tuksia, mutta Pirttijarven lait.uria ja Kuusivaaran ja Hanhi
ko ken laiturivaihteita liikennoidiian seisakkeina. 

Valimatkat ovat enti et. (Rh/Lko r:o 345, 19. 3. -16.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Porvoon a ·eman alaisena avataan kuluvan maaliskuun 29 pai- 3 
va.na tavaraliikenteeUe vaunukuormin ('l't ) ,Simolinin raide" 
Ab L. Simolin Oy:n tarvetta var.ten. tariffivalima.tkana 2 krn. 
(Lkoj N:o 860, 20. 3. 46.) 

Huhtilmun 1 pijiviistii 1946 avataan armisen-KUl'kimaen 
valillii Salmisen a eman alaisena diliaikaisesti liikenteelle kilo
metrilla 431 + 700 m Riisiiporin eisake, tariffiviilima.tkoina 5 km 
Salmiseen ja 12 km Kurkimaelle. Seisakk:eeUa pysahtyvat tois
taiseksi matkustajien jattamisHi ja ottamista varten (S) juna1 
N: o 971 ja 972. (Rh/ Lko ~: o 1005. 2:2. 3. 46.) 

Neuvostoliittoon menevat jakamattomat 
Iahetykset. 

Kun jakama,ton lahety on kuormattu kahteen tai useampaan 4 
nLunuun (puuta.lot, ediat koneHihetykset y. m.), on vaunuihin, 
rahtikirjoihin seka myos rahtikirja:vhdistelmiin ja Yaunuluette-

2::t!l:l;.+n. 2!l .. ~. 41i. 
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loihin tehtava met'kintii siilii, etta vaunut on kuljetctlava j<l 
luovutettava yhteenkytk ttyina . Lahetyksell tehdaan yhteinen 
vau.nuluettelo (vaunuli ta ). 

Jakamattomiin lahetyksiin kiiyteWivieu yhteenkytketHivien 
vaunujen on kytkinlaitteit..tensa puole ta ehdottoma ti oltav-a 
samanlaisia, siis joko nutomaatiikytkin- tai kierrekyt.kinvaunuja. 
(Kut/ ven n: o 66/ TV, 21. 3. 46. ) 

VenaHiiset vaunut. 
Kun venalaistrm vamm,i<'ll muneroi ·ta. on vaikea .todeta van 

nun laatua, on rahtikir,j oihin ja muihin kuljetuskirjoirun tehUivl:i 
numeron ohella vaunun laatua ja akselilUkua tarkoittava mer
kinta joko kaytHimhlla niita litteroita, jotka kaskylehden n: o 4 
kohdas a 10 Oll maaratty kaytettl:ivaksi vaunuilmoit.uksissa tai 
esim. ,katettu-2-ak ." . . ,avov.~-ak .' ' jne. (Kut/ven. n:o 67/ IV, 
_1. 3. 46.) 

Neuvostoliit toon menevien vaunujen 
sulkeminen. 

Raja-a emat. ovaL valiManel't , rtJta vaunujen saapuessa raja
asemill e niiden ovet ovat olleet usrin auld ja hmta paassyt .tun
keutumaan vaunuun . K1m tasta saatta.a oHa seurauksena, ettei 
•tavara en~ia ole luovutuskelpoi tR , on lahety a emien seka juna
henkili:iknnnan ehdottomasti huolehdiit.ava ja valvottava, etta 
v-aunujen ovet on ulj ettu ja asianmnkai. esti lyijY'(e.tty. (Kut/ ven 
n :o 68/ IV, :21. 3. 46. ) 

Vaunujen antaminen Neuvostoliittoon 
meneville kuljetuksille . 

.Sen johdosta etta sotakorvau -, palautus- ja kompensa.tio
t~varan kuormaajien on tod(\ttu kay;t.taueen heillc jotain mali
rattya Neuvostoliittoon menevaii numeToi·tua kuljetusta varten 
annettuja v·aunuja johonkin .toisL:en ta.rkoitukseen i aisessa iliiken 
tees.'la, keboittaa kuljetustoimistQ asianomaisia liikenneosaston 
virkailijoita valvomaan, etta e.m. kuljetuk ia varten annetu1. 
vammt todella naihin kaytetal:in. (Ku tjven n:o 69/ IV. 21. 3. 46.) 

Jalkivaatimuksen sisaltavien kuljetus-
kirjojen, tililtaotto- ja siirtokorttien 
kirj oittaminen. 

Sen johdosta , et.ta puutteelli ·csti laaditut ja epa ·elvasti kir
joitetu t rahtikirja.t, ·bliltaotto- ja ·iirtokortit ailwutta.va.t parl jon 
~eka.annusta ja viivytysta jalkivaa.t.imusmaarien suorittamise sa 
tavaran laheWijille, kehoitetaan kaikkia asia.nomaisia, joHm jou
tuvat naita asi-akirjoja ldisittelemaan, Jmomioimaan seuraava·a: 

1. Ll:ihetysasemalla on .taval'an liihettajiin nimi kirjoitettava 
kuljetuskirjaan ehdottomasti nikein ja selviisti, jotta maara-
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a.semalla se voitaisiin htkea arvailematta. 0 oitteeksi <>u merkit- 8 
.tava tiiydellinen postiosoite, koska posti toimittaa rahat jalki
vaatimuk en asettajalk lVIyos vaakalappuihin on lahettajaii kos
kevat tiedo.t merkittava oikein ja .Hiydellisina. 

2. lVIerkinnat jalkivaa.tinutksista on tehtava aapuvien ja.lki
vaatimusten paivakirjaan valibtoma ti kuljetuskirjojen sa.avuttna 
a emalle. 

3. Paivatilia laadittae. ·a on tarkastett.ava onko kuljetus
kirjoihin mcrkitty jiilkivaa.timus, onko kanlomerkint.a tehty jalki
vaa.timuspaivakirja.an ja onko tilikortit kirjo~tettu. 

4. TililUiotto- ja siirtokortit on kirjoitetava elva ti ja Uiy
dellisesti. Ya t.aanottajan nimilyhennyksia, yhtavahan yk ·ityis
ten kuin rautatienkaan, ei saa kayttaa. Kortteihin ei sii saa 
tehda ellaisia lyhennysmerkintoja kuin esim. Itsu. Ok, Ap, 
Ttt, Ptt, vaan on kay.tet.tava lyhentamatOnta nimea tai nimi
tysta, kuten Ita- uomalainen Urheiluliike, 0 uuskauppa, A ema
paallikko, Tulevan tavaran toimiJ ton paallikko, Pikatavar-atoi
mist<>n paallikko. 

P aally to ja iiUi johtuva lyhenny P~to ov~t kumpikin tiis. a 
tapaukse sa kielletJtyja. (Rh/To : o 932, 15. 3. 46. ) 

P osti aastopankin siirtokonttorin ilmoituksen mukaan saadaan 
helmikuun 1 paivasta 1946 lukien ra.hamaara tilisiirtokortteihin 
merkita yk inomaan numeroi11, mika tekee siirtokort.tien taytta
misen yk inkertai emmak i ja nopeammaksi. 

Tililtiiotto- ja tilillepanokortteihin on rahamaaraL edelleen
kin merki-ttava Reka numeroin eWi kirjaimin . ('I'oj . N :o To 691 , 
9. 3. 46.) 

Perimattomien ja liikatavarain myyminen. 
Perimattilmil.t matka-, kiito-, paketti-, pika-, raht.i-, ·aiJyty - ja 9 

liika.tavarat sa.adaan ensi huhtikuun 15 paiva a Hi.htien lahetHia 
.ta a ra n tiedustelusaannon 29 §: n maiirayk i~i. noudattaen ja siina 
maini.t.tuina. aikoina Helsinkiin myytavak i. Liikatava-rat, ellei-
vat ne ole pian pilaan:t.uvia eildi niiden arvo sail~'ttami. esta 
alene, on siiilytettiivii liikennepaikoilla vtwden ennenkuin saadaan 
liihettiiii rnyytiiviksi. 

Kiirryja rekia, -aisoja , heinaa , olkia, rehusellnloo aa ym. sel
laista , joLa eduLli ·emmin voida.an myyda maaseudull.a hun Hel
singissii, on myytiiva asemien ,(oimesta tav.tiedu t. aannon 28 § :11 
maarayk ·ia noudattaen. -

' aanni:isteltyja tavaroita i mi saan tapaukse.s ·a saa myyd~i 
a ·t>milla, Yaan on ne lahetettava Hel inkiin mvvtaviksi . 

Sil'iaasiainministerii:in iir.toviiena i·ain osa t·o 'on esittanvt toi
,·omuksen. etta liike.p_nepaikoilla olev·aa siirtovaen ta vara~, etu
paassa maanviljelyskoneita, jotka vastaanottaja toistaiseksi syysta 
tai toisesta on jat.tany.t rautatien alueelle, ei mJr:iai i ainakaan 
ennen kesaa. (Lkoj n: o 245/ 2864. 22. 3. 46.) 
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LaheteWiessa paperiji:ilteitii .Jatekcskus Oy: II<' , o . Helsinki
Lansisatama, on jokai elle Uihetykselle kirjoitctta va erillinen 
VR: n oman t.avaran kuljetuskirja B N: o 197 a Lko (kuljetus
·aatet;ta B : o 149 ei sii saa ldiyttiia). J okaiseen kuljetuskirjaan 
on merkittl:iva vaunun numero ja tavaran paino. (Voj n: o \ 7 

44-2/ 714, 23. 3. 46 .) 

Matkatavara. 
Tariffisaannon 29 §: n 1 lm: n toisen kappaJeen lopusla 

pyyhitiHi..n sanat ,erikseen kustakin esinee t.fi " . Saman pykalan 
5 lm: n toinen lanse muut.etaan seuraavaksi: ,Polkupyorist.a, 
potkukelkoista, koirista, kissoista ja pienista apinoista kannetaan 
erikseen vahin.taan 20 markkaa kuljetusesineeltii". (Tfo n:o fi3.9/ 
752, 26. 3. 46. ) Kl n: o 13/46. 11 . 

Rahtialennus. 

Rautatieha!Utus on my..Ont.anyt lann<Jitu.starkoitukseen kaytet
Hivalle ammoniwmnitraatille sellai. en alennnkscn, eWi se saadaan 
rahdittaa beinakuun 1 paivaan 19-!6 saakka luokkien D 8 mukaan. 
Rajahdy ainetehtaille lahete~tavalle ammoniumnitraatille ei aJeu
nus.ta m~·onneta. (Rh / Tfo N: o 1024 1~645. 22. 3. 46. ) 

Matkalippualennus. 

S. P. J :n Eteli:i-Puhjanmaan Piirin partiomessuille osallistu
ville partiolaisille on myonnett.r 25 % : n matkalippualennus 
Vaasaan. Alermus on ,-oima.s a ll - 20 14 19-lfi. ('l'fo N: o 520/ 713, 
1, . 3. Hl.J-6 .) 

Sopimattomia. VR palvelukseen. 

Iisalmen aseman alokas Kerttn l\laissi Ja mfol's (s. 21. 9. Hi ) 
on syyllistynyt napistelyyn, minkii johdosta crotettu sopimatto
mana VR palvelukseen luk. 1 . 3. 46 . (7. ljp. n :o H 187/ 1256. 
21. 3. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Esiintynec tii syystii peruutf•taan K'J. 12/ 46. 14 ollce t H elsingin kone· 

rmjassa (sorvausosa tolla) jn. v ansan koncpajassa ( viilau~oRastolla ) haetta
'·ik~i juli tettuja alityonjohtajan virkoja koskevat kohdnt . 

. I iiliennejaksossa seuraa vat esi tyksen perusteella t a~ct e t tli vii t toiruet : 
£. I. (~YMoomiehen toimia: kolme Joensuus><a ja l<aksi Ou tokllffimussa; 3. l. 
Memieh en toimia: yksi Kontiolahuessa, Yliimy'llyllli jn. Rcilllavedellii. Lii · 
kenncosa ton johta.jalle o oitetut hakemul<set on jiitettiivii asianomaisen lii
l<ennepaikan paallikolle viimeistaiin 6. 4. 1946. 

Yleisen vaikean asu.ntopu!lan takia kehoitetaan hakijoita enncn hakemus 
ten jattiimistii. ottamaan eelviiii asun:nonsaantimahdollisuuksista. 

Helalnld 11146 . Va!Uoneuvno•nn ldrl&J>afno . 



KASKYLEHTI N:o 14 
1946 

Vilttaus Kaskylehdessli Julkaistuun maaraykseen merkltain: 
Kl. N :o l/46. 2 ( = lehdennumerc>, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatUSJaostoon. 

Tyontekijiiin sairaslomaoikeus ja ty<>suh
teen katkaiseminen. 

Kun on esiintyny.t tapauksia, joissa tyontekija, voimassaole- 1 
van ty<>sopimuslain 31 § : n ja siita tyoehtosopimukseen otetun 
vastaavan :m1ilirayksen mukaisesti, oltuaan 14 paivaii sairaana, 
on erotettu tyosta, rautatiehallitus on katsonut tarpeelliseksi 
huomauttaa, etta vaikkakin tyonantajalla on edellamairutunJ.ai-
nen oikeus, Uita oikeutta on harkiten lriiytettiivii ja sitii sovel
lettava vain tapauksiin, joissa ilmeisesti on kysymyksessa sairas
lornll()ikeuden vaarinkaytto. Sen sijaan muissa sairaustapauksissa 
on, kunnes valtioneuvostossa valmistelun alaisena oleva tyonteki-
jiiin sairassiianto saadaan voimaan, noudatettava ennen rtyoehto'
sopimuksen ja i:rtisanomisajan voimaan.saattamista valtionrauta
teillii kaytann6ssa ollutta menettelya, jolloin sairaslomaa ty()suh
detta katkaisematta yleensa myonnettiin piteiD.Illliksikin ajaksi 
ja pyriWi.va siten menettelemaan niin, etta todellisessa sairas
tapauksessa ja varsinkin jo kauemmin aikaa tyossa olleisiin tyon
tekijoihin nahden otetaan kohtuussyy.t huomioon. (Rh/To N: o 
H. 699, 29. 3. 46.) Kl. n:o 14/46. 1. 

Palkan maksaminen tyontekija.Ile sairau
den aikana. 

Rautatiehall~tuksen pyydettya sosiaaliministerioltii ohjeita tyo- 2 
sopimuslain 20 §: n soveltamisesta, ministerio on kasityksenaan 
rautatieballitukselle ilmoittanut seuraavaa: 

Tyosopimuslain 20 §: n 2 momentin mukaan palkka on mak
settava sairauden takia ty08ta poissa olevalle tyontekija.J.le, joka 
ei ole aikaansaanut tautia tahallisesti tai aiheuttanut sitii rikol
lisella toiminnalla tai kevytmieliselHi eHimiilla tai muulla tor
keii.lla tuottamuksella. Tama palkka on suoritettava ajalta, joka 
on yhtii pitka kuin ty<>suhteessa noudatettava irtisanomisaika, 
kuitenkin enintiiiin neljatoista paiviiii. Palkanmaksuvelvollisuutta 
ei ole · miWiiin tavalla rajoitettu vuoden aikana s3!1ituneiden sai 
raustapausten luvun per.usteella. . Sen •tahde~ E>n palkka suo:r.rl~ 

2516 . 4. 4. 46. 
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t.ettava jokaisen mainiltunlaisen sairau.stapauksen aiheuttaman 
poissaolon. johdosta. SafunnO.s on absoluuttinen, joten sopimus, 
jolla tyontekijiiin oikeutta tlisUi sup:istetaan, on miiliton. 

Yllamainitlllll il.ainkohdan mukaan tulee tyont.ekijii.n sairaus
aikana saada. ,palkkansa". TalHi tarkoitettaneen sita., etta tyon
tekija poissaolostaan huolimatta saa sen palkan, jonka han tyota 
·tchdessaan sina aikana olisi ansainnut. J o.s han silloin olisi teh
UYlt tyota, josta suoritetaan erilaisia korotuksia, Jr•uten urakka
korvausta tahi likaisesta tai raskaasta tyosta tai vuor-otyO.sta tule
vaa prosen.tuaalista korotu.sta, rt:ayiynee ta1lai et korotukse.t ottaa 
huomioon sairausajan palkkaa laskettaessa. 

Kysymyksen ollessa urakkatyosta, on tyontekijalle suoritet
ta va airausajan P'alkkaa niin pa·ljon kuin han en asemassaan 
oleva tyontekija oli i samanlaisesta tyo tii. ansainnut. Tassii ei 
palkkaa maarlita laskettavaksi rtyontekijan oman aikaisemn1an 
ansion perusteeUa niin kuin vuos:Ulomalaissa, va.an perusteeksi 
01 oitetaan se ansio, jonka sairastuneen :asemassa oleva ltyontekija 
oli i samanlaisesta rtyostii ansainnut. Niin ollen voitaneeu pel~us
tceksi otLaa asianomaisen tuntipalkka. korotettuna keskimaaraista 
urakka-ansi.ota vastaavaUa prosentilla. Jos tyo sairausailama on 
samanlawta ja palkka sama kuin ai.maisemmin, ei mikaiin estane 
sairausajan paJkkaa arvioimasta myos sairasLuneen edellisten kuu
kausien keskin1aaraisen ansion perusteella. (Toj. N: o To 1611, 
29. 3. 19-:1:6. - Sos. min. N :o 625, 15. 3. 1946.) Kl. n: o 14/46. 2. 

Muutoksia aikatauluun n:o 111. 

Huhtikmm 10 p:sta· 1946 lukien pysah.tyviit junat n:o 241 
ja 242 tarpeen vaatiessa (S) Ohenmaen seisakeella. (Kut n: o 
4-06/503, 28. 3. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

IIuhtilmun 8. paivasta 1946 lukien avrutaa.n Hangon asema.n 
alaisina. ta.varaliikenteelle vaunukuormin (Tt) yleista tarvetta 
vartcn seuraavat syrjaraiteet: ,Teollisuusraide" 3 km, ,Veden
ott.oraide" 3 km ja ,Lasitehtaan raide" 4 km. Samalla p.oiste
taan julka.isusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" Hangon koh
dalta .,Hangon Vari Oy:n raide". (Lkoj N:o 948, 28. 3. 4_6.) 

Naarajarven laitmivaih.teelle osoitettm ja sielta laheteWivan 
tavaran lmljetusmaksut saadaan suorittaa NaarajarvelHi ensi huh
tikuun 16. paivast:a alkaen. Samoin saadaaii. sinne liihetet..tiivalle 
tavaralle asettaa mairi.itusta paivasta l.ukien jaDrivaatimus, joka 
kannetaan sielUi.. Rahtilrirjayhdistajat kirjoiteta~n Venetm.aelle: 
(Rh/Llro N :o 1039, 29. 3. 46.) 



Tilityssaanto. 
Rautatiehallitus on vahvistanut MiUirayskokoelma V osan kir- 5 

joituksen 46 (TiHtyssali.nto) 1 §:lie euraavan uuden sanamuo-
don : 

1 §. . ' 
Yksinkertaiset sekii 'l'Heno- ja paluu,liput. 

1. Lipunmyynnin paatyttya kuukauden viimeisena paiVana 
on paivakirjaan B. n:o 177 c merkitUiva kaikkien yksinl{ertaisten 
seka meno- ja paluulippujen jiilellaolevat alk.unumerot. 

2. Yksinkertaisista seka meoo- ja paluulipuista on tehtava 
mrutlrustajaliikennet.ili kaavakkee1le B. n: o 126, jot a tehtae a on 
huomattava: 

a) Eri lippulaji•t on merkittiiva tilikaavakkeeseen, kukin laji 
eri sivulle seuraavassa jarjesJtyksessa: 

1) asema.lla myydyt paikal.lisliikenteen menoliput. 
2) , , t.avalliset menoliput, 
3) , ,, pikajunan menol!purt, 
4) , juna- ja au.tomenoliput. 
5) , tyolaisj<mamenoliput, 
6) , lisaliput (pitempaa tieta varhm ). 
7) autossa myydyt menoliput, 
8) aseman alaiseUa epaits. liikennepaikalla myydyt paikalli -

liikenteen menoliput, 
9) aseman alai ella epaits. liikennepaikalla my:rdYit t.avalli

set menoliput, 
10) aseman alaisella epairt . liikennepaikalla myydyt tyolais-

junamenoliput, 
1 1) asemalla myydyt paikallisliikenteen meno- ja paluuliput, 
12) ,, tavalliset meno- ja paluulipUJt 
13) , , pikajunan meno- ja paluulipu.t, 
14) , juna- ja automeno- ja paluuliput, 
15) , ., tyoUii junan ja au1:omeno- ja paluuliput, 
16) aseman alaisella epaits. liikennepaik.a]Ja myydyt paikallis

liikenteen meno- ja paluuliput, 
17) aseman alaisella epai.ts. liikennepaikall.a myydyt tavalli

se!t meno- ja paluuliput, 
1 ) aseman alaisella epaits. liikennepaikalla myydyt tyolai -

junan meno- ja P'aluuliput. 
b) Kustakin lippulaji">ta on tilikaavakeelle en..,;iu merkitUiva 

pahviliput ja sen jiilkeen shekkiliput. Pahviliput on vietiiva tili
kaa valllieelle kaa vakkeen B. n : o 144 a osoiltt·an1assa asemaj a rj es
tyksessa ja on ,.Asemalle" sarakkeeseen tiilloin liikennepaika.n 
nimen li aksi merki·ttava kulkutie. Shekkilippuja koskevat tie
dot viedaau tilikaav.akkeelle kirjo1ttJain siten, etta kustakin kir
jasta merkiUian eril{Seen kunlrin luokan lippujen ja lisiilippujen 
1lukumaarat seka vaSJtaavat maksut. Nama tiedot ou merkiitlivii 



myi:is lrun.k:i.n shekkikirjan viimeisen kay;tetyn lehden kaantopuo
lelle. ~ustakin shek.lcikirjasta on sarak:keeseen ,Maarapaikka" 
(vanhassa lomak:keessa ,AsemaJle") merkittava ensimmaisen ja 
viimcisen kirjoitetun lipun numero. 

c) Lippujen alkunumero:t on merkittava siinakin tapauksessa, 
ettei lippuja ole myyty. 

d) Jalella olevat alltunumerot on merkittava ainoastaan siina 
tapauks~a. etta lippuja on myyty tai vaarinleimattu. 

~) Viii:irinleim.attut ja sellaise:t takaisinlunastetut liput, jotka 
on myy<ty tiJitysJ.ruukauden aikana, sisally;tetaiin ,Lukumaara" sa
rakkeeseen laskemalla niistiikin tiiysi hinta, jonka vuoksi maksu
sarakkeiden loppusummat ;tuleva.t kannettua summaa sum·em
miksi. Vanhamallisten tilikaavakkeiden sarakeota ,Vaarin ~ei
mattuja" ei eniia taytetiL 

f) Shekkilipuista on alku- ja jalellii olevan allmnumeron ase
mesta merlcittiiva sana ,shekki". 

g) Kun on maaratty, etta useammalle lwin yhdelle henki
lolle on kirjoittebtava yhteinen shekkilippu, on lippujen lukumaii
raksi merkittava se luku, joka ilmo:i!ttaa, lruinkia monelta henki
li.i1tii maksu on kannettu. 

h) Puoliliput on 'lukumiiarasarek.kei.ssa laskettava kokonai
sina. 

i) Pahvilippuja koskevasta hyvitys- otai velotuslaskustla on 
asianomaisen aseman kohdalle kolmannen luokan alla olevalle 
tyhjalle riville merkittava laskun numero. Shekkilippuja koske
vasta hyvitys- rtai velotuslaskusta merkitiian laslmn numero vas
tavalle rivl,lle viimeiseksi tiliitebtavan shekkikirjan kohdalle. 

j) Yhdistelmiissa matkustajaliikenteen summista (kaavake B. 
n: o 126 u tai n) on erikseen laskettava yhteen yksinker:taisten 
(myO.S lisalippujen) ja erikseen meno- ja paluulippujen luku
maara ja niista saadut maksu.t. Li.salipuista merkitiian vain llii
den maksusumma mutta ei lulrnmaiiraa. Yksinkertaisten lippu
jen surn.m.ista vahennetiHin vaiirinleimattujen ja kaikkien <takai
sinlunastettujen, siis myos tili!ty kuukautta varhemmin myyty
jen yksinke1~aisten Uppujen lulrumaiira ja ni:iden arvo. Samoin 
vabcnnetaiin meno- ja paluulippujen summista vaarinleimattujen 
ja kaikkien takaisinlunastebtujen meno- ja paluulippujen luku
maara ja niiden arvo. Loppueriit viediiiin ,Ma'tlrustajaliiken.ne
tulojen yhdistelmiian" B n:o 126 a a. o. riv:ille. Matk:ojen luku
maarii.ksi on kaavakkeeseen B n:o 126 a meno- ja paluulippujen 
osalta merkittiiva lippujen lukumaara.t kaksinkertaisina. 

Vaarinleimatu.ista ja takaisinlun·astetuista lipuisia on laadit
tava maariiasemittain asemajarjestyksessa luettelo eri sivulle lo
makkeessa B n : o 126 s. J os lipp;ujen joukossa on useampia saman 
hin1•aisia lippuja samalle maaraa emaHe kirjoitetaan ne samal1e 



riville merki:tsemalla lippujen lukumaara lukumaariisrakkeeseen 5 
ja yhteinen maksu maksusarakkeeseen. Yksinkertaiset ja meno-
ja paluuliput kirjoi:tetaan eri ryhmiksi, jonka jaJkeen suori.tetaan 
Lukumaara- ja maksusarakkeiden yhteenlaskut. 

Koska uusimallisissa lomakkeissa B n: o 126 n ja B n: o 126 s 
ei enaa ole lippujen lukumaara- ja maksusarakkeissa ,yhteensa" 
saraketta, on lomakkeeseen B n: o 126 a tarvi,ttavat eri luokkien 
lippujen yhteiset lukumaarat ja vastaavat maksut erikseen las
kettava. Tiima tapahtuu si:ten, etta 3 luokan lukumaiirii- ja mak
susarakkeisiin merkitaan 3 luokan loppusuJJllllJien aile ensin 2 ja 
sitten 1 luok:kaa koskevat tiedot, jonka jiilkeen yhteenla.skut voi-
daan suorittaa. · 

k) Maitkus:tajaliikennetilin obelia on tarkastustoimistoon lahe
tettii.va 1) puoliliput (pahvilippujen numeropuolikkaat) ja 2) 
vaarinleima.tut ja rtakaisinlunastetut liput pujoteltuinl'l. liiyhiiii.n., 
eheaiin lankaan, jonka molemmat paat on lakkasinetilUi kiinni
tetty pahvinpalaselle. Nama liput pujotellaan samaan lankaan 
siten, etta kumpaankin ryhmiian lruuluvat liput ovat perillain 
ja asemajarjestyksessa. Kumman:kin ryhman viimeisen lipun 
kiiantii:puolelle merltitaan k. o. ryhman lippujen lukumaara. 

Nailtii maiirayksia sovelletaan ensi kerran huhtikuun 1946 ti
leja laaditt.aessa. (Tfo n,;o 528/ 719, 20. 3. 46.) Kl. n:o 14/46. 5. 

Tavaraliihetykset Hyvinkiiiin uudelle kone
pajalle. 

Rautatiehallituksen ja Rakennusosakeyhtiii Pyramidin ja Ta- 6 
sem OY: n viilillii syyskuun 22 piiivana 1945 tehdyn Hyvinkiiiin 
uuden konepajan rakentami,sta koskevan sopimuksen 2 §: n maa
raysten mukaan on yllam.ainituilla rakennusurako~tsijoilla oikeus 
kuljettaa rahtivaapaasti valtionrautateilla rakennustyiihiin rtar
vittavat tarveaineet ja tyiikalut Hyvinkaa1le. Palautettaville tyo
kaluille ja mahdollisille .tarveaineiden ylijafunille on vapaa kul-
jetus myiinnetty vain Hyvinkaaltii 'l'ampereeRe ja Helsinkiin. 
Kuljetus tapahtuu valtionrautwt:eilla kaYitettavaa Wauslomaketta 
vastaan. (Koj n:o 16/765, 30. 3. 46.) 

Matkallppualennuksia. 

Tyoviien Urheiluliiton jarjestamiin painonnostomestaruuskil- 7 
paiJ.uihin osallistuville kilpailijoille seka toimihenkiliiille on myon-
netty 25% :n mBJtkalippualennus Helsinkiin . .Alennus on voi
massa 5-9/4. 1946. (Tfo N :o 565/793, 29. 3. 46.) 

Suomen Sos. Dem. Raittiusliiton jarjestiimille Piiiviin Nuor
ten ohjaajien kursseille osallistuvi.ille on myonnetty 25 % :n ma;t-
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tkalippualennus Poriffi. Alennus on voimassa 5-16/4. 194fi. 
(Tfo N:o 569/802, 30. 3. 1946.) 

Suo·rnen Palloliiton jarje.stii.mille jalkapalloilun erotuomari
kursseille osallistuville on myonnetty 25 %: n matkalippualennll3 
Helsinkiin . .Mennus on voimassa 11-16. 4. 1946. (Tfo N :o 551/ 
767, 28. 3. 1946.) 

Svenska Lantbrukssiillskapens i Finland Forbundin jarjestii
maan nuorisojohitajakok.outk.seen. osallistuville on myonnetty 
25% :n matkal-ippualennus Kruununkylaan. Alennus on voi
massa 11-16. 4. 1946. (Tfo N:o 553/769, 27. 3. 46.) 

Suornen Siviili- ja AsevelvollistLusinvaliidien Liitto r. y :n 
t..ollnesta jarjestettavaii.n iliit,t().Ileuvoston kokouk.seen Helsing:issii 
14. 4. -46 osaJ.listuville invaliideille on myonnetty 25 %: n matka
lippualennu.s Helsinkiin. Alennus on voimassa 12-16. 4. 1946. 
(Tfo N: o 578/810, 30. 3. 1946.) 

Suornen Palloliiton jarje.s.tamiHe jalkapaJlokursseille osallis
tuville edustusja1kapalloilijoille ja piirivalmentajille on. myon
netty 25% :n matkail:ippua·lennus VMkeakoskelle. Alennus on 
voimassa 16-25. 4. 1946. (Tfo N:o 552/ 768, 28. 3. 46.) 

Sokeain Keskusliiton hallintoneuvoston :kolroukse~n osallistu
ville on myonne'tlty 25 %: n matkalippualennus Helsinkiin. Alen
nus on voimassa 26-30/ 4 1946. (Tfo N:o 568/ 803, 30. 3. 1946.) 

Kadonneet sairaspaarit. 

Outo'kummun aseman sairaspaarit, jotka 17. 10. 45 Hi.hetet
tiin kulj. saatteella n: o 64 Helsinkiin, ovat kadonneet. Pl3.areissa 
merkki ,Oku". Pyydetc1-an etsimaan ja loydeWi.essa palaurt1tamaan 
Outokummun asemalle. (8. ljp: n:o 467/ 1739, 22. 3. 46.) 

Myonnettyja palkintoja. 

Rautatiehallitus on myontanyt Seinajoen asemalla palvelev:iJJ.le 
ylimaaraisille asemamiehille Paavo .Jaakko Matias Suomiselle ja 
Rei no .J aakko H akalalle, ensinmainitulle 500 markan suuru.isen ja 
ja1kimmaiselle 300 markan suuruisen palkinnon rtunnustmkseksi 
siilta ripeasta ja tarmoikkaasta ,toiminnasta, jota he olivat osootta
noot pidatJtaessaan viime helmikuun 25 paivana Seinajoen ase
man ratapibalila kaksi junavarasta, jotka sittemmin todettiin 
kuuluviksi rikollisjoukkueeseen, jonka tililla on kymmenkunta 
murtoa. (Rh/To n: o H 623/ 3335, 15. 3. 46.) 

Samoin on myonne.tty Pieksamaen asemalla palvelevalle kon
dukltoorille Hjalma1· Viktor Nevalaiselle 500 markan suuruinen 
palkiruto .tunnustukseksi siita erikoisesta valppaudesta, jota han, 
toimiessaan konduktoorina junassa n :o 2413, 13/3 1946, oli osoit
rtanut ja jonka johdosta Mikkelin asema.n lahistolHi saatlin 
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takaisin useamman rtuhannen markan arvoinen samasta. junasta 9 
varastettu kuljetettavana oleva tavaraera. (Rh/To n:o H 664/ 
3652, 22. 3. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Varkauden aseman alokas Taisto Ensio Rossi (s. 5. 10. 1925) 10 
on jaanyrt ilmoilttamatta tyi:ista pois ja erot-ettu sopimattomana 
VR palvelukseen 20. 2. 46 ~ukien. (9. ljp. n:o H 394/2855, 
26. 3. 46.) 

Rajamlien .aseman alokas Tapio Kaarlo Bergman (s. 18. 3. 
1920) on syyllistynyt varkauteen ja erotettu sopimattomana VR 
palvelukseen 1. 4. 46 lukien. (2. ljp. n:o H 292/1476, 26. 3. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Y l. pllc. jii1·jestelym.estarin vil·ka Helsingissa; al. plk. jiirjestelym.estarin 11 

virlca Riihimiiella i yksitoista al. plk. jiirjestelym.estarin vi-rkaa (komen.nusesi
m.iehiii.), joi..s.ta ka.k&i Helsingissa ja Tampereella seka yksi RiihimiielUi, Tn-
russa., Pori.ssa, Seinii.joella, Ou.lnssa, .Joensuussa ja Pieksii.maolla; yksitoi.sta 
ylilcondulctoorin virkaa, joista kolme Helsingissii. ja kaksi Pieksamii.ellli sekii. 
yksi. Vaasassa, Seinii.joeJ:l.a., lisa.lmess.a, .Joensuussa, Jyvii. l--ylii.ssa ja Mikke· 
lissa; kolmekymmentiikolme 1condu1ctoorin virlcaa, joista kaksi Relsingissli, 
kolme Pa.sil.assa, koQolme Haapamliellii., viisi Ii almessa, viisi .Joensuussa, kaksi 
Outokummussa, neljii. Piekslimii.ellii. ja kaksi Kotkassa sekii. yksi Tampereella, 
Pei.poh.jassa, Vilppulassa, KakkrYlassa, Kem.ijii.rvE.ilJii, Jyyii.skylii. ii. ja Mikke-
lissa; kahdeksan 2. l. paklcamestarin virlcaa, joista kaksi Kon.tiomii.elHi sekii. 
yksi Helsingissii., Hein.olas&l., Haapa.miielilii, Ylivicskas a, IisllJ:messa ja Piek
slimiiellii.; kaksi 18. l. vaalcmnestarin virlcaa, joista toincn Helsingissii. ja. toi· 
nen .Jli.rvenpaassa. Liiken11eosaston johtajal!le oso1tetut hak€mukset on jli.ret-
tii.vii. viimeistiiiin 12. 4. 1946. 

~- iliikennejakso sa seuraavat ~ity'ks-en perustOOlla. tiiytettiivii.t virat ja 
t.oimet: e. l. vaihdemiesten esimiehen virlcoja: yksi Kemissii.; 2. l. vaihde
miehen toimia: yk i Oulnssa; asem.amiesten esim,iehen t>irkoja: yksi Ylivies
kassa; :e. l. asemam.iehen toimia: seit5€lllan Oulussa, kak.si Kemissa, yksi
toista Rovaniemalii., ka.ksi Raahessa ja yksi Tuirassa; 3. l. aseml11771iehen toi
mia: kaksi Ruukissa sekii. yks.i Laurilassa, Iissii., Haukiputaa.lla, Limingassa, 
Vihann.issa, Oula:i.s" sa ja Hirvinevalla; junamiehen toimia: n.eljii Oulussa, 
kolme Kemi..s.sa ja .ka.ksi Raahessa seka yksi Ylivieskt~.Ssa. Liikenneosaston. 
johtajrulle o oitetut hakemukset on jiitettii.vii. asianomaisen liiken.nepa.ikan. 
pii.ii.lliki:ille viimei..s.Uian 15. 4. 1946. Hirvinevan laiturivaihteehle hakevien. on 
jiiJt&ttiivii. ha1:-emuks.en.sa Runkin asemapaiilliki:ille. 

Asemapai.illilcon vir lea Pasilassa (2. 1.), Tam.m.i.saaressa (3. ~.), Perniossa 
(3. 1.), Im.atra.l.la (3. II..), Lappil~assa (4. 1.), Inha.ssa {4. L), Kemijii.rvella 
(4. L), Lapissa (4. 1.), Iisvedellli (4. 1.), Lappohjassa (5. 1.), Perliilii&sii. 
(5. 1.) ja Hietasessa (5. 1.) sekii yl. plk. asemapiiiillilcon apulaisen virka Hel
singis&i. RautatiehaJllitu.kselle osoitetut hakemukset on. jatettii.vii. viimeistiiii.n 
29. 4. 1946. 

Kolme yl. pl1c. 1. l. lcirjurin virlcaa, joista kaksi Helsingissii ja yksi 2. 
ljp :n. toimistossa; kolme al. pllc. 1. l. lcirjurin virlcaa, joista yksi. Lahdessa, 
Kuopiossa ja Kouvola.ssa.; kaksi 2. l. linjalcirjurin virlcaa, joista toinen 3. 
lj :ssa ja roin.en 8. lj :5Sa; kolmekymmentii.kolme 2. l. lcirjurin virlcaa, joista 
yirBi 1. Jjp:n toimistossa, yksi 2. ajp:n toimistolla, kaksi 4. ljp:n toim.i6-
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tossa, ykai 5. ajp :n toinllstossa, ·kaksi 6. ljp :n toimisto a, kaksi Kuopiossa 
sekii yksi Relsingissa, Pasiilassa, Keravalla, Ryvinkaalla, Rii.meenli.nnassa, 
Harviala.s a, Rajamiiella, TuruSlSa, Salossa, Tampereella, Vehmaisissa, Vaa-
a.ssa, Kolpissa, Riirmas a, Ylivieskas.sa, Iisalmessa., Kiuruvedeillii, Lapin

lahdella, Sihlinjiirvella, Kaltimo a, Pieksamiiellii, Kouvrun.ssa, Lappeenran
na.ssa ja Virasojalla; asemamestarin virka Puukarissa; kaksi 2. l. lipunmyy
jan virkaa, joist-a toinen Porissa ja toinen Seinajoella; kaksitoista linjasah
kottajan virkaa, joi.sta kolme 4. lj :S>a ja kolme 6. lj: SlSa seka yksi 1., 2., 3., 
7 ., 9. ja 10. lj: a; kuusikymmentiiyk.si siihkottajan virkaa, joista kaksi _Lie
vestuoree.IJ.a seltii yksi Helsingissa, Kaulclahdessa, Pitiijlinmaella, K-orsossa, 
Porvoos.sa, Jii.rvenpaiissa, Kirkniemella, Matkussa, PaimioS&L, Kuurilassa, 
ViJialassa, Kangasalas.sa, KorkeakoskeKa, NiinisaloSlSa, Vilppulassa, Laihlalla, 
.A.htii.ri.s6li., Piet-arsa.a.ressa, Pii.nnaisissii, Lapualla, Kurika.ssa, R-ovaniemellli, 
Simossa, IL<.sii., H aukiputarulla, Tuirassa, Limingalla, Laurilassa, Kempe
leallii., Muhoksella, .A.lapitkassa, Kontiomma, Raapajiirvella, Kontiolahdessa, 
Uudessa-Vartsilii.s5ii, HeinavedeJlii, Pitkiilahdes a, Haapakoskella, Vaajakos
kella, Venetmiiessii, Vesangassa Kint-audella, Varkaudessa Kaipiai.sissa, Se
Jiinpiilissii, Okeroisissa, PomarkUSoSa, Kom·assa, Ti:iysassa, Valkeajarvella, Uta· 
jii.rve1lli., Onttol.assa, Tikkalassa, Juojarvellli, Voihtari.ssa, Syrjii.ssii, Kangas
lanune1la, .A.sunna.ssa ja Herttoniemessa. Paajohtajalle o.soitetut hakemuk
set on jiitettii.vii. viimeistiian 29. 4. 19-!6. 

Yleisen vruikean asuntopulan ta.kia. kehoitetaan hakijo1ta ennen hakemllL!
too jattamistii ottamaan seJvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helalnkl 1946. V altlonenvoston klri&Jialno. 
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Vllttaus Kaskylehdessa JUikaistuun maaraykseen merkltiin : 
Kl. N :o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosl, asian numero) 
take lua koskevat mu utosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon 

Valtionrautateiden elii.kelaitoksen osak
kailta kuolinpesan puolesta perittavat 
elakemaksut. 

Valtioneuvosto on kullmlaito ten j.a ylei ten toidcn ministe- 1 
riOssii 21. 3. 1946 tapahinne sa esitttely&sa ha~·kihnnt hyYaksi 
oilrouttaa valtionran.tatciden elak lai•toksen kahden vuoden ai
kana, lukien huhtikunn 1 paiva W 1946 karutamaan elakel~itok-
en osakk·ailta kuolinpesan puole ta periWi.vart: eHikemaksut kaksill

kerta:is.ina, yli-ikamaksuja lmitenkaan Qulkuuu ottamatta. se.ka 
koroittama.an kuolinpe. ae;Uilllieita ya.~taava11a aikam1 6;) %: lla 
elakkeiden perusmiiarlsta s~aman ajan kulues ·a niiniikiHin huhti
kuun 1 piiivii Hi 1946. (Toj N : o To 396, 2. 4. 1946. - Knlk 
1 :o 2072. 21. 3. 19-!-6.) Kl n:o 15/4:6. 1. 

Eraiden matkustajaliikennetta hoitavien 
junien uudelleen kulkuunasettaminen 
seka paasiaisliikenne 1946. 

Rautatiehallitu.s on maaranny•t matkustajaliilkennet.fi:i. lwita- 2 
vie11 junien ja kuluvan vuodlen piilisiai li~kenteen . uhteen :-;el.l

raavaa: 
1. lruluvan huhtikuun 16 paivasta lnkien a.setetaan kulkuun 

jokapaivaisina jun·at n:o 65 Hki-01, 66 01-Hk:i. 71 Hki-Llm. 
72 Itlm-Hki, 831 Pm-.Jn., t :32 .Jns-Pm, 905 Pm-Sl, 906 Sl
Pm, 5 Hki-Prv, 84 Prv-Hki, 3-H Slo-Tku, :-346 Tku-Slo. 
-!-17 Tpe-Siu ja 41 Siu-Tpe; 

2. viikonloppujunina a.-ctctaan 1kulkuun: 26/ -t 1lu1kieu juna 
n :o 95 Hk.i-Jy perjantai in. 29/4 lukien juna n:o 96 .J~·-Hki 
m;lananlaisin, 27/ 4 lukien juna n:o 49 Hki-Pri lauantaisin j:1 
~8/4 lnkien juna n: o 50 Pl'i-llki sunnunftail-Vin; 

3. 16/ 4 lnkien asetet<1an jokapaiva:iseen kullmun seut·aav<'l1 
makuuvaunut junalla n: o 6fi 1 Cm ja 1 Em Hki-01. junalb-1 
n : o 66 1 Cm ja 1 Em 01-IIki, juniDUa n: o 71 1 CEm Hki
Ilm ja 1 CEm Hki-Kuo, junruhla n:o 72 1 CErn Ilm-Hki ja 
1 CErn Kuo-H!ki, junaJlil.a n :o 71/831 1 CErn Hki-Jns, juoolla 
n: o 32!72 1 CEm .Tns-Hki, jnna~J,a n: o 7 1241 1 CErn Hki-

2i~5. 11. 4. 1946. 
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Pm, junalla n:o U2 ' H l UEm Pm- Rki. junalla u:o ()5 .)0:~ 
1 CErn Hki-Vs ·e-ka. juualla n :o 502/ 66 1 CEm V - Tiki ; 

4. 16/ 4 lukien Hihetetaan jtmalla u : o 6~ J Em IIki-Kok 
ti·i taisin, torstaisin, la.ntaisin ja uunnntaisin ·"'·ek~i n:o 65/ 545 
Hlci-Pts maanan'tlai in, ke kivi ikkoisin ja p erj antai in , pwlau;tu.· 
Pietarsaaresta ja Kokkola ta seuraav-ina paivina jnnwUa n :o 
.)52/ 66; 

5. 26/ 4 luaden laheteti:ia.n perjantaisin Hki- J.r makuuv.am1u 
(1 CEm ) junal1la n:o 95 ja Hki- Pri makuuvaunu (1 Em ) 
jn·natlla n:o 95/ 4L" . pmuu 29/ 4 ·lnki n maammtaisin .fy- Hki 
junalla. n :o 96 ja Pri-:ijlki jnnalla n: o 416/ 96, nykyaan IIt' l
"'ing.i..:ilta. Poriin perj•antai in junalla 65/ 415 ja J y\iiskylaiin la.uan
tai. in juna.Ua 63/ 95 •Hihetettavat makuuvaunut paihuneen lakkau-
1 et.aan sa mast a paciva tii lukicn ; 

6. llpk-Kem-Hpk ja IIki- Vro--Hki maknu,·aun u t sa il~--
1c.tiHin enn~llaan ; 

7. piifil'iiaisliikenteen johdo~;ta •asetetaan tku1kmm seuraa,·at 
I isaju.na·t: 

a) n :o 49 Hki- Pri 1 / 4: ja 20/ 4. n:o 50 Pri- Hki l!'l j.J. .in 
22/ 4: ; 

b ) n :o 95 Hki- Jy 1 ~'* • 11 :o H6 Jy- Hki 22/4; 
· ) n :o 17 Hlci- Kw 1 / :1. n :o 18 Kw- Hki 22/ 4 ; 

d ) n:o 31 Hki- Tku 1 / 4 n :o 3:2 Tku- Hki 22/ 4 ; 
e) n: o 30 Kr- Hki 22/ 4 ; 
f ) n:o 199/ 200 Kr- Hnk- Kr 1 / -± ; 
~) lisapiokajuna. n:o 65 a Hki- k 17 .ia 1 '/-! ja lisapi1mj.una 

n: o 51 Hki- k 18/ 4· 
h ) 1lisapoiimjuna k-Hki u: o 62 a 1 j a 23/4: ja lisapi•ka.i UJ1a 

n :o 52 Sk-Hlti 22/ 4· 
j ) lisapikajun·a n:o 71a Hki- Pn117/ 4 ja Hl<i- Kuo 1 /4; 
k ) Ji iipikajuna n:o 12 a Pm- ffi,i 1 / 4 E>ka lisapikajuna 

n:o 76 Kuo-Hki 22/4 ; 
1) li..,ah nkilojuna n:o a Prv-Hki 22/4. 

Paasiai liikenteen johdo ta muntetJB an 19/ 4 H elsino-i'tii 
Por.iin ja 20/4 Helsingi ta Jyvaskylalin liib teviiJ<Si t.arkoi1 e.tul 
maokuuvaunut Hihtemiian Helsingislli. tor taina l / 4 juna.Ua n :o q:) _ 
(Rh / Kut n :o 117 / 4230, 4. -!. 46. ) 

Kaytettyjen nahkarukkasten myynti. 

Teh tyjen tiedustelujen johdost a 'i lmoite.taa11. Wi ki:iy t..et tyjii 
nahkarukkasia, joi,r,;ta vaadita.an 2 vaa1ctu&o1'tin pidekupouba. 
saadaan nyt myyda C-pistekuponkiWitysUi yast·aan. (VR: 11 

huoltop. kirj . n:o 611; 46 1 . .J.. 46.) 



Neuvostoliittoon Hihetettavien saha
tavarakuormien vaunupylvaat. 

r uljetu ·toimi~:>lQ i iedoitlaa , e.ttii nyttemmlu aadaan myo ' 4 
Tohma.jiirven. samoinkuin muidenkin raja-a. cmien ~mut.ta eu
\'ostoliittoon lahetettavi ·8 ahatavarakuonnissa ldiytHia, pai!.'i 
pyoreita vaunupylvaita. myoskin neli;;:firmai iii. sahatu ta puu:;ta 
yaJmistettuja vaunupylvaiUi. m~toiltaan vahlnHiin 3 X 3 1/2 
tmnnaa . (Kut / ven. n:o 3/ I\'. 5. 4. 46. ) 

Rahdit us. 

Huomautetaan, etta tariffisaiiunon 48 §:n 1 kohdan muka·an 5 
ou halkojen ja eri:iiden tavaramluQkitru taulukossa 'lueteltujen 
puunji:itteid n kuljetu. mak ·ut la. kettava vaunuun merkit:dlHi 
tilavuusmitoilla mirt.a·t;tujen kuutiom h'ien eika tavaran pinokuu-
t iometrien mukaan . KnuHomiHira luetaan siltii kohoalta, jo sa 
pino on kQrkein. Tavaran vaunussa ot tamasta tila ta vabenne-
taan saman PY'klan 2 lm:s ii mairutu.t maarat. A-.ema- ja tQimi<>to
paawlikmden on vah·ottava. etta na.itii miiara:vk ·iii tunnuntarka&ti 
noudrutetaan. 

Sam~Lla huomautet.aan, ettii. hinnoituS~lulntml on li atUivii. 
Juku 5 myo · nii 'a taP'auk. · a, jolloin avovaunut;aval'a >'iran
omaisten (tulli. oteva y. m. ) mal:iriiyk estii kuljC>trtaan katetu. a 
nnmu. ··.a. {Tfo n:o 596/ 31. 5. 4. 46.) 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojelu
liiton lahetysten rahtivapaus. 

Ku.lkwlaito ten ja ylcisten toi-dle11 ministe1'io on kirjelmansa 6 
:\ :o 2113, 1. 4. 1946 mukaau ml:iariinnyt, ett.ii ot. iko· a mainitullc 
liitolle ·oitetut. ulkomai1l1a tulleel lahjatavaraliihetyk t 't"kii 
nama Jahetykset, jotka liitto lahettai.i 0 a toilleen tai liiton 0: a<,tot 
Hihettiivat 1iitolle Helsinki.in , 1-;3adaan vuoden 19-:1:6 loppuun 
saakka rahti vapaast-i kuljettaa ,,altionra.utateilli:i scl(i:i rahti- ettii 
pikatavarana. 

TaUai ia lahetYJksia Jmljet.ettavaksi jatelta<'ssa on lahettajiin 
:-;amalla jaotettava asiannmkaisesti tay.tom· tavaHiuen rahtikirja . 
Ellei Jahct.taja.na ole rahtikirjaa. Jaatii as€mavil•kailija sen "'aad -
tysta ma~u.i'ia. Erikois.luetteloihin ci naitii rahtikirjoja lnon 
nollisest i mcrkiHi. (T fo X: o 591 I 26. J. J. Hl-!6. ) 

Matkalippualennuksia. 

:Stwmcn Partiopoikajiirjeston jiirjestamille m~ripartiojohtaja- 7 
kurssei.lJe osaUistuvHie partiolaisi-1 le on myonncUy :25 %: n ma,tka
lippualennus Hel inkiin. Alennus 011 voima sa 16-25/ 4 1946 . 
. ~amalla ilmoiteta.an , etta Kl 11/ !6, 14-kohda ~ ·a tiedoitotun alussa.-
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mainitun jarjeslou kur · iaika Seiuajoella on siil:ret.ty hubtikuun 
20-22 paivien v~hliseksi ajabL (Tfo N:o 585/ 817, 2 . 4. 46.) 

Raittiuden Ystiivien toime ta jarjeJ teWivillc nuorten tailvi
·paiville osaillis.t.umlle on myonnetty 2:5 %: n matkrulippualenn us 
'I'urkuun. Alennus on voirnassa 1 -2-:1:. -!. 1 !-"146. ('I'fo J: o 588/ 
822, 3. 4. 1946.) 

S1wmen Ilmailt~liiton jarjestiimiin ~ennol&ikilpailuihin Ou
lussa. eka JHikkeli&ili ooahl.istm.-ill1e kilpailijoine ?nna ·toimihenld
lijiBe on myonnetty 25 %: n matkalippualenm1s Ouluun seka 
}Tikkeliin. Alennus on ,-oimas.sa 19-24. 4. 1946. ('I'fo :o 595/ 

29, 5. 4. -46.) 
Sumnen Nuol'isnn J.tiiton Loimesta jarjestet.tih·ill.le suvipaiville 

ja 65-vuotisjuhl-aan osallist.uva.lle nuorisol1le, joka ohjelrnansuori.t
tajina. esiintyy sa.notuissa tilaisuuksissa, on myonnetty 25 %: n 
matkalippualennu Helsinlti.in. Alennus on v-oima. sa 12-18. 6. 
1946. ('J'fo N:o 577/ 809,30.3. Hl46.) 

Kadonnut virkamerkki. 

Haapamaen aseman alokka.aihle A.hti Johannes Lehtoselle an
nettu virkamerkki n : o 236, 14. 3. 46. on kadonnut ja kuoletetaan . 
(4. ljp. n :o 541/ 1293, 4. 4. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Toijalan aseman alokas Eino Ilmari Koivula. (s. 26. 9. 1!:1~5 ) 
on jaanyt ilmoittamaHa tyi:ista pois ja erotettu sop:ima,ttomam.J 
\'R palYelukseen 2~. :3 . .t6 lukien. (4. ljp. n :o H 305/ 1281. 
3. 4. -16.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
10. liikennejakso ~ seuraa.Yat esityksen perusteolla tiiytettii.vii.l virat jH 

toimet : asemamiesten &imiehen virkoja: yk,i Lappeenrannassa; 1. I. vaihdf
miehen loimia : kymmenen Kouvolassa jn. yksi Kotka-~a; e. I. t•aihdemiehe1r 
toirnil~: kolme K<>tkassa seltfi yksi Mikkelissii .i!l- Vim ojalla; e. I. aserna 
mliehen toimia: eitsemii.n Lappeenranna sa, neljii. Kouvola.ssa, kaksi Vira, 
njalla sekii. yksi Imatralla, Kotkass.-'1 ja Hytis~ii · S. l . asemallniehen toimia: 
yk1<i Voikoskella, ScliinpiUissii ja Kaitjarvellii; junamiehim toimia: :<eitse 
rnan Kouvolassa, kolme Kotkassa ja yksi Lappeenranna.ssa; f!. I. auton
kul,iPtfajan toimia: kaksi Kotkassa ja yksi Lappeenranna, a. LiikPnnr
""'"'l~ton johtajalle o ·oitetut hakemuk$Pt on jatettiivii asianomaisen liikPllnl' 
paik:u1 piiii1likolle ~iimeiRtiian 1 . 4. 1946. 

e. 1. konttoriapulaisrn toimi Oulun varasto~sa. T'liytt'taarl esityk!<en I'" 
ru~teclla. Vanu;to-osaston johtajalle osoitetut !Lakemuk~et on jiitPttii.vii 
1. varastojakson pii.iilli.kolle viimeil'tii.ii.n ~4. 4. 1946. 

Al. plk. 1. l. tarkkaa.jan vi1'ka varn.~totoimistossa. Itauta.tit>ba!Litukselle 
osoitetut llakemukset on jatettii.va viimeistii.iin 27. 4. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan t.akia kehoitcta.a.n hakijoita ennen hakP
must.en jii.ttaroistii. ottamaan selviili. a unnonsaantimabdollisuuksi ta . . 
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·viittaus Kaskylehdessa ulkalstuun maaraykseen merkitaan : 
Kl. N :o lf-46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatus,aostoon. 

Pohjois-Suomen havitetylUi. alueella suori
tettavat paivarahat. 

V.altioneuvosto on huMikuu.n 4 paiviina 1946 piiii.ttiin)'lt, etta 1 
Pohjois-Suomen havitetyilHi. alueilla olevilhle valtion viran tai toi-
men tahri ylimaaraisen toimen haJl.ltijoille suorite,btavasta piiivii.
l'ahasta 31 paivana 1tammikuuta 1946 annetun valtioneuvoston 
paawksen (Kl. N: o 8/46. 5) 2. ja 3. kohit.a oli muutetrava niiin 
kuuluviksi: 

2. Pohjois-Suomen havitety:Ue .aJlueelle virantoimitukseen va
hinrtaan viideksi.toista paivaksi muua]ta paikkakunna•lrta maarii
tyilhle valtion viran tai rtoimen t.ahi yEmaaraisen 1toimen haltijoille 
suoritetaan varsiruaisen palkkauksen lisa.ksi paivarahaa seu~a.a
vasti : 

I alueeUa 
olevllle 

ruiill1le, jOO.den peruspaJJklka. tali vuosipalkk:io on mk 1 :It a 
ybi 81,300 IIJiki • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • 100 

ruiill1le, j oiden perospaJ.kllm -tali vuosiLpwhlclcio on 
81,3{){)t---58,800 mk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

ruiliJ!le, joiden pel"'l8pa.Ik.ka tan vuosipahlclcio O!D. 
55,500-39,300 mk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 

ruiliilile, joiden pe11US1pMklk.a. taJi vuosiLpahlcltri:o oo 

II al ueella III atueeUa' 
oleviUe oteviUe · 

mk p:ltli. mk p:lta 
90 so 

70 oo 

55 45 

aililre 3 9 ,30.0 m1k . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ±5 40 3 0 

Edella 1. kappaleessa ta.rkoitettua paivarahaa suorite
taau III alueella ainoastaan sellaisille viran tai toimen tahi 
ylimaaraisen lto.imen haJltijoille, j'odlka on sanotmlle alueel.Je siir
retty I tai II aJlueelta. 

3. Viran tai toimen haltijoille sekii. J~limaariiisen toimen hal
tijoiJ.le, joiden vakinainen toimipai.kka on Pohjois-Suomen havi
itetyllii aluee1la, suoritetaan varsioois.en palk:kauksen lisaksi paiva
raha.a seuraa vasti : 

Toimipaikka 
I alue•lla 

.ruiilile, j oiden pe.ruspall.klk:a taJi vuosi pall!klkruo on mk 1 :ItA 
Y'lii 81,300 mk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6{) 

rui.ille, joiden peruspailklka tari. vuosipailiklkrlJo Olll 

81,300-58,800 mk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
rui:ihle, joiden peruspall.klk:a trui vuosipaillk!lci'.> oDJ 

55,500-39,300 mk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
rui:ihle, joiden pe.ruspail.klka tari. vuosci.pa,Thiki>O on 

a;Ll.e 39,300 !lllk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

.2867. 18. 4. 46. 

Toimlpaikka T ,fDJ.ipalkka 
11 alueella HI alueella 
mk p:lta mk 1 :Ita 

50 40 

40 30 

30 20 

2o 15 

2 
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Lisaksi paaJt.ti vallioneuvosto, et1Ui tiiUi. valt~oneuvo t011 paa
tosta oli sove1lettava 1 piiivasta tammikuuta 1946 lukien. (Toj 
N : o To 965, 10. 4. 1946. - Kullr. N: o 2232, 8. 4. 46.) K1 n: o 
16/46. 1. 

RautatieHiisille myytavien puiden hinnat. 
Rautatiehallitus on, kumoten otsakeasiaa koskevan kirjelmiinsa 

n:o 1596/11636, 6/ 9-45, maaraJmyt, e!tt.1. lmlO'islta, j<lltka valtion
rautateiden varastoista myydaiin rautatielaisiille pol.tJtopuiksi, on 
kuluvan hm.htikuun 5 paivasta alkaen toistaiseksi periWiva seu
raavat kuutiometrihinnaJt, joihin myoskin sisiiltyy halkojen kul
jetuksesta hankirutapaiikoilta vaJtionrauta.teiden varastopaikoil1le 
laskettu keskimaa.rajnen rabti mk 20:- m3:tlta. Luettelossa mai
mttUJihin sekahaJkojen hinttoihin on Jisfubtava haJVu- ja leppaha[
koja mYJlitaessii mk 20: - m3: llc ja koivmhatlkoja myytaessa mk 
35 : - m3:hle. 

1 I 1 m sekahalko jen bi:nrta m 3: ltta moo oo mittatt.un.a raurt:atlien 
liikenMpaikoil1a: 
A.apa.jokri . , , . . 3()7: -
Aavasru~ . . . . 35 : -
Ahmas ....... 34 :-
Ahola.ht:i .. .. .. 316: -
A.htiala . . . . . . 346: -
Ai:ra.ksela . . . . . 320: -
Aittojiirv.i .... 312: -
Alap:iJtlka . . . . . . 3·05: -
AJlavojaJclm la. . . 367: -
Al~.vus . . . . . . . 331: -
Aru~ 358:
Alrema.Jci . . . . . 331: -
Asu:ruta ....... 327: -
Au:ra . . . . . . . . 369 : -
El"Velii ....... 358 : -
Esk:ola , ...... 331 : -
Espoo . . . . . . . . 425: -
Etus:imOila . . . . 331: -
Fiskari . ..... . 331: -
Haap.ajii.rvi 360 : -
HoopakOOJkri 320 : -
Haapalaht:i . . . 329 : -
Haa.pami:iJki . . . 3 0•: -
Ha~a 350:-
Hajala 367: -
Ha.ka.suo . . . . . . 326: -
HaJ..ikko ...... 367: -
Hamina ...... 415:-
Hamma kth.t.i . . 1!25: -
Hanhlkoski . . . 35.5: -
Ha.n.h.i uo . . . . . 356: -
H!111lka.sal.mi . . . 32-0: -
Hruruloo . . . . . . . 420 
Hapuoja . . . . . . 3-!1 
Harj·ava,l'k'l. . . . 342 -

ITa.rj u ...... . 
Haa-Wa.la . . .. . 
H au!kitpudM .. 
Huulk'livuori ... 
HeirnCl'la 
Heimola ...... 
Heinoo 
He in:ili ........ 
HainaVleSi 
He.tsmkii .... . 
Rermla .... .. 
Hruetan~en . . . . . 
HiJi.rol'<L ... . .. . 
Hitkiii. ....... . 
Hllhlosen•srul.m.i .. 
Hhltula . . .... . 
H.i!rubha;ara. ... . 
Hirs.i1Ui. ..... .. 
Hhvas ... ... . 
Hirvinero .. . . 
Honikako ik•i 
Hon;karan;ta 
Hu.k·amkoski .. . 
Humppila ... . 
Huopalaht~ .. . 
Hu.ttula ..... . 
Huutokoski .. . 
Hyrklis 
Hyryrus!lllml .. . 
Hyt? .:.: .... .. 
Hyvinikaa . .. . 
Hameenhlm!na .. 
Hfu'oki:i!nen. ... . 
Hfurmii ...... . 
Harm iimm li.ki . . 

354:-
352:-
400:-
323 : -
320:
-!10:-
3-!9:-
322:-
318:-
465:-
353:-
331:-
312:-
361:-
33·5 : -
316:-
3£8 : -
346:-
3i7:-
331:-
341:-
312:-
320:-
358:-
465:-
322:-
318:-
360:-
319:-
331 : -
435: -
440:-
331 
335 
319 -

Holjiiklka . .. . . 
Ii .... . .... .. 
!iJsa.lm.i ..... .. 
li vesi. ...... . 
Iittala .. ... . . 
IlllUI.joki .... . 
lm:litra ...... . 
I=ola. .. ... . 
InJ1a . . . ..... . 
lnkeroli.nen 
Irukoo ...... . . 
Isokyro .... . . 
J aaJanJlm. - . . . . . 
Jaa.tiila 
J a.ikokosk.i ... . 
Jam ali 
Jepua ... .... . 
J'OOI113UU • .•••. 

JoJ.cel.a ...... . 
Jokikylli 
JO<rmua 
Joroli.n.en .... . 
Joutse.no ... . . 
Juoji.i.rvti. .... . 
Juu'l"ikikalJahti . 
JuuJ'fiJirorpi .... 
J yrii.ll!ko . . . . . . 
J y vli&kyllli. . . . . 
Jlimijlirvi . . .. 
Ja.nJl,ilili.i. . . . . ' 
Ja'I"Velii ..... .. 
Jii.rve.nrpaa . . . . 
Kaakruno ..... 
Kaa.rnal.wnp~ .. 
Kaimasto . . ... 

326 : -
353 : -
400:-
3 5:-
348 : -
341:-
420:-
331:-
340:-
405:-
356 : -
350:-
33 7: -
354:-
312:-
326:-
337:-
410 : -
440:-
319:-
330 : -
316 : -
325:-
312:-
326:-
360 : -
400:-
42.0 : -
337:-
32•2 : -
353 : -
4.40:-
370:-
312 : -
337 : -
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Ka.i.n ullDlliJki . . 312:- Killrjokivi . . . . 33·5:- Ky li:i nroa.ri .. 35(}:- 2 Kain.u'UlllkyJ.a. . . 367:- Kinlclmm ii1ki 365:- Kymi ........ 430:-
Kaipi.ai.men • 0 •• 335:- IDrkin!iemi 343:- KymiJJJl.im!na 369 : -
Kaitjii.rvi •••• 0 335:- Kiukail!l.en 346:- Kymi!n<t.ehdas 425:-
Kajaam ...... 410:- Kiu:ruvesi 315:- Kyro ........ 362:-
Kalalll1li •. .. .. . 362:- Kivesjiirvi 3-26:- Kytmla . .... . 339:-
KaLeton •• • 0 • • 3217:- Kivimii.lci 330:- Kiilvi.a ...... 340:-
Ka11JionUilki .. . . 3·12:- Kohtava.a.m 326:- Kiiyra 0 ••• •• 369:-
Kruldslahti .. . . 316:- K<rivio • • • 0 •• 0 343:- Kononpelw . . 318:-
Krut!iJrn.o 0 •• ••• 3·29:- Koivu 354:- Lahdenkylii 3·22:-
Kaliviitsa. ...... 312:- Koovumwk.i . . 318:- Lahti .... . ... 435 : -
Kl!lngas .. . . .. 331:- Koik1em iilki . . . . 342:- Lajhia ....... 356 : -
Krungasrula . . . . 358:- K<Jikko1a .... 420 : - La.ikko 322:-
Kanga la.rn pi .. 318:- K<lllho 342·:- La mminonili.ki 320:-
~paii . . 341:- Kolkontaipru1e :n6:- Lapi'!u:ahti .... 312:-
Kankarri. 0 ••••• 337:- Kolma . . . . . . . 318:- Lapinne'VIa . . .. 3·29:-
KalrurLua ...... 334:- Kolppi 337:- Lappeenranta 425~-
Kallltaila .. . . . . 323·:- Komu 312:- Lap pi . . . ..... 331:-
Ka.rhUIIlpiili . . 326:- KorutioJa.h ti . . . 312:- Lappila • 0 0 0 •• 3M: -
Ke.ri.jo.kii. ...... 350:- K.oinltioroW.kli. 326:- Lappohja 373:-
Karjaa • • •• 0 •• 400:- Kopras 326:- Lapua ••• 0 •• 380:-
KaJ'Ikilml • • • • 0 • • 352:- Kol'!ia ....... . 341:- LaU'kaa 325:-
KarppiJa . . .. . 319:- Korkoolkoslci .. 346:- Laurila 3-67:-
Karull'k!i . . . . . . 367:- Korpi 343:- LauniW11la .... 425:-
KwrvoskyUi. . . . 318:- Kor;pllikyUi. . . . . 3·67:- Lau tiosrururi .. 345:-
Kaslcinen • 0 ••• 415:- KOif'SIO 445:- Lavapuro 312 : -
Kat.a.ja. . . .. . . . 33·7:- Korte . . . .. .. . 331:- Lehmo 0 •• • • • 312:-
Kauhajoki . .. . 337 : - KookenJk'Ol'Va. .. 337:- I>elikola 331:-
Kauhava .... . 380:- KoskeJl!kvlii . .. 363:- Lempiiii.Ui 380:-
Kauddahtri. . .. . 425:- K,ook~n:i. . . 322:- LeppiiJroksWi .. 355:-
Ka;ukopiiii ... . 331:- Koski 358 : - Leppiiolahti . . 3214:-
Kallllirarn·ta . ... 358:- Kotala. 335:- Lt>p piivaarra 440:-
K11uniainen . . . 445:- KotJka . . . . . . . 435:- J.-eppiivesi .... 325:-
K ;,.unlislla.hti . . 356:- Koul\a . . . . . . . 339:- Li.edruk:kala ... 363:-
Kauppi • • • •• 0 329:- Kouvola 425:- Liekosa . ..... 405:-
KauppiOanmiiilci 312:- Kovjolci. . . . . . . 33<7:- Lie1ahti • 0 •• •• 440:-
K=ila . . . . . . 310 : - KristirinanJkaup. 415:- Limo • 0 • •• 0 •• 369:-
Kausala •• 0 ••• 341:- Krunnu.n'kY'lii 337:- Liev~tuore . .. 324:-
Kauvatsa ..... 349:- Kuiov8Jilliemi 3<73:- LirukJ!mJla 3{}0: -
Kcllo •• 0 ••• •• 360:- KUJklkola . . .. . 367:- Liroi'!l!kla 334 : -
Kelvii .. . ..... 329•:- Ku1ellll1l0in'6IIJ . . 308:- Liroinpuro . ... 337: -'-
Kemi. ••• 0 •• •• 485:- K.uhrruballahti . . 330:- l.JimJalnikylla 329:-
Kemijarvi .. .. 385 : - Kulus . ....... 358:- LinmanpeJ.to 358:-
Kempele .. .... 371 : - Kuohu • • 0 •• • 3·22:- Liperi • •• 0 •• 0 312:-
Kerava • • • 0 •• 445:- Kuona . ... 0. 312 : - Littoinen. 377:-
Kenisa·lo 0 •• • •• 3•16:- Kuopio 420:- Lohiluoma . ... 340:-
Kerma 318:- Kuovila ... . . . 358:- Lohja 410 
Keurou 380 : - Kur6Il'{Xl1vi .. 312:- Loimoo. 420 Kevola •• 0 • • • • 367:- Kuri·kilm . ..... 337:- Loue • • 0 •• ••• 354 Khlmd.O 0 ••••• 329:- Kurlcim.iilkri. . . 32-3:- Loukolampi 323 KiiaJl.a . ....... 358:- Kuurila. . ..... 34 ·- Luoma • • •• • 0 405 Kiikka 346 : - Kuu.sa •.•• 0. 322 : - Luumaki . ... 335 
Kiim.ka1lio • 0 •• 365:- Kuu vaara . . 355:- Lyly 0 • • • ••• • • 343 KliJlo ... ... ... 440 Ky1miikosJci 356:- Maa:DS~ellrii . ... 3·26 K:hl.pua 326 KyHi.jOflci .. .. 386:- Maania 369 
l{.intau ••• • 0 . 32·2 - KyJ:ii.n!lahti . . 326:- Maa~i • 0 0 •• 0 327 



2 

16 

Madelroski 3G2: -
Maksruiemi 348: -
Malml . . . . . . 465: -
Manikala . . . . 341 : -
Mam.tilo ... . .. 331:-
M!lll"timo .... 367:-
Marobinlkylii . . 358: -
M ku . ..... 3tHl:-
MatJku ..... . 3fil:-
Mela.lahti 3 2 6 : -
Melli.Jlii 362: -
Meltola . . . . . . . 343: -
~1e5Sillkylii . . . . 440: -
Meta1i ...... 326:-
1!etsolahti 324: -
Met.slikansa 343: -
Met:M.kylii . . . . 3<\iO: -
Mieslahti 326:-
Mieto .. ...... 337:-
Mi.J.clrem . . . . • . 420: -
MmkiO 343: -
Mi i ...... . . 351:-
Morulm 335: -
1IommiJa 357: -
Muh05 . . . . . . 36{): -
Muijala ...... 343: -
Mulo ........ 322:-
11oo~aikika 350: -
Murtomfuki .. 330: -
Mu.stasaa.ri . . 360: -
Mu.stio . . . . . . 343: -
Muul\lko . . . . . . 3·22: -
Muurola 354:
Myllykallgas . . 360: -
Myllykoskti. . . 405: -
My1lymii.ki . . . . 333: -
MynttHa .... 331 : -
Mynamiik:i .... 369:-
Makelii 346:-
Mruruttii 400: -
Mamyharju 331: -
Mamylahti . . 312: -
NaaDJtaLi .. . . 400:-
Na.a.rajiilrvi .. 320: -
N a.kllci.la 3 50 : -
Nastola ...... 344:-
Neflkoo 312.:
Niemi . . . . . . . . 372: -
Nilemisjarvi 324:
Niemi kylii . . 312: -
Nii'll:imoo. 331:-
NiiruisaJo 337: -
NrifttUtylahti 322: -
Nikkiitlii . . . . . . 358: -
Nikko La . . . . . . 341 : -
Niska . . . . . . . . 348: -

-4 -

Nisko. 
Niva.la 
Nh'avaara .... 
Nolcia .•...... 
Noormrurklku .. 
Noppo .... . . 
No u.sia.i.ruen . . 
N U1Ilille1 a 
Nuojua ..... . 
Nuolijiirvi ... . 
Nuotiorant a .. 
Nuppulinna 
Nwrmes ..... . 
Nurmo .... . . 
Niirpio ..... . 
Oitti ....... . 
Ojrulcloo.la. ... . 
0 looro in en. . . . . 
Oksam 
Olhava. ..... . 
Olllka.mo ..... . 
Onttola 
Ornvivaara .. 
Ompohja 
Oris'Irull!o. .... 
Orivooi 
Otalampi ... . 
Otava .. .. . .. . 
Oulainen. ... . 
OuJu .. . .. . .. . 
Ouluruk,Y'lii . .. . 
Out()kumpu .. 
Paaikk.i ..... . 
PaaJclroJ.oa . . . . 
Paha .... . .. . 
Paiklkruri . .. . 
Pa.imio 
Pajari ..... . 
Pajujiilrvi ... . 
PaJl.ia.mo 
"Paltanen· .... 
Paarelia 
Pansio .. . .. . 
PM"i!kkala 
Pa.nkano ..... . 
Pa.rkikima 
Palflkumiilci .. 
Parrola ..... . 
Prurtaharju .. 
Pasila ..... . 
Patt;ijokii ... . 
Pauikkaja 
Peipohja .... 
Pekwnpiiii 
Peltosalmi 
Perruio ..... . 

:!29 
318 
358 
440 
350 
346 
36!1: -
343: -
339: -
326: -
358: -
358:-
390: -
340 : -
350: -
357: -
343:-
353:-
318:-
353:-
310:-
312:-
319:-
350:-
355 : -
385:-
343:-
355:-
365 : -
440:-
465: -
360:-
326:-
359 : -
326:-
377: ~ 
367:-
335:-
312:-
326:-
320:-
346:-
377:-
311:-
360 : -
312:-
316:-
350:-
320:-
465:-
311:-
329:-
342:-
367:-
312: -
35: -

Pe<riila ..... . 
Peili.j ii vesi 
Piek6iimlilki 
Pietarsaari 
Pihlajavesi 
Pihlava . . ... . 
PiWkJ{jjii 
Piili ....... . 
Pi:kka.ra la ... . 
Pi<lto·la ..... . 
Plim.j a:i.n.en 
Pirttijiirvi 
Pirvtiselkii .. . . 
Pitkaaho ... . 
PitlriiJahti ... . 
Pitkiiniemi .. 
Pitiij iimniiki .. 
Po hj allllk uru 
Pomarkku ... . 
Pori ........ . 
Po1•okylii ... . 
Po.rvoo 
Pulsa ....... . 
Punkahraju 
PunQ,.aS4lJI.mri 
PUJllta.la. . . . . .. 
Pru;.ka ..... . 
Putikko 
Puukwni ..... . 
Pyhiisal.JniJ ... . 
Pannainrem. 
Polja .. . .... . 
Rae.he .. ... . 
Raa.o;;e pooi . . . . 
Raisio ..... . 
Rajamiiiki ... . 
Rruntas11.lmi .. 
Ra imii.Jci .... 
Ra.uda..sk--y1ii . . 
Raulla ...... . 
RauJ1amiiJri 
Rautjii.rvi 
Rei tka.hli . . . . 
Rek~la ... .. . 
R.elJetti 
Rilihimiiki. 
R~pp~ ..... . 
R1= ..... . 
Riste ....... . 
Ristijiilrvi 
Ri tipohja 
Rova ....... . 
Rovan~emi ... . 
Ruha. ....... . 
Rumo ....... . 
RUIIlllJi. 

347: -
325:-
3-00:-
420:-
333:-
350:-
367:-
335:-
362:-
362:-
358 : -
351:-
320:-
312:-
323:-
369:-
465: -
358: -
344:-
430:-
390:-
440: -
331:-
308: -
308:-
322:-
329:-
308:-
326:-
312:-
337:-
312·:-
400:-
363 : -
377:-
346:-
316:-
330:-
31 
322:-
318:-
32·2 : -
360:-
440 : -
331:-
445:-
337:-
337:-
339 
319 
312 
356 
455 
337 
326 
312 



Ruosniemd .. . . 
Ruukki. 
Ryttylii . . . .. . 
Ryiinii.Djokri. 
Rlintiimii.k:i . . 
RoDJkk~i 
Riiyklkii 
Saila . . ..... . 
Salminen 
Salo ....... . 
Sappu ..... . 
Sa.rviikumpu 
Sauvami:i.ki . . 
Savia.ho ..... . 
Savoruli.nna .. 
Seests. ..... . 

irnii.jok.i 
Setlki ....... . 
Sellinpii.li .. . . 
Siev.i ... . ... . 
Siiika.mii.k:i . .. . 
Siri.lililj ii.rvi .. . . 
Siitama 
SiJvola 
Simann 
Simo ... ... . . 
Simola ..... . 
Simpele .. . .. . 
Siuro .. .... . . 
Soinlahti ... . 
Somerharju 
Soso . . . . ... . 
Soth-a . .. . ... . 
Sotkamo .. . . 
Sotkia ..... . 
Suihkola ... . 
SUimul-a ..... . 
uke-

Suolahti ... . . . 
UOD.JelljOki •. 

SuoDci.emi .... 
uonperii 

s ydii.D'!llOO . . . . 
Syrjii. ....... . 
Sysmajii.rvi 
Slirkri.salmi 
Sii.yniijiirvi .. 
Sa.'i.ksj arvi 
Taavetti .. . . 
Tai'D.Iion:koski .. 

350: -
355:-
361 : -
312:-
375:-
331:-
346:-
310:-
320:-
430:-
322:-
312:-
320:-
326:-
405:-
343:-
395:-
343:-
33.'5:-
331:-
320:-
312:-
350 : -
308:-
329:-
345:-
331 : -
360 : -
359 : -
312:-
335:-
360:-
352:-
327:-
415:-
32():-
358 : -
312:-
390:-
385:-
355:-
337 : -
331:-
318:-
312:-
311:-
3.'50: -
380:-
335:-
420:-

-5-

Taipale . . .. . . 
Talma . .... . 
Ta.mmisa.ari 
Tnmmisto . .. . 
Tampere . .. . 
Tan.i ....... . 
Tava.o.tila ... . 
Te:run.ilii. ..... . 
Tervajoki 
Tervola ..... . 
TeuVll. .. .. . . 
Tiensuu . .. .. . 
Tilvkala ..... . 
T ~kilrnrila 
Tiukka 
TiusaJ.-.1 ..... . 
Tohmajiirvi 
Toija.la 
Toivrula .... . . 
Toppi . . . .. .. . 
Toppila .. . .. . 
Torruio .. . . . . 
Tuira. . . .. . .. . 
Tuomilltylii. . . . . 
TuoV'iJ.a .. . .. . 
Tupos 
TUirenki . .... . 
Turku 
Tuuri .... ... . 
Tyrvaa 
Tii.htelii . . . .. . 
Torma ..... . 
Tovsa 
Uilnaharju .. 
Ukk.ola 
Ula.soori ... . 
l.Jivila . .. .. . 
Untamo . .... . 
Urjrula ..... . 
"lro . ....... . . 
Utajii.rvi ... . 
Utti .. .. . .. . 
Uusi>kaupuniki 

usikylii. .. .. 
Uu$-Vii.rt iHi 
VaajakoJlli .. 
Vaa.la ..... .. . 
Yn.asa 
V nin1ikikaln .. 

312 
358 
435 
377 
450:-
331 : -
360:-
350:-
356:-
359:-
347:-
329:-
310:-
440:-
350:-
32·7:-
310:-
415:-
312:-
331:-
371:-
4 5:-
371:-
3~1:-
360:-
371:-
355 : -
460:-
325:-
410:-
356:-
363 : -
32.'5:-
329:-
329:-
350:-
350:-
322:-
356:-
335:-
34 
341:-
380:-
344:-
308:-
410: -
339:-
450: 
::131: -

Valkea j ii rvi 
Valkeakoski 
Valtimo ... . . . 
Yarknus 
Yarpnn n 
Va;Jruu 
Yehmainen 
V en.eskoskti 
v en.etmaki 
Vesanlka .... 
Vian;tie 
Viekki . . . .. . 
Vierumiiki 
Yiha.I!'ti ..... . 
Yihtamo ... . 
Vihtm"Ti 
Yilltavuori 
Vifi:nln ..... . 
Viin!ijii.rli ... . 
Vika ..... .. . 
ViUiihc.le 
Vitlppula 
Viwlddlli 
Vimsoja 
Yir.klkah 
Vitrrrut .. . .. . 
V<>i!kka 
V oilkoskli . . . . 
Voltti .... . .. . 
Yuohijitrvi 
Vuokntti . ... 
Vu olffienalliskla 
Vuolinth.'O . . .. 
Vuonislahti . . 
Viihii:k·angas 
Ykspihlaja .. 
Y1cmmainen . . 
Yli!'lnro . .... . 
Ylitorn.i<l 
YLivie. ka 
Yli \"Ojnilclmla. .. 
Yltia . ... .. . . 
Ylii.mvlly 
Ypiijfi . 
Xet.sa . . .... . . 
A.htiiri 
.Nnki,U.i 
ii.vsto ..•. .. .. 
~\.~nek ki .... 
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333 
420 
326 
410 
331 
331:-
369:-
341:-
320:-
322:-
345:-
326:-
346:-
331:-
326:-
31 
325:-
415:-
315 : -
351:-
344:-
346:-
365:-
420 : -
420: -
331:-
354:-
335: -
329:-
335:-
326:-
420 : -
331 : -
329: -
318:-
420:-
312: -
353: -
358:-
385: -
367: -
335: -
315 : -
358:-
346:-
340:-
322:-
344: -
3 0:-

Halot jaetaan hinnoittelna Yarten euraaviin laatuluokkiin: 
1) koivuhalot, joiden joukossa ei saa o1la muita puulajeja; 
2) havu- jra leppaha.lo.t, joiden joukossa ~ekapnuna saa olla 

ainoastaan koivua ; seka 

2 
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3) sekahalOit, jotka saayat olla ikoivu-, havu-, leppa- ja haapa
puista itehtyja. 

Ha!1oissa ei S'3ia olla la>tvatlapimitalta-an 5 sm pienempia pui>ta. 
Sanotulta mirtaltaan 5-10 sm vahvuisia saa hatloissa olla enintiian 
25 % pinokuutiomaariistii. 

Koovuhailkoja myydaan rautrutielaisille toistaiseksi ainoasbaan 
si1loin, kun paik'kaknmnalla rtai en laheisyydessa ei ole ihuonompi
laatuisia halkoja saa,tavissa. 

Vtara8tojen tUJlee huolehtia siita, etta asemi1le 'hankita:an rauta
tielaisille myytavaksi havu- ja •leppahalkoja tai sekahalkoja. 

K,oska halkojen sahaus on edelleen vaiilrea, myydaan hail.ot 
metrin pituisina . Eri'koistapauksissa voiooan halkoja kuiltenkin 
myyda lyhyemmiksi kwtkottuina varastojaksonparullikon anlt.amalla 
Juvalla. Tiiilloin on edellfunainittujen hlntojen Esaksi lj2 metrin 
pirtuisiksi katkotuista halo:ista, makse.trtava 33 marikkaa ja joka.i-
elta sen ilisak.si itulJeV'ailta katkomiselta 7 markkaa kluultiometrilta. 

Ennen kuluvan huihtikuun 5 paivaa maksettuja ·halkotilau!ksia 
vastaan loovutetaan halo.t enrtisitlla hinnoilla . 

Varastojen on kuukausittain me.moriailihla iirrettava edella
mainiJtJtuihi.tn myynti.hirutoiJ1in sisl:iJlttyva 1~t.imaiksu, mJk 20: -
kuutiometrilta, tilikuukauden aikana myydyista haloist:a l iikenne
.tuJojen lti1ille. (Rh/Vo n:o 1160/ 4199, 4. 4. 46.) 

Vaatetustarvikkeiden myynti rautatielaisille. 
V artionra.tl ta teiden helliki lokunnal1e IDYYJtii. viksi tarko1tetJtuja 

varusesirueiUi ova>t oikeutmut ostamaan ne, jot!ka kuuluv31t viran
~jai toimenlla,Jtijoihin .eka rtyontekijat, jotka ovat olleet palveluk
se.ssa vailtiorautatteilla vahintai?~ kaksi kuukautta tai sita kauern
rnin, ja tyonsa puolesta tarvitsevat vaatetu.starvi'lootaydennysta . 
Edella mainirtJttmn aikarajoitukseen nahden tt.ekevat poikkeuiksen 
sellaiset •amrnattimiehat., joiden .toihin oi!Jtaminen on val.tilimatonta 
Widen jouduttam.isen ja vaimi tumisen kannai!Jta. Heidiin vaate
ttu.starvikejakoonsa noudatetaan samaa periaatetta tarvikkeid€n 
tarpee.s.een nahden lmin mitt.a edella on sanottu. Eraita vaatetus
tarvik:keirta, jotka ovat vwlttamattomia ulkotoissa ja joiden miiara 
on niin pienri, etttei ni1ta voic1a toimuttaa jokaiselle haluavalle, 
oo jaettava .t.arkan harkinnan mukaan ensisijaisesti niihle, joltka 
nii!ta ulkosahla tyoskennellessaan t.arvitsevat. Jotta tarvikkeet 
tU!lisivat mahdo.JLisimman oikewdJenmukaisesti j•aetuiksi, on ase
tettava neuvolt.telukunlta, johon kuUJluisi Jtyonjohtaja, ttyontekijain 
Juottamusmi.es., ja varik.on, konepajan, ikorjaamon tai laittoksen 
kon>ttorista ed:ustaja, jok·a wimemai.tn~ttu toirnii p!Uheenjohrtajana. 
Neuvottelukunnan tulisi lahinna hark1ta kenelle varusteilta anne~ 
taan ja ketka ov®t suurimmass:a tarpeessa nii:hin nahdeu. 
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Jakson, varikon, konepajan ja rakennustyomaan on ilmoitet- 3 
tava jokaiselle tyopaika.lle mita ja minka hiruta.isia tarvikkeita 
lmlloinkin on sa:atavissa. Jokaiselle henkilokun.taam kuuluvrulle 
on saatetrtava tiedoksi joko yhteisissa tilaisuuk issa tai ilmoitus
tauluUa asetetuilla il.rnoituksilla, mita kuhloinkin on saatavissa, 
seka niiden hinnat ja .tarvilttavalt pistemaarat. 

PistekuponkitiJity'ksess.ii ei saa hyviilksya muita kuponkeja kuin 
a. o. vaatetuskortista irroitettuja, jotka on irroittettava vasta jako
itilaisuudessa. 

V aatetUS!tarvikkeiden varastoinlll.issa, myynnissa seka tilityk
sessa nouda tetrt:akoon seuraa via ohjeita: 

1) Pa.sMan vara to liihettaa jaettaV'8Jt vaatetu tarvikkeet eri 
jruksoille, varikoille, koruepajoitlle ja raultatierakennuksihle rauta
tiehallitn:tksen lmo1topaa1hkon suorittaman jaon muka..an; 

2) Jaksoissa, varikoissa, konepajoissa ja rautatierakennuksilla 
vaatetustarv~kkeiden val'a.stobti on jarjestettava jaksoo, kone
paja.n, varikon tai rauta tierakenn ustyomaiden toimiSton yhtey
teen. Tiista varasto ta saa.daan tarvikkeita antaa U'los vain jalre
lua vanten }aadiJttujen jakelulistojen o oirttamat maiirat ja eri 
ku~ttia vastaan ; 

3) V a:atetustarvikkeiden jakelua uoritetaan etukateen laadi
tun jakolisltan mukaan, johon mel'kitiian tarvikkeen tilaajan nimi 
ja toimi sekii rtarviklooen laji, vaatetuspisteiden maiira ja hinta. 
J a:kolista laaditaru1. kahltena kappaleena; 

4) Jake:lu tapahrtuu rniiaraajoin esim. palkaThlllaksun yhtey
dessii ja jokaisen tarvikikeiden saajan. tmlee kuitta ta sa.amansa 
tarvikemiiiira jakol" ·taan. Vaatetuspisteet peritiHin viimei tiian 
jakotitlaisuudessa. Jakolistaran ma.bdoUisesti tehdyt korjaukset on 
tehttiivii myos jwko1istan kaksoiskappaleeseen; 

5) l\1aksut varutetustarvik:keista peritaan a ianomaisilta pal
kanmaksun yhteydessa jakoli.s1tan mu.ka.an, jonka toinen (allm
perainen) kappa~e on sitii varten toimitett•ava palkanmak aja:Lle 
(kassanhoiif:ajalle). Ke1'tyn~et maksut on kassanhoirt:ajan heti pe
rimisen tapahduttua uoritettava 1. talousjakson poSit.isiirtotilille 
N: o 3501. Tilillepanokorltin kuponkiin on merkittava, minkii jak
son, varikon, tyoma·an ja rautatierakennuksen puolesrta suorHus 
tapahtuu. Postitoimipaika ta aart:u kuitti on liiltettava jakoH -
taan, joka taman ji:hlkeen lahetetiHin a. o. jak on, varikon, kone
pajan ltai rautartierakennuksen toimistoon; 

6) Vaatetuspisteet eka mahdollisesti jakama.trta jaaneet varus
esineet on jakoli tan kaksoisk·appaleen ohella viipymatta tilitet
tava jakson toimist.oon, jo sa rt::arkastetaan, etta .tarvikkeet on 
miiariiyksia noudruttaen jaettu omalle henkilokunnane ja etta 
vaatetuspisteet on oi.klein tilitetty; 

7) Jakson, varikon, konep·ajan tai raultatierakennuksen toi
mistossa verrataan, etta molemmat jrukolistan kappaleet on .yhtii-
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p:iJtav3Jt, minka jalkeen molemma.t kappaleet seka vaatetu.spiste.et 
Uihetetaan Pasilan varastoon. SamaJla Ia·hetetaiin ilmoitu.s jak
sossa, varikossa, konepajassa tai rautatierakennustyomaahla jaka
mattomina olevien tarvi'kkeiden maar.ista; 

8) Pasilan varaston tulee ti:lit.taii vaart:etu.spisteet kansanhuol
•t.oviranomaisille seka Jahettaa jakolistojen maksukuitilla varuste
tlut kappaleet 1. talousjakson toimistoon liitettaviksi ltulotodis
teina lt:ileihin. J a:lwlistan lmksoiskappaJeet seJkii i1lm00tuk.set j aika
matta olevis·ta tarvikkei ta ~aheteUian rautatieha1lituks:en huolto
paallikolle; 

9) Vaatetu.starvikkeiden myynnista kertyneet vaatetuskor tin 
crikoiskupongit ja pisteet on tarkastuksen ja 1tili.tyiksen helpoitlta
miseksi eka niiden ka-toamisen va.Jttamis:eksi Eimat1tava virallisen 
paperiarkin kokoisen Jehden yhdeLLe sivulle, erikoiskupongit ja 
pisteet eri lehdille si't.en, et;ta vierekkain liimrutaan samalle riville 
ja ainoasta.an 20 pisteWi. ailitusten; naita riveja saa olla eniThtiian 
35, jolloin yhdelle siVltlle mahrtuu 700 pisrtetta. 

(VR:n huo~top. k:i.rj. n :o 536/46 22. 3. 46.) 

Luvaton radalla kulkeminen. 
Sen johdosta, eWi luvatonta rawtaltiealuee<Ha knllkemista joat

kuvasti esiirutyy, ra.utatiehallitu.s tat.en kiinnitrt:aa kahlclcien rauta
tielaisten huomion 6 paivii.na kesah11uta 1924 annetun a.s'6t.uksen 
maiidiyksiin, joi<lla rangaistuksen uhalla kie11etaan luvaton rau ta
tiealueella kulkeminen ja muu jiirjestysta hiiir irtseva toiminta 
rautatiea1ueclla. Asianomai ten rautrutieviranomaisten lt.ulee mita 
tarmokkaimmin va<lvoa. taman kiellon noud<attamista ja saaJtta.a. 
sen rikkojat syyt.tiija- tai pooiisivira.noma is.ten tietoon syyftlteen 
nos.tamista varten. (Rh/illo n :o 1142/4222, 5. 4. 46.) 

Asemakomennuskuntien vahvuuden supis
taminen. 

Liililluvan poliisin esi<h11nta on rautatiehallirtuksel·le ilmoitta
nut, eWi asemakomennuskunrt:.ien vahvuult.ta supistetaan ja enta 
Kont.iomaen asemakomennusJmnta lakkautetaan kokonaan. Supis
•tamisen jiilkeen muutetaan kaikki partiot kaksimiehisiksi ja va
hemmiin tarkeita junia. P'al'ltioildJaan vain pistokokein. P artioita 
vailla olevat junalt ltarkastetaan a.semapartioitten toimesta ennen 
lahtOa. Asemapartiointi supistetaan yhteistoiminnassa paikalli
sen poliisin kanssa mahdollisimman vahiin ja kiisittiim8.ii.n vain 
asemalaitJurit ja niihin va,littomiisti liitty.·at aJueet, 
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Joensuun, Iisalmen ja OuJun asemakomennuskunnat parttioi- 5 
Yat myos Kontiomaen ailmisemmin partioimrut juna t Hyrynsal-
melle saakka. (Lkoj N:o 1016, 13. 4. 46.) 

Patemattomyyski.lpien kaytto. 

Ktm raut;;3JtiJe.haJl.~tuksen kirjelma ii N: o 1637/ 2721, 8/5 1931 6 
olevaa miiariiysta piite:mlittomyysmerkkien ( .,kilpien) kayttiimi
esta tieylikiiytavien puomien ja varoitusopa timi.en ollessa raken

teilla, epiikU'nnossa tai muusta syystii on tuLki1ttu m. m. siten, 
etta puomilaitos on ja.tetty osaksi vuorokautta vartioimattom~i 
ja puomit ltaksi ajaksi V>aru tettu patemalttomyyskilvil.la, saa rau
italtie.hallitus, huomioonottaen sen vaaran, mika 1a ti:i on liiken
teelle seurauksena, huomauttaa, etta jos laitteilta jostakin teknil
li estii syystlb ei voida kayttiia tai mikiili niita ei viela ole otettu 
kayltantoon, niin ne on varustetltav•a piitema·ttomyyskilvilla (vrt. 
Juna.turvallisuussaannon liite 11). Kun ikysymyksessli on jo kay
tannossa oleva 1aitos, on tii!hloin lisaksi itse ylikaytiivahle .iiirjes
tettiivii vartiointi. (Rh n:o 1267, 11. 4. 46.) Kil n:o 16/46. 6. 

Kaapelimerkit rautatiealueella. 

Rautatiealueella vedetyt viest.i-, opastin- ja vahvavirtamaa- 7 
kaapeLilt varu teta.an niiden la kun yhteydessa sopiviin paikkoi-
hin asetetuilla n. s. maakaapelimerkeilHi, samoin merkitaiin ka.a-
pelin radaD'alit.uspaikka tkiskoon kiinnitetylla erikoi ella merkiLUi, 
jotta kaapelien paikat ol.isi helposti todetrt.avissa. 

Suoritettaessa raiteiston 11.11.1destijii.rjesltelyja ja rautatiealueen 
tasoirtuksia, on sattunut :tapauksia, etta rautatiealueeU.e vedeuty
jen maakaapelien kaapelimerkit on joko poi tetltu tai ovat ne jaa
neet ltliytemaan aBe, il:ahi raidesiirtojen yhteyde a ki koon kiin
nitetyt m.erk1t ovat joutuneet pois oikeilrt:a paikoiltaan. Kun kaa
pelivikojen sattuessa tai k.a.apelili ilt<Jksia tai uudestijarjestelyja 
suoritett-aessa, on ryhdytty maaritJtelemaan kaapelin paikkaa rau
ta.tiealueella, on kaapelia usein. edemi. mainituista syista , ollut 
mahdoton lOytii.ii. mUJulla tavoin kuin suorittamalla kaivauksia 
useissa kohdin, mista luo11iilo.Ll:isesti on johtunut suurta ajan ja i:, (.in 
hukkaa. Taman johdost.a pyytdietlian :vaJtaj~a1ksojen paallikoita ja ro
kennuspaalhlko:ita seka rwta- j'a ra;kennusosast1oo alUSSJam~initJtmj~ 
tOitii suoritttava:a henki~okuntaa huolehtimaan yhteistoiminnassa 
korjauspiirien esimiesten ka.n.casa siit.ii, etJta pubeenaol~via toita 
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7 suoritett.aessa kaapel.imerkiJt. aina jarje te.tiiiin oikeiille paikoi!lleen 
ja selvasti niikyviin eka, milloin maanpintaa nosteta.an yli 50 sm 
tai raiteistoa siirretiian huomatt.ava ti, asillSta hyvissa ajoin il
moittamaan asianomaiselle korjauspiirin es.imiehelle, jotta han 
voi ryhtya ltoimenpit.eisiin maakaapelin pysyt;tamiseksi •asianmu
kaisessa sy\ryydessa ja sellaise.ssa p·aikassa ra.iteistoon nahden, 
etta mah:dlollisesti esiinrtyvlit kaapehtyi:it voidaan hankailiuuksilbta 
suorittaa. (St.t n: o 1005/ 451, 9. 4. 1946.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

8 Asem1lta aapuu usein vaunuja Helsirukiin, joiden ma.:'traase-

9 

maksi on merkittty Helsinki ja pul'\lmmispaikaksi JatJkiisaari, johla 
1tarko.i.teta.a.n Liin.sisatama.a, mutta kun Jatkiisaanta ei ole julkai
·ussa ,Liikennepaikkojen valimatka,t", laskevalt asemat rahdin 
Helsinkiin. Tasta johtuvien hankaluukSiien vii.1tt8miseksi merki
tiiiin sanotun julkai un sivulle 29 1kiappaleeseen ,Llinsisatarnan 
alueeseen luetaan Hietail.ahti, varsina.inen Lrunsisatama, Meri
saltama, Ruoholahti j'a Salmisaari" sanojen ,varsinainen Liinsi-
a.tama" jiilkeen SIUlkumer.kikien vihliin ,(Jatkasaari) ". (Lkoj 

N: o 680, 3. 4. 46.) 
Kosika Kui'Iapuron seisake on seka Joensuu11-0ntJtolam Erttt.a 

,J oensuun-Le.hm.on vii.lilla, muultetaan julkaisussa Lii'kennepaik:
kojen Valimatikalt 0 n:o 1177 siv. 83 Kurapuroa koskevat mer
kinnat sarakkeissa 6 ja 8 seuraaviksi: 

6 

Joonsuu 1. 

Vnj 32. 
Jns 1 Vkt 245. 

1 Hko 151. Pm 1Be 

Kon e68. 

(Tfo n:o 609/ 56, 9. 4. 46) 

8 

Kut'l!l puro sij ari.tsoo seka rM:a<J5181lla J ns 
-VIllj etta rrubao a.lla J;n&-Vkt. 

A vovaunujen rautapylvaiden ketjut. 

Rautatiehallitus on muuttanwt ,Asema- ja ju.napaJvelus
. aiinnon" (A. J. S.) 16 §: n h-kohdtan kumhunaan seuroovasti: 
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,ih. huolehtia, et.Hi vaunujen irto~osa;L ovat 1tiiydelliset ja 9 
oikeissa paikoissaan - mikliili tarkasrt:aminen vaunun rtai 
kuorman laaJtuun na.b.den on ma:h.dol1i&ta - seka etJta 
saranoissa kaantyvat sivulaudat on no tettu yJos ja pantu 
hakaan, eWi mu'tapylvaiden ketjut on joko kyibketty rtoi
siinsa kiinni tai kiedottu solmuun pyJ.viian ympari seka 
ettltii vanmujen piiadyissa :tai siVUiilla rmi mui.sslru 
paikoi.ssa ei riipu rautJalan!koja lt.m.s." (Rh/ Lko N: o 1209, 
12. 4. 46.) KJ. n: o 16/46. 9. 

Julkaisun ,1\Hilirayksili tavaran kuormaamisesta y.m. " (0. n:o 
1235) 12 §:n 2-kohta mUIUtetaan kuulumaan seura>avasti: 

,2. Rautapyil.vaat on sililoinkin, ilrun vaunu jaa tyhjaksi, 
yhdlisltettava rtoisirunsa niissa oJ.eviJUa. ketjuil:liliaan rtJa.i on ketjwt ikOO
dobtava solmuun pylviian ympari ." (Lkoj N:o 931, 12. 4. 46.) 
Kl. n: o 16/46. 9. 

Autojen odotuspaikkasopimukset. 

Lii.'kenneosaston linjahallinnon tietoon ilmoitataan, etta lii- 1 O 
kenneosaston johtaja ei enaa ila.adi sopimuik&ia liikennepaikoilta 
vudkrnttaviSta autojen odOituspa:ikoista, V13Jan tliikennepaikkojen 
paallikat saavat Hista Hi:htien harkintansa mukaan luovuttaa auto
liikeruteenharjoititaji.'He autojen seisontapaikkoja. Kus,takim seison
t.apaikasta liikennepa,ikkojen paal1ik0rt kantavrut viidenkymmenen 
(50) marklan ,ururuisen kuukausivuokran niilta kuukausilta, jol-
loin pa:ikka.a kayltetiian. Vajaa kuukausi lasketaan kokonaiseksi. 
Vuokra ika.nnetaan kuukausittain etukateen ja ,tilitetiiiin liikenne
lturloina. (Lkoj N:o 1033, 1. 4. 1946.) Kil. n:o 16/ 46. 10. 

Tilityssaanto. 

RautJaJtiehahlitus on kumonnut maaray kokoelman v osan kir- 11 
joituksen 46 (Tilityssaanrto) 37 §:n ja vahvistJanut sen tilahle 
seuraavrut uudet miHiraykset, joita on nouda.bettava ensi kerran 
hurhtikluun 1946 tileja QaaditJtaessa: 

37 §. 

Kan.sainviilinen henkilo-, 1natkatavara- ja kiitotavat·aliikenne. 

1. Kansainvalisessa henkilo- ja matkatavaraliikenteessa on 
tu1ot tilitettava Wibuden aikana myydyista mrutikalipuista lomak. 
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keelila B. N : o 126 lisaamalla otsakkeeseen sanat ,kansainviiilisessa 
yhdysliikenteessa". AvoLippujen kannat, mit8Jbtomat liput ja 
•lapsenlipuista leikatut lipun os3Jt on liitettiiva tiliin. TuJot kirja
tusta matkatavara.slta on tilitetltava lomakkeella B. N: o 267, johon 
lii teUian ma.tkatavaratodistusten kann3.t seka m:iiUi.ttomiksi tehdytt 
•todistukset kan'toineen ja kuljetusseteleineen. Ti:lien loppuerat 
on siir retJtava a. o. riviNe matkustajaJiikennetu1ojen yhdistelmaan 
B . N :o 126a. 

2. Liihtevat kiitotavaraliihety<kset on ti.litetitiiva lornak:keella 
B. : o 267 raja-asemit'tain muutta.m.alioa otsikon sana ,mll!tka
tavaran" sanaksi ,kiitotavaran". Saapuvista lciitotavarail.ahetyk
sista kannetJtavat leimamerkkimaksut on ttilitctJtava lomatk:1<ieella 
B . N : o 169 au raja-asemittain lisai:imalJii otsakkeeseen sana ,ikan
sainvalinen". Tilien loppusummaJt yhdisteti:Uin kansainvi.iJ.isen 
tavaraJiikenteen vasJta.aviin surn.miin, jonka jalkeen niiin saadut 
1opulliset tilityssummwt viedaan a . o. rivil1e yhdistelmaii.n B. 
N: o 126 b. 

3. KansainvalisesHi liikentee ta Venii.jiin kanssa on maar8Jtty 
41 §:ssa. (T£o :o 451/ 816,2. 4. 1946.) Kl. n:o 16/ 46. 11. 

Tavaran vii.b.entymisen tai vahingoittumi
sen toteamisesta annettava todistus. 

12 Raut.atieha.llitus on hyvaksyny,t; seuraavan lisamii.arayiksen 
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liitettiivi.iksi liikennesaiinnon 86 §: iiiin: 

L isiimiW1·aylcsid. 

,1. J OS •l'lllutatie itse huomaa, etta kruljel;etU\vruk&i ote t tu tava•r<l. Oll! vii hen· 
tynyt tai vaJl!ing()ilttllllllUt, tai jo nmt>a.tie totea:1 seru tav-aro.a V'astaanottaja.lle 
luovutett~a, allll1etaalli ta\' '<W'Ml. vastaanottaja1le , jos t1i.mii sitii. pyytiiii.., vii. · 
hentymisen. ta.i vah.ing()ittumisen toteamisest~t todistus, jOOl!ka asiail!Omainen 
l"aUJtatievirkruilija kitrjoitt.oo. vasbaalllOttajan ha.lt uun jaavii.n kuljetuski.rjan 
o an ldi.ii.nlltopuolehle ja joo.ka h~n valwiS'baa a ema.n pii.•ivrueitmalila ja nimi· 
•lcirrjo~tu.ksellMUi. " (Rh/Lko N:o Jl22, 12>. 4. 46.) ill. n:o lG/ 46 . 12. 

Kesakausivapaaliput. 

Kesfukausivapa.aliput saadaan kuluvana vuonna kirjoilbtata voi
massa oleviksi toukokuun 1 ja lokakuun 31 pii.iviin valisena 
aikana. (T£o T: o 619/879, 11 . .J . 46; Kulk. N ;o 2256, 8. 4. 46.) 
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Matkustaja- ja tavaraliikenne Roi-K jii 
rataosalle. 

Suora junayhteys ra.taosalle Roi-Kja on 10/ 4 alkaen la'kan- 14 
nut toistaiseksi. Ilenkilot ja kappaletavara Jruljetetaan Rova
niemelta Nivavaaraa.n autoilla, taksana 10 mk henkiloltii, 5 mk 
kirjatoot.a matk.atavarasta Uihelt')"kselta ja 40 pennia kappa.J.e
tavarasta khlolt.a, viiJhimpana maksuna kappaletavarasta 15 mk 
la.hety;kselta. v~rsinainen rahti lasketaan suoran :turiffin mukaan 
miiiirruasemalle ja ylli:imainitut lisamaksut merkitaiin kuljetus
kirjoihin eriU.isina. VaunukuormaHihatyksia saadaruJ. ottaa k:ulje
tettavruksi sinne vajn kuljetu&toimiston luvalla ja rahditetaan ne 
suoraan maariiasemalle. 1 ·iiden siirro ta ja Ounasjoen ylikuil.je
tuksesta peritaiin Rovaniemella miiariittiiva sopimuksenmukainen 
maksu vasta~notmjalit'a. (Liwj:n sahke n:o 8. 10. 4 . ...1:6.) 

Maksuluotto. 

Kauppa- ja lteollisuusminis~terion ammattikasvatusosaslton pika- 15 
kouilultustoim.i.s.tolle on myonnctty oikeus mmttia maksuluottoa 
kaikilla asemilla ja pysii.keilla matkustajaliiken1teessa kannetta-
vien maksujen suorittanusessa. Raut.atiehallitwksen tilitoim:isto 
perii kuukausilttain sanotuJta toim:istolta 1uolttovelialn asemien ja 
pysakkien Jaatimien luOitltoluetteloiden nojalla. (Tfo N: o 641/885, 
12. 4. 1946.) 

Rahtivapaus. 

Kulkuilailt.osten ja yleisten toiden ministerio on myontanyt 16 
Amerikan luterilais:ten kirkkojen avustusjarjestojen Lutheran 
World Relief'in Lnc. arkkipiispa Aleksi Lehtoselle osoitetui.Ue 
lahjatavaroille, jotka kiisittiiviilt n. 1,000 paalia erilaista kiiy
te.t<tya vaatetavaraa ja n. 50 kollia kaytettyja ikenkili, rahtivapa'an 
kuljetuksen. Samoin ministerio on myontanyt Church Committee 
on Overseas Relief of Reconstru0trion nimi en jarjest.On New 
Yorhlsta arkkipiispan sihteeri<lle, pastori Toivo Harjunpaiiille 
oso1tetuille la.hjalt~varoil1le, kasittaen n. 135 paalia kiiytetltya 
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vaatetavaraa ·eka n. 75 kollia kayteltyja kenkili, rahtivapa.an 
kulj etuksen v.ail.ltionraruJt'lllteillli .. 

Taman johdloota ilmoitetaan, et:t.ii mainittuja Uihtnyksia ikulje
ltettaV'aksi j8Jtettaessa on lahettiijan samalla jatettava asianmukai-
esti iaY'tei:Jty tav>alil.inen rahltiltirja. E1lei Hihe tlijrulla ole rahlti

kirjaa, lrualt'ii asemavirkajlija sen saad tystii maksU&ta. Eriikois
luetteloihin ei naitii rahrtikirjoja luonnollisesti merkita. Myon
neltlty tu on voimas.s.a ilresillru.un 1loppuun 1946. (l'fo N: o 628/ 

74, 11. 4. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 

Suomen Uimaliiton lt.oimest>a jarjestettaville kurssi- ja neu
vontapaiville osallistuvil1le on myon.netty 25 % : n mllltkalippu
alennus Helsinkiin . .Ailennus on vo:ima.ssa 18-24. 4. 1946. 
(Tfo N: o 603/853, 8. 4. -46.) 

Suomen Sos.-Dem. Raittiusliiton t.oimesta jarjes1ettiivililie rallit
ltiuskursseiille, jotka pidetaan Vihdin Tel'V'alaanmella, osallistuville 
on myonnetlty 25 % :n matklaJippUJaJlennus Helsinikiin 1tai Oj·akka
laan. Alennus on voimas<>oa 11-27. 5. 1946. (Tfu N :o 625/871, 
11. 4. 1946.) 

Suomen Kuuromykkiiinliittoon kuuluvien yhd.istysten rulla
Jueteltavi:in tila.isuuksiin mrutkootaville kuuromykille ja ltoimi
henkiloille on myonnetty 25% :n ma~tkalippU'ailennus. Nama tikui
suudet ovaJt: 

1) Suomem Kuurojen ShiaJklriliillt.on mestaruusiblpailut Tu.russa 
19-21. 4.; • 

2) Turun Kuurom. Urheiluseum V•al:ppaan u.rheiluesitt.elma
paivat ja kai\sailliset mui1tOoll1alajuoksuil.dlpailut Trurussa 
19. 5.; 

3) Iisalm~n KuurojenyhdistY'ksen es1telmapaiv8Jt I isail.mes.sa 
26. 5.; 

4) Porin Kuuromykka-Urheilijaan 5-vuotd.sjuhiliin Porissa 
8-10. 5.; 
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5) Pietarooaren Kuuromyk'kain a.iskcrhon 5-vuo,tisjuhliin 17 
Pie!Jarsaares&a 8-10. 5.; sekii 

6) Tampereen Kuuromy'k:ldi.inyhdisiykse.n es~belma paiville 
Tampereella 8-10. 5. 

Ale.nDJUS ()Ill voimassa 2 paivaa ennen ja 2 pawaa jihlkeen 
kunkin tilliaisuuden. (Tfo N :o 608/857, 9. 4. 1946.) 

Finl..ands Svenska SkolungdomsfOrbund r. f. nimisen yhdis
tyksen vuoS'ipaiviJile osaJ.listuvalle kouil.unuorisolle on myonnert:lty 
25 %:ill maltkaJl,ippu.alennus Helsinikiin. Alennus on voimassa 
1-7. 6. 1946. (Tfo N: o 640/884, 12. 4. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen, 

Nurmekeen ·aseman ail.okas Tauno Johannes Timonen on syyta 18 
ilmoiJbbaanatta jaanJ'it tyosta pois ja eroi.tetJtu sopimalhtomana. VR 
p.aJ.velwkseen 6. 4. 1946 lukien. (8. ljp. n :o H 306/2025, 8. 4. 46.) 

Kouvol18J1J varilkolla (Lr) palvellut ylim. vetludnllimrn.iJtttaja 
KaiaTlo Veikko Joihannes H amaliiinen (s. 2. 4. 1921) on emtettu 
sopimalttoma.'lla VR P'ailvleluksee.n 5. 4. 1946 lukien. ( 4. v jp . 
n :o 710/537, 12. 4. 46.) 

Avoimia virkoja ja toim.ia. 

2. l. mta-mestm'in 'l!irlca 8. mtajaJksooSS3J (Kool®llkylii.) R-a~n johta- 19 
j.alle osoitetut hakemukset on jatettavii. viimeistii.an 26. 4. 1946. 

Kaksi 2. l. kan.ttoriapttlaisen tointa Kuopion varastossa. Taytetaan esi
tyksen perusteella. Varasto-osaston johltajalle osoitetut hakemukset on jatet
tava 5. ~tojaksoru piiii.U:iJkohle vWimcistiilim. 30. 4. 1946. 

1. l. varastomestarin toimi OU'lun varastossa. Tii.ytetaan esity\kSielll perus
toom. V3JI'asto-osaston jo.!Ltajrulle oooitetUJt ha.h.~mukset oo jatclltavii 4. vaa-as
tojaila;on paiiil1iJkolle: vilimewtfui;n 30. 4. 194&. 

2. l. varastomestarin toimi Helsiill.gi;n vara.SltiQSIOO. Tiiytetiian esitytlmen 
perusteella. Vara.sto-osaston johtajalle osoittetut hakemukset on jatetlliva 
6. varastojakson piiallikolle viimeistaan 30. 4. 1946. 

Al. pllc. jarjestelymestarin virka (komennuse:simies) Kouvolassa; .kaksi 
ylikonduktoorin virka.a Virasojalla; kaksi konduktoorin viTkaa Lappeenran
nassa; 2. l. pakka1nestarin virka Lappeenranmtssa. Liikenneosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on jatettiivii viimeistaan 2. 5. 1946. 
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Kaksi i. /. kirftwin virkaa, joi ·ta toiuen 10. ljp: u toimistossa ja toinen 
Lauritsalassa; nelja siihkottajiin l"irkaa, joista yksi Kymintehtaalla, Kait
jiLrvellii, Varpa essa ja Mymtti:lii.ssn. Piiiijoh!Jaja.hle oSOiiootut hrulremwk5et on 
jii.tettii.va viimeist-iiiin . 5. 1946. 

Kirjanpitiijiin virka tariiffhtoimistossa.. Piilijohtajahle OSOiilt:etut hrukemUJk· 
, -et Olil ja.tettiiva vilineistiliim. 10. 5. 19-46. 

Yleisen vaikean a untopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jattii.rnistii ottamaan selviia asunnonsamJ.timahdollisuuksista. 



KASKYLEHTI N:o 17 
1946 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan : 
Kl. N :o lf46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatus1aostoon . 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Hul:l!tikuun 27 pfuiviistii 1946 lulkiren avalta:an V eJvna:iSioon aS€- 1 
man alaJisenJa tavaraJiitkenltloolle varmukuormin (T.t) Renlundin 
Tiilili Oy:n tar vetta va.I'Iti6n ,Rerulundin Tihli Oy:n Mide". t&riffi 
viiihlmaltkana 1 km . (Llroj N:o 1163, 16. 4 . 1946.) 

Laivapikajunat Helsinki-Turku
Helsinki. 

RautatiehaJJ.rilbus on mli.arannJit, Ertitii. lruluvan hUJhtikuun 2 
29 pa.iviista luikien ase'teta.an kuliJrullln j·okapaivaisina p.ilkajUIIWl!t 
n :o 29 jra 30 H elsiD!k.i.-Turku-Helsinlk!i. Junran n:o · 30 aik:a
tawlua on muUitetJtu s~wn, etta juna ,tUJlee lilihtemaan Turust.a 
kilo 14.10 ja saapuanaan H elsinkitin ilclo 20.22. (Rh/ Kurt n : o 1314/ 
4698, 17. 4. 46.) 

Matkustajavaunujen vesisii.iliot. 

Sen johdostla., ebta matlkustavam ylells.On ,taho1ta on es1tebty 3 
valitlulksia pesuve.den puUJtteesta junhlsa, huorrua.utetaan jUJlJa
varusteLUJaSeillJiJJJ.e, eJtta ni.iJdlen on: rtarkoin huolehditltava m81t;kus
tajavaunu:jen P'esuhuoncid~e.n vesisaiil:ioiden rtayttam1sest.a . 

Kondukltoollien ja junamiesten on puolestaam, mhlloim. he, ,tJar
kastraessaan matlka1la mukavuuslairOOksi:a, hoolll8J3,vart; veden ilioppu
ooen jostadcin sllii.l.iostii, ilmo~tettava si.filta ensiJJ:nmaiseJ.ila juna
varusteluasemaJila . (likoj n:o 975, 17. 4. 46.) 

Tavaraliihetysten paa.Ilyksen puutteelli
suuden tunnustamine'n kuljetuskirjassa. 

Liikenn.epailklaJt noudatta.Yat hyvin levaperaisesti lillikenne- 4 
siirunl10n 68 § :n 3 kohdan ja sam.a.n pykiilan 13 •Jjsiimaarayksen 
saannrdksirii, jotb koskev131t tavaran Jii:hettajal!tii vaadittavaa., 
kuljeltlmsikiorjaa.n merkitrtiivaa piiihllyksen puurtltee1lisuud.en tmmus
tamista. Kun ·tailla.isen ~evaperaisyyden tailcia jo.udutaan suor:iJtta-
maan ad.b.eetbomasti koo.'VaUJks:ba liikennoiltsi.joille, huomaU!tetal8n 
li'ikennepaiillrohl[e, etitii lll!ruin:iltu:ist'8. siiainnoks.ista on pidetJtliva tin
lcimMota kiiUlllli·, niin ettei a.ihetta mruristUJtuiksiin vastedes tUlle enaa 
e.siinrtymaan. (Lkoj n :o 1047, 15. 4. 46.) 

Matkatoimistoille myonnettyja lipun
myyntioikeuksia. 

Rantaticloo,ll!iltus on myont.anyrt; seu.ra.avalt lipunmyynt~oikeudet : 5 
2951 . 25. 4. 46. 
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l) .ooim.inimelle ,Sveres !Wsebureau A. B. - Sve:nsk-F'itnlands 
Resetja.nst - Sveres Ma!tJkaltoimisto 0. Y." oikeuden myyda val
tionrfllutateiden matkailippuja ltoiminimen ma.tk>aJtotimistoosa Hel
silllgissii, Unionon.katu 18, maalisikuun 1 pa;:itviista 1946 alkaen. 
(Sopimus n:o 306/ 1809, 15. 2. 1946.) 

2) Su0101.en Hoyzylaiva Osa.keyh:tiolle oikeuden piilikorut
torissaan Helsingissa myyJdiii rrn.atka,toirillstokuponik.eja ma.tka.Ue 
Hels:inki-'l'urun sa1tama huhti!kuun 1 pa.ivasta 1946 al.Jkaen. 
(Hopimus n:o 744/ 3576, 21. 3. 1946.) 

3) Ma.tkwtoilmisto Kaleva Oy :Ue oikeuden Helsilngissli Raken 
ka.uppahuoneessa a.vatJtava a sivwliikkeessa myydta vailtionraruta
teiden matlklalipp111ja. (Rh n :o 1058/ 3806, 28. 3. 1946.) (Tfo 

:o 646, 13. 4. 1946. ) 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Nuorten Kristillisen Liiton jarjestamien nuorisopal

vien ja -leirien osanottajiLle on myonnetty 25 %: n In8ltkalippu
aJennus. .Alennu.kset ovat voimassa: T~tojen kesapaiviUe :M1k
keliin 29. 5.-4. 6. 46; YleiSille mkon Nuorisopiiiville Lappeen
rantaan 6-13. 6. 46 ja .tyont~k.ija- ja. nuonisolei:reiUe Keuruuilile 
17. 6.-9. 7. 46. (Tfo N :o 636/913, 15. 4. 46.) 

Suomen Sokeain Liitto r·. y :n vuosikokoukseen osallistmville 
sokehlle saat.rtlajineen on myonnebty 25% :n matkalippoodennus 
Kynrinlinnrua.n . .Alennus on voim.assa 6-12. 6. 1946. (Tfo N :o 
653/902, 15. 4. 1946.) 

Rautatiehaillliltus on nlyonbiinyrt; aill.aluate1tiu:iili.in tilalisuUJksiin 
osaililistuvalle nuori.sotlle 25 % : n matkalippualennuksen kul!loinkin 
kysymykseen rtuleva.Ue asemi3He ja tatkaisin Hi.llnoasemaJ.le. Nama 
tilaisuude!t ovat: 

Koulupoikaleirit Va.asassa 14--21. 6. , mii.iiriia.s:ema Vaasa; 
Hauki'V'Uorel!Ja 28. 6.-3. 7., maarruasema 
Hauk.ivuori; 
Uudessa.lmupungissa. 13-19. 7., maaraasema 
U usikau puniki; 

, Kokemae1Ui. 1-6. 8., :rn3.liJraasema Peipohja. 
Koulutyttoleirit Sliliim.ingissa 26. 6.-1. 7., maaraasema Savon

linna; 

" 
TyrvaaLla 26. 6.-1. 7., rn:aarruasOOJJa Tyrvaa; 
Isossakyrossa 11-16. 7., ma.iiraasema Lso
kyro; 

, Hausjii.rvella 23-29. 7 ., ma.ii.raasema Oittti. 
Ylioppilas- ja lukiolaiskokous Myillylroskella 8-11. 8. 1946, 

m.iiaraasema MyHykosk.i . 
.AJ.ennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jWlkeen 

kunkin rtila:isUIUden. (Tfo N :o 658/915, 15. 4. 1946.) 
Suornen Kristt"llisen yliopp~'lasliiton to1m.esta jii.rjestelttiiviin 

kristhllisim ylioppilaslkokouks:iin j·a oppikowlll11alisleirei)l.in osa.His
tuviille ylioppiJailil.e ja lkowlu}aisi:1le seka ltoimihenkiloiUe on myon-
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netty 25 % : n alennus yksinke1 ta:isten hppujen hii1JLO'ista alla
luete1tuihin rtilaisuuksiin matkustarn:ista vaJ.~t.en. Alennus on voi
massa 2 paiviia erunen ja 2 piiivaa jaJ.keen kunkin titaisuuden. 
Nl:1ma k.okoukset ja t.iJLaisuudetJ oVJat: 

1) Kristilliset ylioppilaskokoukset Lapuailila 25-28. 6., mii.iira-

- ,,-

2) Kristilliset koulupoikaleirit 

-,,-

- ,,-

asema Lapua., 
Heinolassa 7-12. 8., rn.iUi
rlilaseiillll. Heinola. 
Teiskossa 12-18. 6., maarli
asema Tampere, 
Raahessa 17-23. 7., maadi
asema Raahe, 
Nur:rnijarvelHi. 31. 7 .-5. 8., 
maariiasema Roykka., 
KangasniemelHi. 31. 7.-
5. 8., miiiiriiasem.a Mi:kkeld.. 

3) Teinikokous Heinolassa 12-16. 8., maariiasema Heinola. 
4) Kristilliset koulutyttoleirit TorniivalHi. 14-21. 6., rnli.li

raasema Seillii.joki, 
- ,, -

-,,-

-,, -

- ,,-

-,,-

- ,, -

(Tfo N :o 669/ 929, 17. 4. 1946.) 

Lappeenra.nnassa 26. 6.-
3. 7., miiiiriiasema Lappeen-
nanta, 
Raut.aJ.ammihla 3-10. 7., 
miiiiriiase.ma Suonenjokd., 
M:uhoksella 3-10. 7., maa
riiasema Muhos:, · 
Kustavissa 20--27. 7., maJi.
raasema Turku, 
PalJtamossa 28. 7 .-3. 8., 
miilirfuasema Mieslahrti, 
Kangasniemellii. 17-28. 8. , 
maariiasema M1.1clroli, 
Hangoosa 15-22. 7., maarii
asema Hanko, 
Virola.hdella 23-30. 7., 
maaraasema Haanin.a. 

Hiihtomaaottelun tulosten ilmoittaminen. 

6 

Hiilitomaaof:Jtelrm lopputnildk.sen Jaskemisen joudutJtwrriseksi 7 
urheil utoimikun ta iJrehoi.tta.a kaikkiia maaottel uhiih tos:uorituksia 
jarjestiineita liikennepaikkoja, varitkkoja, konepajoja ja raut:a
.tierakennustyomaita •lahettiimiiMl VR : n UrheilluJtoimiiknmnalle 
(os. rautatiehallitus, Helsiniki) lopu.hliset tuJosluettelot heti kun 
paillclr.akrmnailiba on hiihWkeli: Ioppunut ja muualta ( esim. maan 
pohjo:iBosislta, missa ma.a.o!Jteluhid.htoja voidaan su<ODi.ttaa· jatku-
vasti aina miiara~j~n loppuun ·asti) vHmeistii.an 7. 5. 46 mennessa. 
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Myonnettyjii. palkintoja. 
Rautk11tiehallitus on myoruUi.nyt 2. ratajaksossa palvelevahle 

ra.tavantjji8Jl:le At·ttur Adolf Vtwriselle 500 markan ja Tennillin 
l:a:iJtUl'livaihitJOOHa paJvelevaJle asemamiehelle August AlvtM· Saa
r·iolle 300 markan suuruisen pia].kinnon tu[Jnu t.ukseksi sillita eri
koi :esit.a va.l\I)paudesi.a ja neuv.akkuudesta, mJta he oliva.t oso~tlta
nem pidrut,t.ae.ssaan viime maaJisilm.un 4 ja 5 pfuivina kolme juna
varasta, jonlro johdoSita saJaJt,i,in pidiitetyik i junavm1kauksiin snnl
l:isillyny;t varaskopJa ~a o a vara tett.uja kuljete'Mavina. olleita 
Hihety'ksi81 ta.kais:iJn. (RJ1/ To n:o H. 7M/ 4619, 12. 4. 1946.) 

I 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Ouil.un aseman alokas Ma.nlrt,i Johanne Ha.utama.ki (s. 19. 6. 

1916) on jaanyt oma.vaJtai :t.i pois :tyosta 17. 3. 1946 ja on hanet 
sen taki:a erot~t1tu mainitusta paivasta lu!kien sopinw,t.tornana 
VR paJvelukseen. (6. ljp. n:o 567/ 1559, 12. 4. 46.) 

Rova.niemen aseman a1lokas Antti Olavi J1a11tUJUen (s. 2. 12. 
1923) on syylJJ..istyn)1t va1"1kauteen ja rtuomirt:.tu sen johdo ta van.
keusranga·istuikseen, m.in.kii .ta!k.ia l"Lrinet on erotettu VR palve
l·uksesta. 12. 3. 1946 lukien. (6. ljp. n:o 1559, 12. 4. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Viisi. ylinn. vetwrinkuljettajcm, kuu i ylim. vetu1·inliim1111itti.ijlin, viisi ylim. 

kcmduktoii1in ja viisi ylinn. junamiehen toi?bta sekii. yksi ylinn. vaihde,miehen 
toinni Oriveden-Jiimsiin rautaticrakennuksella. Hakemukset on lahetettii.va 
30. 4. 1946 mennessa Oriveden-Jiimsii.n rautatiemukennuksen rakennuspiiii.l
likol1e, os. Orivesi as. HakemukJ iin on liit.ebtavii asianomaisen piiiillysWn 
suo tumus siit.a, ettii. hakija voi siirtyii hakemaansa toimeen 8. 5. 1946 
lukien. Toimiin pyl"ldjoilt~ vaaditaan samat pii.tevyystodistukset kuin va5· 
taavissa toimissa valmiilla radoilla. A ianomai.sten tulee s.i ltii. ajalta, jolloin 
h:e toimi>at rautatierakennusosastoll.a, luovuttaa ka.ikki vakinaiBeen toimeensa 
kuuluvat palkkaedut, mutta. saavat rautatierakennuksen varoi ta rautatiera
kennuk ella hoitamaansa tointa va ta.ava,n palkan, ikli.lisii.n vakinaisen toi 
mensa mukaan, perhelisii.n, k!alliinpaikanlisiin Oriveden mukaan ja viran
toimitus- ja vaunuraha.t. 

1. liikennejakso ·a seuraavat. esityk.sen perusteella tii.yt.ettiivii.t virat ja 
toimet: asema1niesten esimiehen virkoja: y&si Helsingissii.: 1. l. vaihdemiehen 
toinnia : yksi Helsingissii. ja. kolme Pasilas a; S. l. vaihdemiehen toi1nia: 
kolme Porvoossa; 1. l. asemamielle1~ toimia: vii.sitoista Helsingissii., yksi SOr
nii.isissii., kahdeksan Vallila sa ja viisitoi.sta Pasilassa; S. l. asemamiehen toi 
mia: kak i Kauklahd a, yksi Kauniai issa, yksi Oulunkyliissii., nelja :Jiofal 
milla, yksi Tikk1.ll'ila a, yksi Porvoossa, yksi Jolrelassa ja yk i Leppii.vaa · 
rassa; 3. l. ase11U111niehen toim ,ia: yk i llinthruarassa; vahtimiehen toimia: 
neljii Helsingiossa, yksi Sorniiisissii. ja yksi Vallila.sstt; talonmiehen t~imia: 
yk.si Hel ingis ii; junWiniehen toinnia : kuusi Helsingissii ja vii i Pasi.lasaa . 
Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii asianomaisen 
liikennepaikan paa.llikolle viimeistii.S.n 10. 5. 1946. . . 

Ka.ksi e. l. kil'jurin vi!·kaa, joista toinen Oulun varastossa .Ja tomcn 
Pieksiimiien polttoainevara.stossa. Pii.iijohtajalle osoitetut hakemukRet 011 

jatettii.va, viimei tiian 13. 5. 1946. . 
3. l. ·varastonhoitaja;n toinni E:uopion varasto sa. Rauta.tiehnllitukst'lle 

nsoiltetut hakemukset on jiitettiivii. viimeistiilin 13. 5. 1946. 
Yleisen vnikcan asuntopulan .takia k,ehoitebaan hakijoita ennen hnkernu~ · 

ten jii.ttamistii. ottamaan selviiii. nsunnonsnantimahdollisuuksistn. 

Helsinki 1946 . Ya!tioneu,·oston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 18 
19 4 6 

Vllttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o lf-46. 2 (= lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Rautatieliiisille myytavien lahoratapolkky
jen ja lahopylva.iden hinnat. 

Rautatiehallitus on kumoten otsakea.siaa koskevan kirjel- 1 
miinsa n:o 1437/5643, 25/4 1946, paattanyt, etta vanhoja, radasta 
anurrrattujal tratapolk!kyja sekii. lahojohrtopyJvaita ja lahoaitapY'l
vait,ii. saadaan myyda, mikii.li niita liikenee yli valtionrautatciden 
oman tarpeen ja rt:lililtehtaihle tehtavien luovutusten, kaikille val
tionMutateiden vakinaisihle ja ylimaarii..isi1le virkai.Jijoille seka 
tyruii.isille, kuhoratap&lklk:yjii. 9 marka.n, lahojohtopylvaita 40 mar-
kan ja lahoaitapylvii.i.ta 4 markan hinnasta kappB~leelt-a seuraavin 
radJ<>]tuksin ja ehdoin : 

1) Kesakuun 1 piiivii.nii. 1946 alkavan polt.tokauden aikana saa
daan rautatieliiisille myydii lahorBitap{)lkkyjii. ja lahopy:lvii.itii., edel
lisia 24 ikpl ja jii.Lkimmii.i.sHi. 2 ms ikwtakin halkoikuutiometriii. 
kohti, jonka. rauta,tieHiinen on omaa tarvettansa varten oikeu
tettu ostamaan. 

2) Rautatielii.inen on sie1Ui, missii. lahoratapolkkyjii. ja laho
pylvii.itii. voidaan myyda, oikeutettUJ vai.htamaan halkojenosto
oikeultensa joko kokonaan tai osittain laho.p()lkkyjen ja -pylvii.i
den osto-oikeuteen ja saadaan lahopolk!kyjii. ja pyJvaitii. myydii. 
yhd Hii. ikertaa koko polttokautta varten annebtava mii.ii.ra. 

3) Lahopolk:kyjii. ja pylvii.itii. myydaan pii.ii.asiallisesti raitei
den varsidta il.aatuun ja paikkaan na.:bJCOOn valilroimatta, ja on 
ostaja velvollinen omalla kustannuksellaan kuljettam.aan osta
mansa polkyrt: ja pylvii.ii.t pois. 

4) Ratojen varsilta keriittyja, vaunuihin kuormattuja ja lii
kennepaikoille ilruljetettuja lahoratap(ilkkyja ja lahopylvii.itii luo
vutErt.aan rautatielaisille vain poikkeustapauksissa sillloin, kun 
niitii. ei .tarvita muuhun kl:i.yttOOn, sekii. on rtii.ten myytyjen laho
polkkyjen ja -pylvaiden hintaan lisattavii. todeHisia kerays-, kuor
ma'US- ja ilruljetus- y. m. lrusta.nnuksia vastaava. hinnankorotus. 

5) Lahoratapolk.kyjen, lahojohtopylvl:i.iden ja lahoaitapylvii.i
den myynti muissa suhteissa jii.rj'estert:ii.ii.n rautatiehallituksen kier
tokirjeen n:o 2/H. 162, 16. 1. 1931 miiii.raysten mukaisesti. 

3153. 2. 5. 46 . 
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Ta:J.lli paatoksella vahvistetwt hinnat ,on kannettava kaikisla 
taman jalkeen rautatielaisille myytavista lahopol.kyista ja pyl
vaistii. (Rh/V·o n: o _1366/4937, 25. 4. 46.) 

Polkupyorien ja polkupyorarenkaiden 
myynti rautatielliisille. 

Tehdyn ·esityksen joh.dosta on k.a.nsanhuoltoministerio myon.ta
nyt valtionrautateiden palveluksessa oleville ID)'Yltaviiksi rajoite
tun maaran kun.nostettuja polkupyoriii uusilla renikailla seka 
polkupyoran ulko- ja sisarenka1ta. 

Ensisijaisesti myydaan k. o. tarvikkeita niille, jotka tyossaan 
niita tarvitsevat ja joilla asunnostaan yhteensuuntaan tyopai
kaille on 5 km tai s1ta pidempi matka ja joi1la ei ole mahdolli
suutta kayttaa muita liikennevalineita (vuorotyossa olevat). 

Po1kupyorista ja renkaista on anomukset osoitettava valtion
rautateiden huoltopaallikolle. Anomuksissa ,tulee olla a. o. liihim
man esimiehen seka jakson-, varikon-, konepajan- .tai rakennus
paaJ.likon merkintii siita, etta anomuksessa es1wtyt asiat ovat oi
keat. Anomukset voidaan tehda myookin yhrteisanomuksina, jot
loin on mainittava anojien nimet, lyhyesti kayttOtarkoitus ja mat
kan pituus. 

Polkupyoran ullro- ja sisarenkaigt.a on luoVUJtettava vastineeksi 
romurenkaat, jatka lii.hetetaiin V. R. P asilan va.ra.stoon .. 

Kansanhuo1topiirit ja -lautakunnat eivat tiimiin jiilkeen kiisit
tele valtionrautateiden palveluksessa olevien pyorii- ja r engas
anomuksia. (VR: n huoltop. kirj. n: o 839/ 46, 26. 4. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Kulkulaitooten ja y.J.eisten toiden J,llinisterion huhtikuun 16. 

pa.iviina ,tekeman paatOksen. mukaisesti on Heinolan, Humppilan, 
Kurikan, P arkanon, Pitajiinmaen, Uurdtenkaupungin, Valkeakos
ken ja .Aetsiin asemat korotettu toukokmm 1. piiivas~a 1946 lu
kien neljannesta J.uokasta kolmanteen luokkaan ja Harjavalll;Ul, 
Ha.ukiputaalJ!, Hyrynsalmen, J oroisten, Joutsenon, Kokemaen, 
Kolhon, 1\alviiin, Muhoksen,, NaarutaJ.in, Nivalan, Rantasalmen, 
Sotkamon, Tuiran, Tuurin ja Uimaharjun asema,t samasta pai
vii.sta lukien viidennesta J.uokasta neljiinteen luokkaan seka seu
raavrut 30 pysaldriii muutettu niinikiijjn toukokuun 1. piiiviistii 
1946 lu:kien yiidennen luokan asenllksi: Aav.asaiksa, Asemaki, 
Asunta, Rajala, H inth11ara, Kihnio, K,oivu, Koura, Kul&moinen, 
Laikko, Liperi, Mankala, Messukyla, Nbormarkku, Nuojua, Po
markku, Ruuha, Ryonanjoki, Riintiimiiki, ROnkka, Sarvikumpu, 
SiJ.vola, Soinlahti, Tikkala1 Toivala, Utajanri, VaJ..timo Vaslruu. 
Vierumaki ja Vuohij'arvi. (lJkoj N: o 263, 24. 4. 46.) 
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Jyvaskyliin aseman alaisena avataan t.oukokuun 3 paivi.ista 3 
1946 tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) ,Imatran Voima 
Oy:n raide" Imrutran Voima Oy :n tarvetta varten, tariffivali
martkana 6 km. (likoj N:o 1199, 25. 4. 1946. ) 

Matkalippujen tilaaminen. 

Jotta kesiikuukausina vihltYJt,taisiin toiden ruuhkau.tumiselta 4 
matkalippupainossa, pyydetaan asemia tilaamaan taydennysta 
pahvilippuvarastoihinsa jo nyt. (Ptjo N: o 108, 27. 4. 1946.) 

Rahdit us. 

Huomautetaan, etta tiiviissa vientipakkauksessa olevat huone- 5 
kalujen osa.t, epa.jalo.sta kotimaisesta puulajista, luetaan tavara
luokitustaulruk.on mukaan ra;h.tiluokkiin D 5. (Tfo N: o 682/ 952, 
24. 4. 1946.) 

Rahtivapaus. 

Kulkulaitosten ja yleisten t.Oiden miuisterio on myontanyt 6 
arkkipiispan sihteerille, pastori Toivo HarjunplUin nimella, Tuk~ 
holmasta Tu.I'Ikuun saapuneeUe, noin 820 laatikkoa erinaisia sai
lykkeita kiisiWivalle tavaraeralle rahtivapaan kuljetuksen val
tionrautateilla. 

Ohjeet tavaraa kuljetettavaksi jatettaessa, kts. Kl 16/46 16.
kohtaa. (Tf<> N:o 697/979, 27. 4. 46.) 

Matkalippualennuksia. 

Kl 16/ v. 46 17. kohdassa tiedoitetut Kuuromykkainliiton tilai- 7 
suudet: 4) Porissa, .5) Pietarsaaressa seka 6) Tamperee11a on 
siirretJty kesiikuru.n 8-10 piiiviksi. (Tfo N: o 608/ 955, 24. 4. 1946.) 

Nuoret Kotkalt Keskusjohd.on toimeenpanemiin luento- ja opas
tuskursseihin osal.tli&tuvalle nuoris<>lle on myonnetty 25 %: n mat
kaJippualenn.us Kauniaisiin. Alennus on voima a 10.-20. 5. 
1946. (Tfo N: o 694/ 971 , 25. 4. 1946. ) 

Kadonnut virkamerkki. 

Kouvolan varikon ylim. veturinHimrnittaja Johannes Hayhalle 8 
annettu virkamerkki n: o 719, 7. 2. 1946, on kadonnut ja kuole
tetaan. (4. vjp n:o 727/557, 17. 4. 1·946.) 
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Sopimattomia VR palvelukseen. 
Kajaanin aseman aloka.s .A1po O.sva!ld Halonen (s. 15. 3. 1927) 

on erotettu lulrien 16. 4. 1946 VR: n palvelukseen sopimattomana. 
(7. ljp. n :o H. 252/ 1637, 17. 4. 1946.) 

I isalmen :aseman ylim. asemamies V eikko Kale vi ROnkko on 
pidatetty varlkauksiin syyllistyneena ja erotettsu VR: n palveluk
seen sopimattomana lukien 14. 4. 1946. (7. ljp. n:o H. 245/1694, 
24. 4. 1946.) 

Savonlinnan aseman alokas Erkki Olavi Immonen (s. 24. 4. 
1924) on erotettu lukien 30. 4. 1946 sopimaMomana VR palveluk
seen. (9. ljp n:o 476/ 3689, 27. 4. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
S. l. 1·ata-mestarin virlca -1. mt.aj~~Jkoo.ssa tKan.gasala). Ra,t;ao:s:a;stoDJ johta· 

jru11e osoitebut haikemll!k:&et on jatettiivii. virime;istiili.n 11. 5. 1946. 
5·. Ji>ilken:nej~osa seruraa;va.t esiitykJSien perusteehl.a •tii.ytettavii.t rboimet: 

junamiehen toitlnia: !Illeljii. Sei.n.ii.joe11a ja yk:si Pdetarsaal"()SS!a; 1. l. vaihde
miehen toitlnia.: ym. Se.imiijool1a; e. l. vaihdemiehen toitlnia: amljii. Sema
joolila.; e. l. asema-miehen toimia: neljii Vaasassa. ja vilisi Seinli.joohla; 9. l. 
asemMniehen toitlnia: yiksi. Peral.iissa, P.il~lajavedmla, KaruJ,u.ksessa1 Kolpissa 
ja Pii.nlnfi.isissii. LiiJkien.rueosast:oo. johtajaill.e o o.utetut hailmm'Ulkset OJl jM.ettavii. 
aai.1Jji]J()me,isen .Wklenm.epaliikan pa.allilkolle V'ili.meistii.li.n 13. 5. 1946. 

3. varikllrojabossa seuraavat esit)"kse-ru perustee.lla tayte1lt8.viilt Wimet: 
Oulu.n varikolla: v.iisilt.o.i ta vetu.rinlB.mmi<ttajiin toi.nta (7 Ol, 3 Yw, 2 Kjii., 
2 ROii, 1 Tor), yb11. }. veturi.npuhclistajan to.imi. (0.1), kahdeksan 2·. l. vetu
ri.np-uhdistaja.n toilll<ta. (4 01, 3 K.em, 1 Yw) ; Iisalmen varikolla: ka.hdeksani
toi&ta vetuni•mlammittajiin t.o.inlta (10 Ilm., 6 K0111, 2 Ka.j), yksi 1. J. veturinr 
puh<1ist.ajan toia:mi (Ilim), yksi 2·. •L vetrurirn'[J'Uh.d.istajan toimli (lilm). Kone
ooostorn joh.t.ajaJle osoi-tetwt hakemulkset on jii.tetilivii. asianomaiseHe va.rilron
pruiJJliik()He v.i:imeistiilin. 14. 5. 1946. 

Yl. plk. ase~napiiiillik&napulai.sen virka Helsingion asemalla. RaJUtwtiJEilia•lli· 
tu.kselle o.s~rut hrulreul'rukset on jat6t!tii.v'ci. V'iillme:istiiliin 23. 5. 1946. 

Psykotelcn.illisen laboratorian hoitajan virlca ha.H.i<nto-o astohla. :RaUJtatie· 
ha.Mituk5elle os·oiltletut hrukemruikset {}n .iR.tettii.va vi!imeistiilin 2o5·. 5. 1946. 

t . l. kirjuriln virlca 4. Woosj!llk!Son to.imistossa (MoiJkikJelri.). Piilijoh.tajahle 
osoitetut haJremulkwt on jii.tettii.vii. viimeimiilin 27. 5. 1946. 

Yleisen. valiklean asun.topulan tmkia ikeho.i<tetaan haik•ijoilta en.amn hakemus
ten jiilttii:m·illlte '0-tta.maa.n. selvitii. asuJl!ll0016.aantimahdol!1i.suuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirj apa.ino. 



KASKYLEHTI N:o 19 
1946 

Vlltuus Kaskylehdessa julkalstuun maa.raykseen merkltain : 
Kl. N :o lf-46. 2 ( = lehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia: 

Kern in a eman alainen ,Helisto "-niminen seisake on poistettu 1 
toukokuun 1 paivasta 1946 lukien. (Lkoj N: o 1279, 2. 5. 46.) 

Vaunujen merkinta. 
Rautatiehallitus on tiinaan miiariinnyt, eWi kaikki ne val- 2 

tionrautateiden vaunut, joita ei saa kayttiia yhdysliikenteessii, 
on merkittava siten, et'ta kunkin v.aunun numeron aile ja jokai-
sen vaunun numeroa esittavan luvun alle on maalattava vaaka
suora valkoinen viiva, jonka paksuus on sama kuin numerossa 
esiintyvien viivojen suurin paksuus. Maalaustyo on ensi tilassa 
suoritettava ja on vaunuja rajan yli [iihetettiiessa valvottava, 
ettei k. o. tav!illa merkittyja vaunuja liihetetii rajan yli. (Rh/Ko 
n:o 1443/ 5198, 25. 4. 46. ) Kl 19/ 46. 2. 

Sotevan kiireelliset lahetykset. 

Sotevan ilmoituksen mukaan, on sen miiiirii.aikaisissa kone- 3 
toimituksissa Neuvos'tolii"btoon, tapahtunut myohastymisiii, jotka 
ovat johtuneet siitii, ettei rautateitse kuljetettavia raaka-aine- ja 
koneosaliihetyksia ole saatu itarpeeksi nopeasti kuljetetuiksi teh
taille. Tiimiin johdosta tullaan va taisuudessa Sotevan kiireehlis-
ten, kiito- tai pikatavarana toimitettavien liihetys'ten rahtikir
joihin ja kolleihin •t.ekemiiiin merkinta ,SEtevan kiireellinen 
liihetys". 

Kuljetustoimisto kehoittaa kaikkia asianomaisia kiinnitta
mlHin erikoista huomiota nain merkittyjen tavaroiden nopeaan 
ltiisilttclyyn ja kuJjeturkseen., n.i:in eM.eivfut ne vi1vy sen enempiiii 
liihetys- kuin siirtokuormausa.semillakaan kauempaa kuin mikii 
on vrulttiimotonta ja etta nama tavarat liihetetiiiin aina ensim
miiisilla nopeakulkuisilla junilla, kuormattuna sellaisii:n vaunui
hi.n, etta viiltytiiiin turhista siirtokuormauksista. (Kutjven n: o 
104/A, 3. 5. 46. ) 

Perunan kuljetus. 

Kansanhuoltoministerion saamien tietojen mukaan kierretiian 4 
nykyisin perunan kuljetuskieltoa siten, etta rahtikirjaan merki-
taan lahetyksen sisa1taviin lanttuja tai juurikasveja, mutta 
siikeissii. onkin perunaa. T~man johdosta kehoitetaan liikenne-

3283/46. 9. 5. 46. 
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paikkoja tlruhetysten va taanottotarka tuksissa mahdolli imman 
tarkoin valvomaan, ettei thllaista maarav. ten kiertamista paiisisi 
tapahtumaan. (Lkoj n: o 1076, 3. 5. -Hi.) 

Valtion laitoksilt a kannettava aluevuokra. 

Hauta.t iehallitns on muuttanut tariffisaannon 5 §:n 13 lm 
B. 9. e)-kobdan (siv. 5 ) 1. 6. 1946 lukien seuraavan sisaltoi
seksi: 

e) kaikilta valtion laiioksilta, lukuunottamatta puolustuslaitosta, yleis
ten perusteiden mukaan kuitenkin siten, etta avoradan vanelta vuokra
tuista alueista puolet allaolevnssa taulukossa olevista, myos vii.himm istii. 
maksuista; (Rh / Tfo N: o 1353/ 5296, 3. 5. 46. ) Kl. n: o ,19/ 46. 5. 

Matkalippualenn uksia. 

6 S-nomen Poikaurhe·il1tliitto r. y :n neuvottelnpaivjJle o ·allistu-
,·ille on myonnetty 25 %: n matkahppuale.nnus IIelsinkiin. Alcn
nu on voimassa 9-13/ 5. 1946. (Tfo N:o 724/10 6, 3. 5. 46. ) 

R<Littiuden Y staviit-nimi en seuran Koskenkorvalla 17-19. 5. 
jarjestamille liikuntaleikki- ja kansantanhnkur· ·eille osallis'tu
ville rautatiehallitus on myonii:inyt 25 o/o :n matkalippuwlennuk
sen KOSike.rulmrv·an asema.lk A1l~nnus on voitma a· 15.-21. 5. 1946. 
(Rh/ Tfo N: o 1463/ 5263, 2. 5. 46.) 

Sotainvaliideille, job~a. Sotainvaliidien Veljesliiton kustan
tamina li:ihetetaan Lomwliiton Karki aaren, Punkaharjun ja 
, uur-Saimaan lomanviettopaikkoihin, rautatiehallitus on myon
tanyt 25 o/o : n matkalippualennuk en matka:a varten Kovkaan, 
Punkaharjulle, Lappeenrantaan tai Mikkeliin . 1\Iyonnetty ale11-
nu on voimassa 13. 5.-30. 9. 19:±6. (Rh/Tfo N : o 1462/ 5265, 
2. 5. 46.) 

Suomen U1·heiluliiton jarjestamiin murtomaamestaruuskilpai-
1 uihin osalilistu viUe sekii toimihenkiloille on myonnetty 25 o/o : n 
ma!Jkalippualennus Virasoja.Ue. Alennus on voimassa 31. 5.-
4. 6. 1946. (Tfo N: o 726/ 1090, 3. 5. 46.) 

Suornen Kuttromykkai?Lliittoon kuuluvien yhdistysten alla
lueteltaviin tilaisuuksiin matkustaviihle kuuromykille on myon
netty 25 o/o : n rna tkalippualennus: 

1) Esitelmapaivat Savonlinnassa. 1.-2. 6., 
2) , Suonenjoe1la 22.-24. 6., 
3) Kristiinankaupungissa 29.-30. 6 .. 
4 ) Seinajoella 6.- 7. 7., 
5) , Herralassa 6.- 7. 7., 
6) rata- ja kenttaurheilumestaruuskilpailut Kuopiossa 3.-4. 8 .. 
7) esitelmapi:iiva:t Hoopajarvella 10.-11. 8. seka 

) AaMkoskella 17.-18. 8. 1946. 
Alennu on voima a 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen 

kunkin tilai uuden. (Tfo T: o 712/ 999, 30. 4. -16. ) 
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S1wmen Naisten Liikuntalw ·valtu;liiton allalueteltaviin tilai- 6 
snuk! iin ·Osallistuville raut•atiehallitus on myontanyt 25%: u 
a.lennuksen yksinkertaisten lippujeu hinnoista seuraavasti: 
1· oimi. ·telttj1thliin osahli tuville voimistelijoille: 

J_{uusanko kella 9.-10. 6., maiidi..ascm:a Kymintchdas; Seiua
JOella 9.-10. 6.; Turussa 9.-10. 6. seka Oulussa 29.-30. G. 

!'oimi ·telu- y. m. ku1·sseille osalli tuville: 
Varalassa, miiiiraasema Tampere 1) 3.-15. 6., 2) 17.-29. 6., 

3) 1.-27. 7. ja 4) 12.-24. 8.; 
Suo.lahde sa 1) 15.-25. 7., 2) 27 . 7.-7. 8., 3) 9.-17. ja 

4) 19.-29. .; 
Tuusula a, maiiraa ·ema Ristinummi, 1) 23.-31. 7., 2) 2.-

10. ., 3) 12.-21. 8. ja 4) 23.-31. . , 
Turu a 11 .-18. 6.; 
Oulus.sa 1) 2.-11. 7. ja. 2) 14.-23. 7. 
Alennus an voimassa 2 piiivaa ennen ja 2 piiivaii jalkeen 

kunkin tilai uuclen. (Rh/ Tfo N:o 1461/5267, 2. 5. 46.) 
Suo1nen Num·ten Naisten K1-istillisten l'hdi ty ten Ltiitto -

Forbund av Finlands J(rist:Uga Foreningar av Unga K1•innor 
r. y:n seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville on myonnetty 25 %:n 
m atkalippualennus : 

1) Suomenkieliseen koulutyttokokouk een Tampereella 
7.-10. 6., 

2) Snomenkieliseen koulutyttokokoukseen Savonlinnassa 
28. 6.-1. 7., 

3) Ruotsinkieli een koulutyttokokoukseen Ka kisis a 
11.-15. 7. ja 

4) Nuorisotyontekijakursseille okialla 1.-11. 7. 
Myonnetty alennus on voimassa 2 paiviHi ennen ja 2 patvaa 

.ialkeen ktmkin tilaisuuden. (Tfo N: o 723/1078, 2. 5. 46.) 
Su,omen Siviili-. ja .tlsevelvolliS1tusinv&iidien Liiton allalue

teltaviin tilaisuuksiin osallistuville invaliideille rautatiehallitus 
on myontiinyt 25 %: n alennuksen yksinkertaisten lippujen hin
IWi.sta. ama tillaisUiudet ovat: Luento- ja retkeilypaivat Tm1lSSa 
9.-10. 6., invaliidihuoltotekijain kurssit Helsingissa 10.-21. 7. 
sekii valistuskurssit He1 ingissa I 24.-30. 6., II 1.-7. 7., III 
29. 7.-4. 8., IV 12.-18. 8. ja V 26. 8.-1. 9. 1946. Alennus on 
voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paiviia jalkeen kunkin tilai uu
den . (Rh/ Tfo N:o 1466/ 5258, 2. 5. 46.) 

Ky1·kans Ungdom-nimisen jarje ton vuosijuhlaan osallistu
ville rautatiehaillitus on myontanyt 25 % matkalippualennuksen 
Kokkolaan. Alennus on voima a 25. 6.-2. 7. 1946. (Rh/Tfo 
1 :o 1469/ 5252, 2. 5. 46.) 

Tyoviien U rheiluliiton voimistelu- ja urhe.ilujuhlilla esiinty
ville Yoimistelijoihle seka UI'Iheilijoille, muttei juhlaviei'asjoukollc, 
rautatiehallitus on myont.iiny't 25 %: n alennuksen yksinkertais-
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ten lippujen hinnoista Hel inkiin. Alennus on voi&na.sSa 25. 6. 
-2. 7. 1946. (Rh/Tfo N:o 1460/5269, 2. 5. 46.) 

Fi1~l.ands svenska sang- och musikforbund-nimisen liiton jar
jesUimille juhliile osaillistuville kuorojen, orkesterien seka soit
tokuntien jasenille rautatiehallitus on myontanyt 25 %: n matka
lippualennuksen Tammisaareen. Alennus on voimassa 3.-9. 7. 
1946. (Rh/ Tfo : o 1468/5254, 2. 5. 46.) 

Alemmat liikenneoppikurssit. 
Taman kevaan alemmat liikenneoppikurssit paattyvat to_rs

taina kuluvan toukokuun 23 paivana, jolloin myos ylempi pate
vyystutkin~o saadaa:n pidetyksi. ( Opj n: o 394, 6. 5. 46.) 

Veturinkuljettaj aoppikurssit. 
Taman lukukauden ensinuuaiset veturinkuljet.taj:wppikurssit 

paattyvat keskiviikkona kuluvan toukokuun 29 paivana, johon 
mennessii myoskin veturinkuljetta.jatutkinto saadaan toimite
tuksi. ( Opj n: o 395, 6. 5. 46.) 

Kadonneet sairaspaarit . 
PyydeUiiin etsimiian V alkeakosken aseman sa.iraspaareja 

(merkki Wi), jdtka lahetetty 6/ 2 Hki ja Tiki ilmoit'.lksen mu
kaan palautettu 7/ 2 Wi, mutta joutuneet tallii matkalla kadok
siin . Loydettiiessa on paarit laheteWivii kotiasemalleen. ( 4. ljp, 
2. 5. 46.) . 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Kouvolan aseman aloroas Pauli Elcassari Ekman on jiianyt 

ilmoittamatta ty6sta pois ja erotettu VR palvelukseen sopimat
·tom.ana 26. 4. 46 iLulcien. (10 ljp n:o H 529/2728, 26. 4. 46 .) 

H elsingin aseman ylim. al. plk. autonkuljettaja Vaino Edvard 
Parik.k.a (s. 27. 11 . 12) on erotettu sopimattomana VR palve
lukseen 29. 4. 46 il.ukien. (1. ljp n:o H 519/1932, 2. 5. 46.) 

H elsingin aseman liikennetyoliiiset U rho Johannes Flink ja 
Martti Veikko Kuusi to on er otettu sopimattomina VR palve
lukseen. (1. ljp n:o H. 519/ 1996, 4. 5. 46.) 

Maave:den laiturivaihteen ylim. asemamies Unto Olavi l\Ia
tinki (s. 21. 1. 1924) on erotettu lukien 30. 4. 1946 sopimatto
mana VR palvelukseen. (9. ljp n:o H. 576/ 3845, 4. 5. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
113. l. lcirj'Uiriln virlca Turun varastossa. Paajohtajalle osoitetut hakemuk

set on j1i.tettavii viimeistaan 31. 5. 1946. 
1/3. l. tarklcaajan virlca varasto-osa tossa. Rautatiehallitukselle osoitetut 

hakemukset on ja.tettiivii viimeistaan 3. 6. 1946. 
Y1eisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake 

musten jattiimistii ottamaan selviiii asunuonsaantimahdollisuuksiSota. 

·Helainki 1946. Valtioneuvoston k lrjapain o . 
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Viittaus Kaskylel\dessa JUlkalstuun maaraykseen merkltlian: 
Kl. N :o lf-46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatus,aostoon. 

Tyontekijii.in vuosilomat. 

Asetuskok<>e.lmassa on ju:Llmistu seuraava tyontekijiiin vuosi- 1 
lomalaki, j01ka on annettu Helsingissa 27 paivana huhtikuUJta 
1946. 

1 §. TyontelrijiHle, joka on tyo- tai oppisopimussuhteessa 
tyonantajaan, on annett.ava vuosiiloma rtai maks.ettava si.riltii kor
vaus, n.ii.nlku.in rtiissa tlaissa saadetaan. 

1\fit.a 1 momentiSS!a on an.ottu, koskee my& tyontekijoitta, j'otJ.m 
ovai yhteisesfti, tyokuntana, siltoutuneet rtyonantajan johdon ja 
valv<>nnan ail.aisina tekemaan jon.k:in ltyon, seka heidiin tyonanlta
jan suostumuk.se:lla avuksensa tyohOn ottamiruan tyontekijoita. 

Tiiltii. laki:a ei oJ.e sovellettava ltyonantajan perheen jiiseneen 
eika henlkiiloon, joka saa palkkansa yksinomaan voitito-osuurtena. 

Merimiehen vuooilomasta on saadetty erikseen. 
2 §. Vuos1loman p1tJuus maii.raytyy jliljempiina sliiidetyhla .ta

valla sen muk.aan, kuinka monta koaileruterikuukautta tyontekijli 
on huhrtiikuu.n 30 paiviUin mennessli oliut tyoniWilrtajan tyossa kaih
denJt<>ista edellisen ikuulmurum aikana .. Kalenteri.kuukauttta, jon!ka 
ajkana tyontekija on o1lut ltyo a vii.hemmiin ikuin ilruusitoista tyo
paivaa, ei oteta huomioon loman pituutta lask.Gtt.ruessa, mikiili ei 
jiiiljempiina rt:oisin saadeta. 

Kun il:yosopimus koskee m81allviljelykseen .tai sen sivuelinkei
!lloihin kuuluvaa .tahi vaJiJttomiisrt;i maatailouden yhteydessli tehta
vaa •tl(liikika muut.a sellaista kausHuonto:is.ta tyota, jossa iloman. 
antaminen kesakautena tuotlbaisi vaikeuksia yrityksen toiminnalle, 
loman miiiiraamisen perusteeksi otetaan syysil.ruun 3Q piiivana 
pa.art.lt.yva kahdentoista kuukauden ajanj.akso. 

3 §. Vruosilomaa on jaljempana main.ituin poikkeu:ksin annert:r 
tava kaleTIJterivuooi ttllrin: 

1) kauppaliikkee.s a tai toimis;tossa .tahi niihin verrruttavassa 
yri.tyiksessii taiikka teo1Jlisu.usla1toksessa tori.mistaty{issa rtyoolren.tetle
valile tyontekijihlle, jonJk.a .tyoouhde huhtikulllll 3Q piiivaan men
nessli on keskeytymatitli ja.tJrunUJt vii.hintiiiin kymrrnenen vuotba, 
kaksi rt;yopaivii.a jokla.iseillt.a 2 § :ssa ltarkoitetu.'l.ta ikwukaudelta, ilrui
tenkin vahintiiiin kuuikaUSJi, jos han on ollu.t tyossli kahdentoista 
tiillaisen kwuikauden aiika:na; 

2) tyonltek.iji:iJle, jonJka tyosuihde huhitikuun 30 paivaan men-

3515. 16. 5. 46. 
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nessa on keskey.tymliJttii jatJrnnUJt vi.i.h.intaan viisi vuotJta lbai joka 
kysymyksessa olevan kaleruterivuoden piiattyc a on se~tsemaa
toi.&ta vuotJta nuorempi, puolitoi.sta tyopaiviiii j0tkaise1ta 2 § :ssa 
ltaiko1tetu11ta ilruu!kaudelta., vajaata paivaa lorna-ail~ k.uitenkaan 
l ukematta; ja 

3) muuille kuin 1 ja 2 kohdassa mainitm.J.le tyonltekijilil.le yksi 
tyopaiva j~kciselta. 2 § :ssa lbar1ko~tetuJta kuukaudelita. 

Vuosilomaa annettaessa a.Lkoon tyopaivruk: i lue.tJtako sunnun
truta eika ikir>koHislta tai muuta juh!l.apaiviia eika myOskiHin vapun
paivaa, va~kakin Jtyontekija1;1 ;tulisi sinii piiivanli oilJla ,tyossii. 

4 §. Vuosiloma aru1etaan tyonanrt.aj,an miiaraamiina aikana: 
1) 2 §: n 2 mome.rut:issa mainituil!l.e tyontek.ijoiHe saman kalen

terivuoden kulueSSJa; 
2) kaJUppaliilclreessii tai rtoimisbossa tahi n.iihin verratltava.ssa 

yri.tybessa tailcll.ia te.oll.isuusJ.ai,tolkse a toimistotyo a ltyOskente
levihle ltou!kolkuun 15 ja i)'yskuun 15 paivan valisena a.ikana; ja 

3) muillle tyontekijoille toukokuun 2 ja syyskuun 30 pii.iviim 
vii.lisena ai.lron.a, nama pii.ivat mnkaan lueiLtuina. 

Tyontekijan suostmnuksella Yoidaan Joma 1 monrentin 2 ja 
3 kohoo sa ma.inituihle tyont ekijoille antaa mwunakin a . .iJkana 
samam kalenJterivu()lden lmluessa j,a myos siirLiiii annettavaksi 
seuraavana vuonna ennen huhtikuun 30 piiivaa. 

5 §. Vuosil.oman tUJl.ee olla yhdehjaksoinen. Tyonantajalla on 
kuitten>k.in oikeus, milloin se tyQ.n kayoo.iss.ii pitiimi.&eksi on valt
ta.mii.tonta ,taikka jos tyontekija siihen suostuu, antaa se osa 
lomasta, joka yll.ittiiii. yhdeksan tyopii.ivaa, erikseen yhdessa tai 
useammassa erassii.. 

Vuosiloman ajama tyon.antajan on ilmoitettava t yontekijiille 
viihiDJtii.ii.n k!ahta vii.kk:oa ennen ~oman tai sen osan alkam.:ista. 

6 §. Jos tyontekija on J.·eservin harjoiltusten tai ylimaaraiseen 
palvelukseen ,lrurtsumisen taik!ka sellaisen sairauden tai muun 
hiinestii riippumalttoman esteen vu()lksi, joka on ik:estiinyt kerral
ilaan kauirubaam. ikuuik:auden, tahi synnyttyksen taik:ia laissa sii.iide
tyn ajan olll.llt estyny.t ltyotii suoriJttamasta, mwiJta e.steen !lakwttua 
on ryhtynyt jii!l.leen tyohonsli, luetltakoon poissa.olon ai>ka vuosi
lomaa maadi.ttii.essii. ty6ssaolon ajaksi. Sama koskee ai>kaa, jonka 
tyontekija on ohlut vuosilomalla. 

Tyosu.hteen ailkoon ka,tsottako ke.skeyftym.een yritylmen omista
jan rt:ai hru1tijan vaihtum.isen johdosta. 

Tyontekijillii, jolllka tyosuhde on keskeyttyni)'lt ase.vffivolllisuu
den suori1Jtami en johdosta ltlai joka sairaJUden tai synnytyksen 
:t:Jaikka muun hane.sltii riippumattoman esteen tailria on estynyt ole
masta tyOssii p:iJtemmiin kuin 1 momenJtissa mainitun ajan, on 
oikeus luikea tyosuhteen jat>kumisaiik:aan myos:kin se 18.ika, jonka 
han on ollm 1tyossa eD..nlelll ik.eskeyrt;ystii., jos han kuuikaudoo. ilrn
iluessa asevelvoUisuuden paatY'!Jtya tai es<teen 1ak:atltu'a on jaHeen 
ryhtynyt entisen tyonant.ajansa tyohon. 
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7 ~. Yuosilomaan knuluvilta tyopaivilita on tyontekijalle am.- 1 
netitava. ti:iydet. pa1llclraeclnt, niihin lmuluvaa vapaata asuntoa lmi
tenkaan huomioon ottamart::ta. Tyontekiji:iJIUi, joka on tyonantajan 
ruoa , mutt.a vuosiJomansa aikana ei kiiytii tiita etua, on oikcus 
saada iita paikkakunnan hinta1tasoa va taava korvaus lonta
aja1ta, unnun.tait .. eka kirkollise.t ja muu.t juhlapaivat ynna 
vapunpiiivii siihen luettuina, jo tyontekija tyo .. a olle .~aan o.lisi 
saa.Illut ruoan nainakin paivina . 

. Jos palkka maiksetaan paivaa piltemmalta ajalilia, 1lasketaan 
paivapalkka. sri.ten, etHi pa[kan ma.iirii jal(';t.aan anottuun aika.an 
si a1tyvien tyopiiivien luvuJ..la. 

U1'akkatyota tai ainoastaan Jnaarat.tyina paivina 1tahi lyhen
netyin tyoajoin tyot.a tekevaJle on palkka vuo iloman ajal.ta •las
lmt;tava haoon ke ikimaariiiseu paiviian ·ion a perusteeltla. Paiva
ansio saadaa1n jaluanmUa tyon1tekijan kolmen ~iihinna cdellisen 
kuuikaudcn y;hiteenila ket:tu ansio, ylityon korvanSrta llukuun otta
ma.tta, 75: lla . . Jos .tyontekija on sina aikana olluit poi.!: sa tyouta 
tyo uhteen sen johdo: ta kui.ten.ktaan keskey:tymattii, ja t.aan mai
ni1tu an io luvulla, jolm alc'lda.an, lam poissaotlon piiivat vahen
netaan 7:5 :slt.ii. MiUoin ·tyoSJUhde on ikestiinytt koliTJRa kuukautta 
~yhyemman ajan, lasketaan ke kimaarainen paivaansio sit.en, etta 
yhteenlasJmtrt.u ·an io j'c'letaan tyopiiivien luvullla. Jollei paiva
ansion la. kemi een ole urak:k.a.tyo ii saa.tavi a tarvilttavia tie
toja, on e arvioitava . eltlai en tyonJtekijan paikkakunnalla yleensa 
. aaman paiva.ansion peru.steella . 

. Jos 2 . : 2 momentissa matinituissa toi a tyopiiivan pituus 
vaihtelee eri vuodenaikoina, loma-ajan prul.klm la kert..aan kahdek
san hmnin tyopaivan mukaan. 

Loma-ajan pa&ka. oP_ suoritetrt.ava ennen loman aJkamista. 
8 §. Ty&uhteen paatltye a on tyontekijalla. jollei han ole 

. a'c'lnut lomaa t.ai korvau.sta siita, oikeus saada ]oman korvauksena 
taydet patlikkaedut s:i.Wi ajaltt.a, jonka han 3 §: n muk.aan oli :i. ollut 
oikamtettu sam.aJan vuo,silo.maa . . Jos tyijsuhde on paat.tyn~r.t ennen 
huhltiJnnm 30 pa:i.vaa :ta.i, 2 § : n 2 momen:tiss:a. mainituissa toi a, 
ennen syys'kuun 30 piiivaa, on loman korvausrt:a maikset.t.ava jokai
seilta tyopaivililta, jonika tyontekija olisi o11ut oikeutet-tu saamaan 
YUOsi]omllina ilru.Nakin 2 §: a tarko:iJtetulta kuukaud lta siina 
tapauk:-es.sa., e!t.ta ttyo nhde olisi ja,tJkunut sa.nottuihin paiviin as.i:li . 

. J o tyontekija. on niin.c1. klalenter:ilm.mkausina, jolloin <tyi:isuhde 
alkoi ja paiittyi, olJlut tyo. a yhteensa vahmtaan kuusi,toi ta tyo
paivaa eika sina a.ikana ole saanut lomaa rt.ai korvau..%8 si.iJta, 
maksetttakoon hiinelle naiilta kuukausilta loman korvauks na yh
den paiviin palkka. 

T.1oman korvausta ei kuirt:enik8Jan ole maksettava. jos tyonarutaja 
on purka.rmt ,tyosopimuksen tyosop~mu lain 31 § :n 1 momentin 
1, 3 tai 6 kohdlassa mainitui ta yista taikka jos tyosuhde on 
paMtynyt tyontekijan kuoleman johdosta. 
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Kor.vauksen las'kem.isessa noudatetta.koon 7 §: n siiiinnoksia, j·a 
korvaus on IDJaksettava tyontekija.Jle ~opprurtiilinteon yhteydessii.. 

9 §. LastaUSI- ja purkaUSity6ssa, jossa tyoouhde yleensa jatkuu 
niin lyhyen ajan, etta ltyontelcija 8 § :n mukaa.n ei saisi loman 
korvausta, rt;yonantaja on velvolllinen tyosuhteen paattyessa suo
ritta.m.aan tyontekijaJle lorruan korvauksena 4 prosenttia hanen 
ansait mastaan rahapalkasta, ylityosta saatua ansio.ta siihen luke
InaJtta. Ylityoaj·aksi ikatwtaan s.e osa 'vuorokautisesta tyoa.jasta, 
joka ylitt.iia ikahdeksan tuntia. 

Tyontekijlilhle, joka on tyossii. niin harvoina paivina kalenteri~ 
kuykauden ai.k.an.a, e!:ltei hiinella lain mukaan ole oikeultta vuosi
lomaran, uoritettakoon, milloin rtyosuhde on keskeytymatta kes
tanyt va.hintaan kuusi kuukaultta, loman korvauksena :paJka.n 
maksun yhteydessa 4 proseruttia hiinelle maksetusrta Mhapalk<asta. 

10 §. TyonJt.ekija, jonlka :tyon lwrvaus on sovirttu osaksi iiJai 
kokonaan hyvitettava.ksi Y'leisolta tulevilla pail.velurahoil1a tai va
paaehtoisilla [ahjoilla, saa vuosiloman aj&ta palkan tai 8 § :ssa 
mainiltun korVlau.ksen, joika maadi.tii.an 7 § :n 3 momentissa mai
nitttmjen peru.steiden mukaan. 

11 §. Tyonantaja i:iilkoon piUilko' tyorutekijaa tyossii hiinelle 
kuuluvan vuosi~oma;n aikana. 

l\1aanviljelykseen tJai sen sivuelinkeinoihin kuuluvissa tahi va
littomasti maatalouden yht.eydessa suoritettavissa. rtOi.ssa seka koti
taloustyoo a, niin myos tyossa, jota yhteen tyonantajaan ltyo
sopimussuhteessa oleva tyontekija tekee kotonaJan, saadaan kU'i
tenkin tyont.ekijaa suostumuksellaan p:iJtali tyossli loma-aikan.akin. 
Tyon!lllltajan on rtalloin. sruoritettava ltyoDJtekijii.lle pailikan ilisiiiksi 
sel1ainen korvaus, lruin 8 § : ssa on sii.ii.detty. 

12 §. Jos tyorutekija vu()i$iloman aikana rtekee am.ma.ttiinsa 
lmuluvaa ansio.tyota, ltyonantajalia on o:iJkeus vii.hentii.ii tyontek:i
ja.Jle loma-ajalJta tulevasta pa.Thasta, mita tyontekija sina aikarlia 
on rt:a.llli tyohla.iin ansainnut. 

13 §. Tyowtekijan oikeus paJk1kaan rtai korV~amkseen vuosi
loma.n aj•alta rtaikka 8 ja 9 § :ssli seka 11 §: n 2 momentissa sa.a. 
dettyyn korvaukseen on muennult, jos kannetta ei ole nostettu 
vuoden kuluessa sen kaJenterivuoden paattymisesit.li, jona vuosi
lo.ma ooisi olltllt 18nnettava rt:.a.i tyosuhde on pii.aJttynyt. 

14 §. Jokaisessa rtyop~~kassa, .iossa tyOaiikaa koskevien saan
nosten valvonta lruuiluu ammaibtienrt:arkastusviranomaisille, on 
ltyolli8Jilli:ajan pidettava tyon.tekijiilin V1Uosilomista ja heihle makse
ltuista lom.a-ajan palkoista seka loma.nkorvall!ksista sellai.sta ikir
janpitoa, etta lomien ajankohdat ja palkkojen eka konausten 
suuruus samoin Jruin ne perusteet, joiden nojalla niiden suuruus 
on maara.tty, voidaan sma tarvittaessa todelt.a. 

Pyydettiitessa on tyonanrt;ajan niiYJtettavii tarklastusviranomai
se1le ne ~mirjat, joista 1 momenltissa ma.inri1ut eikat kayvii;t 
ilmi. Tyon,tekijallla rtai hiinen edusbaj>ai!Jaa.n on amanJ.ainen 
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oilkeus saada mainH.uista asialrirjois.ta selko hiinen lomaaDBa kos- 1 
kev:ista merki.nOOista. Voodibtaessa on tyonte.kijalle tai hanen 
edustajW.leen rannettava ni.ista 'tieto myoo kirjalli ·esti. 

J ohlei tyona.nJtajalla ole 1 § : n 2 moment.issa mainiltllln tyo
kunn.an. tyontekijoista tarv:iJttavia tietoja, on naiden tai sen hei tii, 
joka .heidan puolestaan. nostaa paLkan, annettava tyonantaja1le 
!luettelo, josta kay selville, :nllnk1i ajan kunkin tyontekijan tyo
su.hde on jatkunu:t, sekii hanen ansionsa sina aikana. 

15 §. Tyonantaja.a, joka ei 'anna ttyontekijalle vuosiloma-a, 
niinkuin Jtiissii la:issa on siiadetty, tai vastoin ~ain saannoksili. 
pitiili tyontekijaa tyoo a vuosiloman ajaksi maiiraiimaniliin. aikia.na, 
rangaistakoon sakolla, ja velvoitet.takoon hanet amalia, jos tyon
tekija vaatii, suoritita.m.aau talle iloma~ajalta tulevan palkan lisli.ksi 
hyvityssakkona § : n mukaan !laskettu k.orvaus. 

Jos tyonantaja ji:iJttaa suorittama!Jta 8 ja 9 § :ssa seka 11 § :n 
2 momeiJJtissa saadetyn korvauksen, ranga:iJstakoon hantii sa:ko1la. 
Tyonantajaa alkoon kuiltenkaan tuomittako rangaistuks-een. jos 
on iJlmeista, ettei laiminlyonti ole rt:ahallinen. 

TyonaiJJtajoo., joka paastakseeu anrt:amasta ,tyontekijalle tii.man 
lain muk<aaDJ kluuluvia etuja on pitanyt viiiirin kirjanpito<a vuosi
lomista ja vuosiloma.n korvauksista 1tai muubt.anut ita -tah:i en 
havittany.t, ki:iJtkenyt t<aikka tehnyt. mahdottomaksi lukea, rann-ais
takoon sakolla tai enirutaan kuudcn kuukauden vankeudella. 

Tyonarutajaa, joka laiminlyo hanelle 19 §: n mukaan J,.'"Uuilu
van velvo~isuuden, raugaistalcoon enirutiian kahdeUakymmenella 
piiiviisakolla. 

J os tyooon1tajan edustaja syy1li tyy tassa pykalliissii main~t
tUl\ill rikkomuikseen eika sita samfllla voida ~ukea myoskin tyon
anrtajan syyksi, rangraiSitakoon ainoa taa.n edust:ajaa. 

16 §. Tassa laissa maiDitU!t rikkomul et on vira;llisen syyrt;
fti:ijan paDJtava sYJ71tteeseen, 15 §: n 2 momenti · a ma.inituissa 
tapaUJksissa k.ui1benkin ainoastoon, milloin asianomi taja on ilmoit-
tt:anut r:ilkkomuksen syytteeseen pantavaksi. · 

17 §. Virallis.en syyWijan, vaWon ammattient~rkastajan tahi 
-tyonantajain tai tyontekijain ke kusjarjestojen pyynno Ui Ql1 

sosiaaliministerion ratilmistava, onko tyOtii tai tyontelci.jaa pidet
tava sellai enJa, johon tiita lakia on sovellettava. 

AmmalttieDJtaJ.,kastJajan ttulee, mill.oin asiaiJJosainen irta vaa.tii, 
saatt.aa 1 momen<tissa main.ittu kysymys sosiaaliminist.erion rat
k.aistavaksi, johlei asiaa muutoin ole pidettava ilmeisen selvana. 

18 §. Sopimus, jolla viihennetaiin tyon:tekijaHe taman lain 
mulman. kuuJ.uvia atuja, on mitaton. 

Jos tyonJtekiji.iJlla on sopimuksen mukaan oikeus p~tempaan 
loma.an, tkuin tassa ILaissa .(}fi sa.iidetJty, on tam.iin lain mui'ta saan
noksia sovelilettava myos lalcimaara.ista lomaa pitempaan lomaan, 
jolilei sopimuksesta muUlta ilmene. 
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. 19 §. Tyi:ina.n.tajan on joklaisessa 14 § :ssa moainituss.a tyi:i
paikassa pidettava rtiima laki. ja sen oojalJ..a a.nnetult ·toNn.~enpano
miiiiraykset seka asiranomaisen vira.nomaJsen piifuti:is n.ri.iSitii ehka 
myonnetyistii poikkeuksislla sopivassa pa.ika.ssa ltyi:intekijiiin niih
tiivinii. 

20 §. Taman lain noudaitta.mista 14 § :ssii maill'i.tUJissa :tyo
paillwissa valvova1t amiOOJbtiJenta.rkJas.tusvira.nomaiselt. 

21 §. Tatkempila maarayksia truman lain soveltam.isesta voi
da>an a.ruta.a asetulkseJlla. 

22 §. Sosia~t.erii:i voi, millloin paJkotta.va,t syyt silt.ii 
vaativaJt, hakemul\Sesrt'a myorutaa poi.kikeuksia 4 § : n ja 5 § : n 
1 momerutin siiiinni:iksistii. 

23 §. Tam.a laki, jolla kumotaan 21 paivana lhuhitilruulta 1939 
a.nnettu tyontekijain vuos:iil.omalJailri (110/ 39), ttuil.ee voimaan 
1 paivi:i..OO. 'toUJkokuuta 1946, ja sita on soveLlettava myos ennen 
sen voimaantu1oa syrut.yneisiin tyosuhteisiin, kuiltenilrin niin, etta 
jos ltiihlamen 11-yosuhde sopimuksen mmkaan on ik.est.iiva maiirii
ajan tai l·rukkaava ir'tisaoomisen ja.likeen, >a.ilkaisempaa 1akia on 
sovelilettaVJa, edellisessii tJapaUJksessa, lrunnes miii.i.raaika. on pili;i;t
tynylt, ja ji:iJlkimmaisessli, kunnes ii'Itisanomisa.iJlm taman lain 
voimaru1tuJ.osta. lUJlcien on 'lrulunurt. Jos joss.alkin lais.sa on viitalttu 
kum:oM111un ltyonbekijiiin vuosiilioma;LaJoju, on ,tfutii laki.a vasmavasti 
sovehletrtJava. 

Sama11a kun yLliiolev·a S8laltetaan kaikkien lllSianomai.Sit.e:n tie
doksi ja nouootelttavaJksi, rallJta hlehalJlitus ilmoi:ttaa t.y<:il1Jtekijiiin 
vuosiloma•lain 18 §: n 2 ko:h.baan vi:iJt.a.ten, etrta loman pituuteen 
niihden on uouCLa,tetJta.v<a vuosillo:IUJalakia silloin kun sen siiiin
nokset oVJat tyou,tekijille ed111llisemma.t, ja j08 taas tyonrtekijfu1la 
on va.lrt.ionmuooteM.Ja ny'kyaiin voimassaolevien ma.ariiysten mu
ka.a.n oikeoo ylleistii 1rukia pirtempaiin lo!lll.aan, on hiinelle annetitav·a 
naioou miiliriiysten mukamen loma, mwtta rti.i.llOink.in on muussa 
suMeessa. nou&tett>ava •nuden tyonte!kijain vuoslliomaJ.ain sai.i.n
noksia. (Rh/ To N:o H 956, 7/ 5 46.- .A:setuskokoelma N:o 317/ 
v . 1946.) Kl. 20/ 46. 1. 

Tyontekijain tapaturma.sairausajan 
palkkaus. 

HuomaU!tetaaJl, etlt.ii ltapaturmakorvauksJ:in oso:iJtetuista maariir 
ra.hoista soori!tetaan V1ain varsiooiset tapaturmakorvaukset ik;urten 
paivara.h.at, ~iiii.karinpi8ilik'kiot j. n. e., mutta ei vahiingoibtuneelle 
1:yok.yvyitlti:imyyden aja1ta m>aikseMavoo pailih."1kauslta. 

Ha.nkittaessa, oniko kysymyksessa pientapa.turma, t. s. rtapa
turma, jonilm johdoota suor:iJtett:ava.t tap;ruturmakorvamikset ovat 
enint.aiin 500 m>a.r:mkaa ja joka selv:iJteitiiiin vaJtionra.urt:ateildien toi
mesta tekemattii asia.srta Hmoi•tusta vaLtion tapatur:martoimistollle, 
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ei tyokyvyttOmyyden a.jaHoa suoriteM..avaa palkkausta eika palk:- 2 
kauksen suor.iJt!t;amrisen johdosta maJksa:matta jiUivaa paivarahaa. 
huomioioo. 

Ka.skyl.ehdessa N:o 7/ 46.1 Oll.Lut huomau1tus siita, mista lukien 
sa.irausajan pal!k!lmUSitoa on tyorutekijoihle suoritat1tavra tyo opimUlS~ 
~.ai.n 20 §: n pel'U.Sitee1la, kookee my<>s tapaturun.asairausajaJ.ta mak
settama paJ.ikkJaus.ta. Tailrautuvasti sanotun11arista palk:kausta suo
ri<tetlbaessa on lruilterukin ote:ttava .huomioon vM~taavalta. ajaJta 
asianomaiselJe suoritetut .tai jo tehtyjen ta.paturmailmoitusten 
nojraHa uoritettava.t pai'varahat. (Toj N :o To 342, 3/5 46.) 
Kil.. 20/46.2. 

Puhelinvartiopaikat. 
Kouvolan ja Hrarjun asemien viiiLiJ.la km 196.o otata.an kay- 3 

ltantoon 13. 5. 1946 lU!lcie.n Kouvolan raseman ailiaisena Lampi
niminen puhelinvartiopaiklm. (Lkoj n:o 1314, 8. 5. 46.) 

Haminan Hillon liikenteen hoito. 
Kuluvan Wrukokuun 20 p:sta [ukien tulee Haminan Hilloon 4 

asetetrevruk:si vilirk:amies ny;t allmneen purjrehduskauden ajaksi, 
jonka paarotymises:ta ruk,anaan ilmoitet3!a.Il. :i\Iainitus.ta paiviista 
al!kae.n ov3Jt siis railiJtiikirjaJt yhdistajmeen oso]tettaVIat suora.an 
RHloon, Hhllon Jiikennoimismaaray&ten pysyessa muuten enmtil-
laan. Lii!kennepaik!lwjen tulee ottara lliliettajalta tarkkaan salvaa, 
oniko Hamiooan liihetebtaviilisi ilmoitettu pyorean puutava.nan 
[ahetys ltarkoitettu itse Ha.IDJinaan vallik:o Hillloon, jotta valtyt
taisiin turhalrt:a ikuljetukse1ta. Haminran ja Hillon vii1lillii. 
(10. ~jp n: o 513/3010, 8. 5. 46.) 

Matkustaja- ja tavaraliikenne Roi-Kja 
rataosalle. 

Lkoj :n sii.hke n:o 8 (Kl. 16/ 46. 14) viime huhtikmm 10 pai- 5 
vii.llta kumotaan. An.11tolmljetukset Roi-Nvv valiUa suoritetJaran 
8/ 5 alkaen ilman li.&~rooksuja. Vaunukuor.maliih~tyksiin sin.ne 
vaa<1irl:aan edclleen kUJljetusltoi<miston lupa. (l.Jkoj :n. sahlke n:o 10, 
7. 5. 46.) 

Rahtiluotto. 
Sotakorvatt-steollisuuden Valtutt,SkU?Mwlle (Sotevalle) on myon- 6 

neroty Olikeus nauttia rahtiluottoa tavar~iiikenteessa Jmnnettavien 
malksujen suorittamisessa VaiuiikkaJan, Imaltran, Pariklmla.n ja 
Tohmajarven wemiJ.Ila. RaumtiehalMuik:sen tililt.oimisto perii kuu
kaus:Uttain oonotuil.ta valtu.u.skurul!a1ta luottovelan mruini.ttujen ase-
mien laart:imien luolbt.oluettel.oiden noja.Ua. (Tro N: o R. 7/ 1159, 
9. 5. 46. ) 
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7 Matkalippualennuksia. 

8 

H iimeen partiopoikapiirin suUDJlJista:m:ismestaruuslrilp·aiJ.uihtin 
ja partiojohtajien neuvottelupaiville Harvialassa se.kii Satakunnan 
partiopoikapiirin uu.n.nistarni.srnesta ru uskill pail uihin Tyrvaa.Ila 
osaJ.listuviUe pal"tiolaisiille on m.yonnetty 25 % : n maltlkalippu
all.ennus Harvialruan tai Tyrvaa1le. Alennoo on voimassa Harvia
laan 17-21. 5. seka TyrviiiiJle 31. 5.-4. 6. 1946. (Tfo N :o 756/ 
1153, 7. 5. 46.) 

Svenska Finlands Idrottsfijrbund-nirrill;en jarjesti:in Porvoossa 
19. 5. pidettii.viin muritom.aa.mestaruuskilpailluihin osallistuviJJ.e 
kilpaitlijoille seka toimi:henkilOille on myonnetty 25% :n matka
iJ.ippualennus Porvoosee.n. Alennus on voimrulSa 17-21. 5. 1946. 
(Tfo N :o 772/1172, 10. 5. 46.) 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton !kesii.ka1tsiijakurs
seiille o&allistuville on myonnetty 25 % :n matkalippualenntUS · 
Helsinki in. Alennus on voimassa 25. 5.-9. 6. 1946. ( Tfo N : o 761/ 
1158, 8. 5. 46.) 

Avoimia virkoja ja t oimia. 
3. liiiloo3llneja!kSOSSla semaava.t esityksen poerustoolils. Itii.yootJtavat mat ja 

U>imet: asemamiesten esillniehen virkoja: yksi UrjaJa.ssa; £. l. vaihdemiehen 
toimia: yksi SaJossa; 1. l. asemwmiehen toimia: yksi T'1lill.S6a; 2. l. asema
miehen toimia: ytks~ Narun>talissa, kolme Kupilj)taalla js. ylksi Salossa; 3. l. 
a.semamiehen toimia: yksi Pernio ii.; vahtimiehen toimia: ylksi Turussa; 
junamiehen toimia: yksi Turussa. Liliiken.noeosaston johtajllille osoitetut hadre
mukSEYt on jatetta.va asia.nQm'lllisen lrl.i!1oon:nepa:ilkan pilii;1Htk&1le vi!i:meistaan• 
25. 5. 11}-±6. 

7. liilkeamejruk:sosoo. seuraava.t esityilmen perustoolla taytetMi:mt to.imet: 
jwnami.ehen toimia: kaksi. Iirelm.essa. ja yk!Si Kontiomiiclla; 2. l. asemll'mie
hen toimia : Y'ksi Iisalm.essa.; 9. l. asemwmiehen toimlia: J1ksi Hyrynsa.lme1la, 
Kuoll!alla ja KuJ.untaJahdessa.. Liiikwrn.oosaston johtaj-a.lle osoit.etUJt halkemuk
set on ji1tettiivii. asill;nmna.isen iLiikei!!D.epa.i!kam: ~olle vilimeista.ii.n 25. 5. 
1946. 

Kirjanpit(ijiin virka Pasi•lan vllll'aStossa. Piilijoht.ajaMe oooit.etut JJ.alkiemuk
set on jatettavii. V'Iimeistii.ii.n 8. 6. 1946. 

Yleisen valiokean asurutopu.lan taki.a ikehoiltetaa.n hakijoita eillleil halkemus
ten jattiiJ:rui&tii. otitam= selviili a utnm'on~tima.hdollisuu.kstista. 

~--

Helsinki 1946. V &ltioneuvoston kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 21 
1946 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N:o lf-46. 2 (= lehdenn~Jmero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Yleinen vaununlaskenta 1. 6. 1946. 

Launn1aina kl"sakuun 1 paJVana 19-+6 1oimitetaan kaikkien 1 
:::iuome ·sa oJPYiPn normaalirait!"isten ,·atmujen laskenta. ollen 
ti:illoin nouda.tettava seutaavaa: 

.1. S umna1aisrt t 'II lli! ut : 
J ,askent a on to im i ll'tt a va seka koneva.iois:sa ja nl rikkojen 

vatmunkorjau.spajois.sa etta asemiUa ja niiden wlaisilla liikenne
pa.ikoilla !min myoskin ra,taosastoJle kimluvilla sorakuoppa- ~- . m . 
raiteill <:l . Niinikaan 011 laskenta toimitettava Rauman ja Karhu
lan rant.atiella seka yksityi ten omistamilla tehdas- ja sivu
raiteilla. satamaraiteilla seka rakenteilla olevilla radoilla . .:\liss~i 
konepaja ja asema tai varntko ja a.->ema rajoittuvat toisiinsa. 
on konepajan piilillikon ja a ·emapaiillikon tai Yariko11paallikiin ja 
a ·emapaallikon sovittava, mi.tka vaunut konl"paja tai vatikko, 
mitka taas asema JaskeP. La<>kcnnan toimittamise.·ta ratao ·a.·ton 
sorakuopparaiteilla ~·. m. on asianomaisen liilH•mw- ja ra1.ajak ·on 
piiiillikiin keskenaan sovittan1. Kaikkien laskentaa taTkoittavicn 
sopinnt-;,'en ja miHiray len suhteen on otettava Yarteen, t'tta 
todclla kaikki nnmut otetaan luknun. 

Laskenta alkaa Ju•llo 7 aamul:la, eiltii sen kestaes ·~i saa esiin
~~-a mitaan muuta vaununvaihtoa paitsi . mika on ,alttamatto
ma.n tarpeellinen henkilojunien m:·ohastymi.<;;en ehkaisemisek.'li . 
. Jos sellaista vaununvaihtoa 011 toimitettava, on talloin mihi 
hnoldlisimm in tarkatta.,·a, <'ttei mikaan ,·annu sen kantta jaa 
Jnskematta. 

La kentaa toimittaa yhtaaikaisesti kaksi henkiloa. toinen 
vaunun toiselta. toinen taas sen toiselta pnolen ja he tekedit 
merkintiin,a kumpikin omaan luet.teloonsa (B n: o Hl9). Sitten
kun va.unu on luetteloon merkitty, merkiHiiin sen kummankin 
.-.ivun keskikohdaHe liidulla n. 10 sm korkea kirjain .)I''. ::\ler
kinniin lopettamisen jalkeen jollakin asemalla. varikolla j. n. e. 
on laskentaluettelot heti toisiinsa verrat,taya. :.\lissa on suurempi 
mam·a ,·aunuja, jolloin la kenta on toimitettava ryhmittiiin 
useampia laskenta.pareja kaytti:ien . on tiillainen yer.tailn toimi
tett.ava heti kunki11 vaunuryhman Jaskennan jiilkeen .. Jos eroa
nli,uuk. ia luetteloissa 011. on asianomaiset ,·ammt lwti ntHl<'lh>en 

2 
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tarkastettava. Jos Uilloin 1todetaa.n, etta va1tmri'Ta on eri numerot 
tai omi t.ajamerkit eri sivuUa, on merkin:ta siitli tehtava kum
mankin luettelon muistutussarakkeeseen . 

. f unissa olevicn v<1nnujen la.skenta toim1tetaan silla asemalla 
joMa. juna. seisoo tai jolle se ensiksi saapuu keNo 7 jiilkeen ek:.li 
jolla on ainakin 10 min. aikataulumnu.kainen seisonta-aika, etta 
laskenta ehdiliian toimittaa. Asianomaisten liikennejak onpiHitlli
koidcn on annettava asemille Hihempia maarayksia ja tassa suh
teessa vast&ttava siita, eWi todella kaikk.i junissa, myoskin rata
osaston ja mui · a tyiijunissa olevat vaunut tnlevat 1a.sketuik i. 
R.akenteilla ole\·illa radoilla kuuluu Yastuu tassii suhtee.~sa 
rakeun u piiallikoille. 

Laskentaan kaytetaan lomaketta B n:o 199 (L 1'946), jonka 
cri sa.rakkcihin rnel'kilt aan: 

1) .,e ascma, konepaja, varikko, jtma (n :o) j. n. e., missa 
vaunu laskenlatilaisuudessa on, 

2) Yaunun numcro, 
3 ) vaunun arjamerkki, 
-!) vaunun ak eliluku, 
5) om istajamerkki silloin kun sc on joku muu lmin valtion

raut.·aliet seka huomautus siita, etta jollakin vaunulla ehka ll)ll 

kak.-i numeroa .tai omista,jamerkkia. 
,~aunun1askennan paatyttya sailytetiian toinen laskentalomak

keista laskenlapa.ikallla mahdollisia myiihempia tiedusteluja var
ten, toinen kappale Hihetetaan: 

1) konepajoisla ja varikoilta konetoimistoon; 
2 ) valtionrant.aLeiden liikennepaikoilta j·a soralruoppara:Lteilta 

seb ~'ksityisten om istamilta tehdas- ja sivuraiteilta asianomai
sellc liikcnnejaksonpi.ial·likolle, joka todettuaan etta kaikki 1omak
keet on saatn, lruh e!Uiii ne yhdella. kertaa konetoimistoon; seka 

3) R.anma.n ja Karhulan radrulta sen EikennepaiilEkiille ja 
ranta.tierak('nnnksella en rakennnspi:iallikolle, jotka niinikaan 
lahettaYat kaikki .Jomakkeet yhdellii kerta.a konetoimistoon. 

E.Uei liikennepailmula olC' la.skeUavia vaunuja, on lomake 
merkinnalla tasta joka tapauksessa lahetettava. 

La kentalomakkeita lahetetiii:in paiuatusjaostosta ilman cri 
tilausia valtionrautateiden kaikkiin konepajoihin, kaikille vm·i
koille, a emille ja pysakeille, R.auman ja Karhulan rautatien 
1 iikennepaallikoille seka rautatierakennusten rakennuspaallikoilQe. 
Ennenkuin lomakkeet otetaan la kentakayttoon, on ne varus
tettava liikennepaikan (tai konepajan y. m.) nimella ja juokse
vailla numerolla. .Jo lomakkeita on tu:Hut liian vahan ta.i mah
dollisesti jalinyt kokonaan saapumaltta ennen · illuluvan toukokuun 
~8 paivaii. t.ulC'e asianomaisLen kiireellisest'i tilata niita painatus
jao. tosta .. 
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B. Veniiliiiset vaunut: 
Suomessa olevien ''enlHaisten vaunujen la kentaan kiiytetaiin 

teri lomaketta, B n:o 199 v, jonka eri sarakkeisiin merkitaan: 
1) vaumm numero (tai numerot allekkain, jos vaunussa on 

kaksi tai u earn pia eri numeroita), 
2) vaunun. akseliJuku, 
3) vaunun kantavuus, mikali se on vaunuun merkitty, 
4) vaunun aaatu (umpi-, avo-, korkea.la.itainen-, s~iilii.i-, 

luokka- j. n. e.), 
5) onko vaunu kuormassa (k) vai tyhjana (t), 
6) vaunun kytkimien laatu (automaatJti =A, kierre = Kr), 
7) huomautuksia. 
Sittenkun venaUiinen vaunu on luetteloon merkitty, mel·ki

ti:Hin vaunun kummallekin puolelle - umpivaunui ·a. vaunun 
oveen ja avovaunuissa vaunun sivulaitaan - liidnJ1a n. 10 m 
korkea numero M kolmion sisalle. 

Vaununlaskennan paatyttya ailytetaan 1toinen la kentalomak
keista a. o. J,ru;kenta.paikalla, toinen kappa.Je lahetetaiin hcti suo
raan rautatiehallituksen kuljettMtoirniston veniiliiisten k?tljetns
tr:n jaostoon H elsinkiin. 

Veni:hlai ten vaunujen laskentaan kiiytettavat lomakkeet liihet
hia rautatiehallituksen painatusjaosto jaksojen ja. konepajojen 
paaalikoille edelleen jaettavik i sellaisille paikome. jois. a -vena
Hiisia vaunuja voi e iintya. 

'Kaikissa muissa suhtei' a nondatetaan venaliiisten va.unujen 
laskenna sa suomalaisten vaunujen laskennasta annettuja miiii
ra_vk<;ia. (Rh/Ko n: o 1614/ 58 5, 1 . 5. 46.) 

N. s. prentapa.turmia koskevan korvauksen 
ylii.raja. 

1 

Valtioneuvoston paiitos ta1·kemmat rni.ii:iriiyksct tyonfcki.iiiin 2 
ta.patunnavak'u1.d1tslain toimeenpanemisesta vall ion toissii si.~iil
fiiviin vaUioneuvoston piiiitoksen rnuuttamisesta. 

Valtioneuvosto on . ·o. iaaliministerion esittelystii. muuttanut 
23 paiviina loka.h'U.uta 1935 antamaan, a. tarkem'mat mlHiraylce~ 
t .von tekijain tapaturmavakuutuslain toimeenpanemis<>sta valt ion 
toi sa sisaltavaan paati:ikscen 8 paivana helmikunta 1!).±5 anta
mallaan paatoks.e:!Hi (136/45) lisaamansa 3a §:n niiin kllnlu
"aksi: 

3 a §. La1tos tai vira~to, jonka tyossa sattuneen tapatnrman 
aihcuttama ta ruumiinvammasta maksettava kornms on enintiian 
tuhat markkaa, on Yelvollinen selvittiimaan ja suorittamaan 
sanotun korvauksen, mikali valtion tapaturmatoimi. to ei toi. in 
maaraa. (Asetuskokoelma : o 33 . 0. 5. ] 946. - 'T'oj . -: o To 
12-lJ. 17. !'i. 19-!6.) Kl. n:o 21/46.2. 
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Luvaton rada lla kulkeminen. 

Rautatiehallituksen otsak a iaa koskevaan kirjclmiUin n:o 
ll-l:2/ -l222. :'i. -!. 4:6 ([(L 11 :o"16/ -l6. -l) Yiitaten kehoitetaan asema
pi:HiJlikoita, m·sakinhoitaj ia, varikonesimiehii:i ja ratamestarei ta 
painatustoiden jaostosta ti laaman lm·atonta rada.lla knlkua ko-;
knia julkipanoja (kaav. 0 n :o 1104) ja ltiinnit~·tti:imai:in niiUi 
liikrnncpaikoille. ~-likii~iavilJe, liikennepaikoi·llc johtavil le kuJ.ku
te ill c ja ma,t kusta.ja\·auou ihin, jotta kic11lon rikkomisesta aiheu
tunli. scnraamukset tul i i\·at mahdollisimman laajalti yleison 
t irtoon. (Hioj 11 : o 18, 17. fi. -l6.) 

T avaranimisto. 

\ 'altionrautatliden tavaranimiston (0 H:o 12H2) si,·ulle 106 
on sattunut painevirhe: P ihteji:i. pu.tkivaihto- on merkitty KK 1'. 

piUii.i olla Pih eji:i. putki-, vaihto- kpl KK. Vir·hp oikaista,·a. 
(\'tt n:o Y 730/ 1016, 7. fi. 46.) K l. n:o 21/-Hi.-J.. 

Li.ikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

H onkakosken laituriva ih teelle osoitetun ja sieltii li:iht'lrtlaYi:in 
ta ,-ara n ku ljet usmaksut saadaan ensi kesi:ikuun 1 p i:i ivi:ista lukien 
~moritta<J HonkakoskcUn. Samoin saadaan sinne li:ihetetti:i ,·aUP 
taYaralk a.sett<la mainih1sta paivi:i.sti:i. lukien ja·lki,·aatimus. joka 
kanneta<m sielli:i.. Rahtikirjayhdistii.jiit kirjoitdaan Pomar-ku11 
a~Pmalll' . (Rh/ Lko N: o 13-!2, 10. fi. -!6. ) 

Neuvostoliittoon lahetetti:i..vien tava-
roiden kuormaamisohjeet. 

Rauta.tiehaillituksen hu.htikuun ,) p:nii l !J46 ,·aln-istamal 
..:\euvo toliittoon liihetetli:i.vien ta,rar-oiden kuo rmaamisoh;jed 
(0 n :o 1-llS ) oYat ilmest.yneet pa.inosta ja jaettu liikennepai
lwi ll e. Oh,jeita saadaan myyd~i Jiikennoitsi joille 20: - markan 
mn·n tih innasta. Tarv itta.e a voidaan ohjeita t ilata l'h : ·11 paina
tusjaosiolta. (Ku th·t>n n :o 111/ A, 17. fi . -!6.) 

Katettujen vaunujen kuormaaminen 
N euvostoliittoon. 

~Pu\·ostol i i t toon ]wpe t·i pnu-, samoinkuin ku iki:•a mui ·sakin 
kuo1·missa lahctetta\'ien katettujen Yaunujeu ikkunaluukut on 
enn en kuormaamista ehdottoma ti sulj etta,·a. Liikennepaikkojen 
pi:iii-llikiHden on ,-a.h·ottava, ett~i kuormaajat noudattan1t Hit~i 
miiariiysHi . (K,nt / ven N:o 11 2/ A. 17. 5. 46.) 

Eri:i..itten Neuvostoliitolle kuuluvien 
si:i..iliovaunujen ki:i..ytto . 

Korvauk ena uomalaisten siiiliovaunujen viipymi ·estii ?\eu
vostoli i ton alueella on Suomen ,-altionra utateidPn kaytti:i(in an -
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nettu 9 kpl aikoinaan Saksan ·ota.laitokseu kaytossa olleita a ilio- 8 
vaunu,ja n:ot 199~11 , 199217, 692225, 692309, 692312, 692406, 
692407, 692426 ja 69-!192. Vaunujen siiiliOissa on py. ytetty 
alkuperaismerkinniit ja numerot, mutta lisaksi on niihin maa-
lattu nak~·vii merkinta .,VR kayt<issii"o Vaunut soveltuvat ben
siinin kuljetnksecn ja niiden saiJioiden tilavuu, on 14-Hos mao 
( : o Ko 372/ 122, . 100 fio Hl460) 

Syrj araidemaksut. 
H.ahdinlaskijoille huomauietaan, ettei TS: n 51 §: n mukaista 9 

.0.vrjaraidemak ·ua lasketa ellai ·ten syrjaraiteiden o alta, jotka 
on a\'aitu ta~·deilisellc tavaraliikenteelle (T), vaan lasketaan 
lruljetu. maksut taJiaisihta raiteilta tai tallaisille raiteille Uihe-
tei taviista tavarasla suoran tariffin ja todelli en valimatkan 
mukaano (Tfo N :o 801/ 121-:1:, 1 0 50 19460) 

Matkalippualennuksia. 
'1wmen Soso-Demo Raittiusliitou toimesta jarjestettaville 1 O 

poikatoim in nan kurSS€ille osa.Jlistu 'ille on myonnetty 25 %: n 
matkalippualennus Helsinkiino Mennus on voimas.c a 230 50-
120 60 19-!60 (Tfo N:o 795/ 1206, 170 50 46.) 

Suomen 1-'a.~tentarhanopettaojayhd.istyksen opintopiiiville 08a 1-
listuYille on m~·onnet ty 25 o/o: n rna tkalippualennus Helsinkiino 
Alennus on >Oimassa 2 0 50-70 60 Hl460 (Tfo N :o 740/ 110-!o 
.J.o .)0 460) 

::J?wmeu Pnrtio1Joika,jii1'jeston allaluetf'ltaoviin ti~aisuuk iin 
osalli.stnville partiolaisille on rn,\ronnet ty 25 %-: n mat.kalippu
alennuso • lima tila' ·uudet oYat: 

1) Piirijohtajakokous Hel.singissa 300 50-30 60; 
:2) Sa von piirin piiripaiYal ja partiolaiskurssit Kuopiossa 

7-100 60; 
3) Koulu tusohjaajakurssit Keuruulla 150 60-1. 7 0; 
-! ) Saimaan piirin kesa1eiri Parikkalassa 19-240 70 , a emat 

Parikkala ta i Simpele; 
;)) Partio-ohjaajakur it Helsingo ·sa 25-310 70; 
6) -.,- Pieksamiiella 3-70 0, 
7) - ,. - Lahde sa 3-70 0; 
H) .J ohtaja.partiolaiskurssit Savonlinnassa +---80 80; .eka 
~) Partiolaistcn uinti- ja yleisurheilumc. taruu lcilpailut Hii

mcenlinna a 10-110 8. 19460 
Alenmb on \·oima ·sa 2 paivaa ennen ja 2 pai\·aa jalkeen 

kunkin tilaisundeno (Tfo N:o 807/1219, 200 50 460) 
S1wmen Oppiko1d1~jen Urheihtliitto roy :n 1) yleisUl'heiln

mestaruuskilpailuihin se1di 2) suunnistamismestaruuskilpailuihin 
osalli:tuvillc on m.'·onnetiy 25%: n matkalippualennus 1) Mikke
liin seka 2) IIel·inkiino Alennus on voima sa 1 ) 300 50-40 60 seka 
2) 270 ~1.-1. 100 19460 (Tfo N:o 744/ 1117. 60 !'io 460) 
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Suo men nwrl onwamesta 1'1mskilpail'l~ihin osall i.'ltuville kilpai
lijoille ja toimihenkiloille on myonnetty 25 %: n matkalippu
alennus Imatralle tai A emaelle. Alennus on Yoimassa 31. 5.
+. G. 1946. (Tfo N:o 743/ 1118, 6. 5. 46.) 

Solvalla-ldrottsinstit1d-nimisessii urheiluopistossa E poossa 
jarjestetHi.ville kur eillc osa1l.listuville on myonnetly 25 %: n 
matkaJ.ippualennus Espoon tai Kauniaisten asemalle. 

1 ) 
2) 
3) 
-l ) 
5) 
6) 

Kurs it jarjestiivat seuraavan nimiset jarje .tOt: 
!•'inlands Svenska. KvinnogymnasWdorbund ajalla 1-4. 6.; 
Finlands Svenska Orientering forbund 7-10. 6.; 
.B'inland · Svenska K vinno~:,rymnastikforbund 11-22. 6.; 

., " 26-30. 6.; 
SYensb :B~i·n1ands IdroUsforbund 2-8. 7.; 

9-15. 7.; 
7 ) .. ., " 16-21. 7.; 

) SoJYalla Stiftelsc 16- 27. 7.; 
!l ) Fin lands Svenska Orienteringsf(irbund 2 . 7 .-4. 8.; 

10) Norclisk forbund for Kvinnogymnastik 7-12. 8. scka 
11) Finlands Svenska Kvinnogymnastikforbund 13-21. 8. 19-!6. 

Aleunns on voima sa 2 pliiv~ii.i ennen ja. 2 paivaa jalkeen kun
kin kurssin. (Tfo N :o 766/ 1166. 10. 5. 1946.) 

Sokeain K esknsliiton Tuusulan pit~ija. sa sijaitsevaan Onncla
nimi een lepokotiin matkustM·ille sokeille on myonnetty 25 %:11 

matkalippualennu KeraYalle tai .Jarvenpaahan. ~\lennus on voi
ma&>a 1. 6.-31. 8. 1946. (Tfo N :o 753/ 1148, 7. 5. 46.) 

Poikien J{eskus 1'. y :n toinwsta jii.rjestetta vii11 allaluete:ltaviin 
tilaisuuksiin osallistuville on myoru1etty 25%:n matkaJippu
alennus matkoja varten kulloinkin kysymykseen tulevalle ase
malle ja takaisin kunkin Hihtoa emalk Namli tlliaisuudet ovat: 
1) Hetkeilykurssit Kauniaisi sa 1- 2. 6. 1946, 
2) Poikien kesi.it.oiminna.n ohjaajakurssit Lappeenrannassa 14--

20. 6. 19-!6, 
:3 ) Kerhoujohtajakurssit Lemilla (as. Lappeenranta), 1. 6.-5. 7. 

19-±6 seka 
4 ) Poikien suurleiri Partaharjnlla 12. 6.-30. 8. 19-!6. 

A..lennus on voimas:a 2 piiivaa cnnen ja 2 paivaa jalkeen kun
kin !mrs in. (Tfo ·:o 799/ 1211. 18. 5. 46.) 

Suomen Tein.iliiton jarjestamille teinijohtajakur eille osallis
i nYiolle on myonnett~r 25 %: n matkalippualennus PunkahaTjulJe . 
. \:lennus 011 Yoimassa 2- 1-!. 6. 1946. (Tfo N:o 794/ 1208, 17. 5. 
19-!6.) 

Swnnen Palloliiton jalkapalloilun maajoukkue-ehdokkaitten 
valmennn leiriUe osallistuville on myonnet1ty 25% :n matkalippu
alennu.<; Ilel inkiin. Alennus on voimassa 3-9. 6. 19-!6. (Tfo N :o 
791 ; 1201, 16. 5. 46. ) 
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Ktrlkulaitosten ja yleisten toiden mini ·terio on myontanyt 1 Q 
'rampereella 9-10. 6. pidettl:i ville Sosialidenwkraatti ~en Tyoliitis
num·isoliiton 25-vuotisju.hl.ille osallistuville esittiijille ja kilpailu-
jen osanottajillc ynnii eri nuorisojarjestojen edustajille 25 %: n 
matkalippualennuksen TamperceUc. Alennus on voimassa 5-14. 
G. 1946. (Tfo N:o 790/ 1199, 16. 5. 46.) 

Stwmen Opiskelevan Num·ison Raittiusliiton kesiipaiville osal
listuville koulul.aisilJe on myonnetty 25% :n matkalippuaJennu 
TampereeHe. Alennus on voimassa 10-16. 6. 1946. (Tfo N: o 
180/ 1182, 13. 5. 46.) 

Stwrnen Opettajain Raittiusliiton jarjestiimillc raittius- ja 
sosiaalipedagogisille lrursseille osal'listuville kansa- ym. koulujen 
opet.tajille on myonnetty 25 %: n matka.lippualennus Tampereell . 
Alennu on voimassa 10-16. 6. 1946. (Tfo :o 765/1164, 10. 5. 
19-±6.) 

Sumnen Sosialidemokmattisen Raittittsliiton Turnssa 14--16. 
G. jarjesUimiiiin Pii ivan Nuorten liittojuhlaan ja sen yhteyde ~i 
pidettiiviin ldlpailuihin osaHistuvillc alle 20 vnotiaille nuorille 
on myonnetty 25 %: n matkalippualennus Turkuun. Alennus on 
Yoimassa 12-18. 6. 1946. ( Tfo N :o 771/1171, 10. 5. 46.) 

Suomen Rautatieliiisten Raittiusyhdistyksen niillc jiisenille, 
jotka eiviit ole oikeuLcttuja saamaan vapaalippuja, on myon
netty 50% :n matkalippualennus Tampereclle. A•lennu.· on voi
mas.a 14--18. 6. 1946. (Tfo N:o 775/ 1177, 13. 5. 1946.) 

Stwmen ll!etodistikirkon Ntwrten YlW ijuhlaan Kuopio sa 21-
~4. G. o alJlistuville aHe 20-vuotia.ille nuorillc on myonnetty 
25 %: n matkalippualennus Kuopioon. Alennus on voima. a 1!1-
26. 6. 1946. (Tfo N: o 776/ 1178, 13. 5. 1946.) 

St·enska Finla:nds ldrotts[orbtmd-nimisen jarjeston a.llaluetel
taviin me taruuskilpailuihin osallist.uville kilpailijoille ·eka toi
mihenkiloille on myonnetty 25%: n matkalippualennus: 
1) Viestinjuoksumestaruuskilpailut Kokkol.assa 29-30. 6.; 
2) Yleisur·heilumestaruu..c;kilpailut junioreille Karjaa.lla 3---±. 8.; 
3) Y1eisurheilume. taruuskilpailut Paraisissa 27-28. 7., rnliara

asema Turlm seka 
4) 10-ottelumestarnuskilpai•lut Teerijiirvella 2-!-25. ., miHira

a. ema Kokkola. 
Alennus on voimassa 2 paiviiii. ennen ja 2 piiivaii. ja.lkeen kun

kin kilpailun. (Tfo N: o 772/ 1172, 10. 5. 46.) 
Sve-nska K1·istli_ga Foreningen av U nga Miin i lJ elsingfors 

nimisen yhdistyk en koulupoikakokoukseen on myonnet!y 25%: n 
alennus Pobjankuruun. Alennu on voima sa 2-10. 7. 19-±6. 
(Tfo N: o 741/1105, 6. 5. 1946.) 

P.ohjois-Pohja.nm,aan Sotainvaliiclipiirin toim~ ta pidettiiviin 
urheiln- ja kesajuhliin osalli tuville ota.inva!liidei>lle on myon
netty 25 %: n matkalippualennus Ouluun. A.!lennus on voima a 
4--9. 7. 1946. (Tfo :o 770/1170, 10. 5. 1946.) 
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Vapaakirkon N uorten Liiton Bromarvissa pidetti:ivalle nuori~o
leirille osallistuville on myonnetty 25%: n matka,Jippualennns 
Santalan sei akkeelle. Alennus on voimassa. 6- Hi. 7. 1946. (Tfo 
- :o 745/ 1136, 6. 5. 46.) 

Myonnettyja palki.ntoja. 
Rautatieha~Jitus on myoniiinyt Hyvinl<aiin asemaUa palvelP

valle alokkaa:lle Vei.io Emil Mattilalle 000 markan suuruisen paJ
kinnon tunnust1ukseksi siita erikoisesta ripeaotteisuucles.ta jn 
valppaude ta, jota han oli osoittanut pidiittaessiHin jnna.varkaan 
llyvinkiian a.semalla maaliskuun !) p:na 1946. (Rh / To n :o H 
1>041/ 5705, 10. 5. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
.)oensuuu vaeikolla paaveUut ylim. veturinl~immittaja Esa 

Mauri Halmet~ja (s. 21. 8. 16) on syyllis.t.ynyt va.rkauteen ja 
erotettu lukien 3. 5. 1H46 sopimattomana VR palveluk<::een. (4. 
vjp n: o 804/606, 6. 5. 46.) 

,Jyva kyUi.n aseman alokkaat Aaro Ahti IUinnincn .ia .Arvo 
Armas Kekki ovat jaaneet omavaltaisesti pois t.vorti.i ja erotettu 
sopimattomina. VR palvelukseen 31. 3. 46 lnkie11. (9. ljp n :o 
H 487/4203, 18. 5. 46.) 

Kadonneit a vir kamerkk ej a, vapaalipuja ym. 
Lahden asemalla paJvele,-alle junamiehellc Yrji> A.-o~ser Taka

laUe annettu virkamerkki n:o 131 ja kesiikausivapaalippn O\at 
kadonneet. ja kuoleteta.an . (2. ljp n :o 986/ 2183, 14. R. +.6.) 

J oensuun varikolla paJ velevalle ylim. veturinlifu:nmit.tajalle 
Vi<ljo PaavilaiseHe annettu virkamerkki n :o 419 (30. 1. -!6) eka 
tilapi.iinen lupalippu n: o 231 (1. 3. 46) radalla. knJkua varten 
ova t kndonneet ja kuoleteta.an. (Vre Jns n: o 234. 16. 5. -!6.) 

Avoimia virkoja j a toimia . 
4. liil,ennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettiiviit toimet: 

1. I. l'ailldemiehen to·imia.: seitsemii.n Tampereella ja kolme Uaapamaellii.; 
:8. l. t•aihdemiehen toimiot:t.· kolme Toijalassa, kaksi Kuljun erka.nemisvaih · 
teella, kolme Haapa.maelUi, yksi Porissa ja yksi Peipohjassa; 1. l. Mema · 
miehen toimia: kahtleksan Tampereella ja kaksi Lielahdessa; 2. l. asem(l · 
miehen toirnia: yksi Valkealwskella, seitsemlin Toijala.ssa, neljii Porissa, 
lutk i Haapamiiellii. ja yk i Miintfulsii.; 3. l. asemamiehen toimia: yksi Viia · 
lassa, yksi SiiiiksjiirvPllii, viisi Peipohjassa, yksi Kokemii.ellii., yksi Karkuss:-t. 
ueljii. Vilppulas sa, yksi Messukylii,s$ii., yksi Kihniossii, ykli PaTkanossa jn 
yksi Kovesjoella · j~mcvmiehen to·i.mia: kolme Tampereella, yksi Toijalassa, 
kaksi Haapamiiellii. ja yl\si Porissa. Liikermeosaston johtajalle osoitetut 
ltakemukset on jiitetHivii asianomaisen liikennepaikan piiiillikolle viimei, tiifu1 
29. 5. 1946. 

1. I. ratamestarin v:irka 6. rat.ajaksossa (Seiniijoki). Rataosaston johta · 
jalle osoitetut hakomukset on jii.tettii.va viimeistaan 31. 5. 1941i. 

Y1ei en vail{ean asuntopulan takia kehoitet aan balrijoita. ennen hak€· 
musten jii.ttii.mistii ottamaan elvaii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

He!Rinki 1946. Valtioneuvoston k irjapaino. 

• 



KASKYLEHTI N:o 22 
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Viittaus Kaskylehdessa. JUikaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o lf46. 2 ( = lehde nnumero, vuosi, asian numero). 
Jakelu a koskevat muutosi lmoitukset on tehtava palnatus jaostoon . 

A vustusten myontaminen r autatielaisille 
loman viettoa varten. 

Lomaliitto-nimisen yhdi tyk ·en kan&·a tehdyn opimuk en mu
kaan tarjotaan noin 350 rautatieHii elle tilaisuus vieWiii 12. 6.-
1 9. 9. 46 valisena aikana keskimaarin 10 vuorokautta puheena
olevan yhdistyksen omistamissa ·lomanviettopaikoissa. Sellaisia 
ovat: Punkaharjun JomakyUi, Kiirkisam·en lomakoti Kotkan ~a
hellii, Suur-Saimaan lomakylii Taipalsaarella, Heinolan kylpylai
tos ja H einolan reumaparantola. 

Tay ihoi·t{), johon sisiil<tyy: a unto, ruoka (kolme ateriaa ja 
korvike kahdesti vuorokaudes. a), aunavuoro kerran viikossa, 
sekii maksuton osallistuminen yhteisiin rctki in, vierailuiJ1in ja oh 
jelmallisiin tliaisuuksiin, maksaa 
1 hengen huonee a ............ . ...... . 
2 ,, .. .. ............. . . . 
3-5" " .. . ................ . 
Lapset 3-5 vuotiaat ( ei omaa -.uodetta) .. 

,. 6-12 " ........ . ..... . .... . 
, yli 12 , ama kuin aikuiset. 

150 : -
125:-
100:-
25:-
60:-

vuorokausi 

" 

Heinolan reumaparantolan ylei ella osastolla on maksu 2-±0: -
vuol'oka.udelta. 

Tarkoituksella vara.ta rautatieHiisille mahdoUisuuksia pii.astii 
nauttimaan oleskelusta mainituissa virkistyspaikoissa on rautatie
ha.Jilitus paattiinyt maiiratyin rajoituksin osalli tua siita 1·autatie
lai iJle aiheutuviin ku ·tannuksiin. IIarkinnan mukaan voidaan 
avnstusta myontiiii seuraavalla rtavalla: 

1) rautatieliiiselle, jolla on elatettiivanaan vahintaan 4 ala
ikaistii lasta, 100 % korvaus taysihoitokustannuk ·ista, 

2) rautaltieliiiselle, j01lla on eUitettavanaan 2-3 alaiki.iista 
lasta. 75 % korvaus taysihoitokustann.uk i >ta, 

3) rautatielaiselle, jolla on elatettiivaniian 1 alajkainen lapsi, 
.)0% korvaus tiiysihoitokustann.uro i ta ja 

4) poikkeustapauk.sissa voidaan lapsettoma.lle ja perheetto
miille rautatieliiisehle myontiiii harkinnan mukaa.n enintaan 25% 
avustus taysihoitokustannuksista. 

3 74. 31. 5. 4G . 

1 
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Avu tuksista ovat vali1man perusteella oikeuteturt paasemaan 
osalli iksi kaikki rautatielaiset, joilla ei ole omaa -virkistyspaik
ka.a maaseudulla . An1stusta myonnctaan ,-ain rautatieHiisell<' 
itseHeen - ei siis hanen perheensa jasenille. Raurtatiehallituk
selle osoitetut anomukset lomanviettoan1stuksesta on Hi.hetettava 
rautatiehallHuksen huoltojaos.tolle ja on anomuksessa mainittava 
hakijan nimi, ammatti, ika, toimipaikka, toiminta-aika va.ltion
rautateilHi, perhesuhteet, lasten syntymavuodet j::t hakijalle myon
netyn kesa- ·tai vuosiloman aika . Niinikaan on anomuksessa mai
nittava mina aikana . .ia missa Lomaliiton lepokodissa hakija ha
luaa ~omansa viebtaa. 

Hakijan toivomukset lomanviettopaikan ja huoneiden subteen 
rnikali mahdollista huomioidaan, mutta jo etukiiteen on varau
duttava siiben, etta 1 ja 2 hengen huoneita ei voida riittiivasti 
aada ja etta myos lomanviett.opaikkaan nahden ei ole rnwhdol

lista sijoittaa jokaista haluamaansa lepokotiin. 
l\Iikiili hakija erityisesti toivoo itselleen paikkaa Heiuolan 

reumaparantolassa, on laakarintodistu.-> hakijan reumasairaude. ·tn 
liiteWiva anomukseen. 

Kesiikuun aikana vietet.tavia lomia koskeva t av.ustusanomuk
set on liihetettiivii rauta:tiehwllituksen huoltojaostolle ensi kesa
kuun 6 piiivaiin mennessii ja heinii-syyskuun lomia koskent t 
unomukset ensi kesakuun 27 piiivlHin mennessii. (Rh/ To N:o 
H 875, 25. 5. 46.) 

J aksonhuoltopaallikon patevyysvaati.mukset. 

Jaksonhuoltopaiillikoltii ,·aadit.aau suori,tettu keskikoulun oppi
maafa taikka sitii vastaavat tiedot. Sen lisaksi hiinen tulee olla pe
rchtynyt kirjanpitoon ja sosiaaliseen huoltotoimintaan. - Toimen 
hoitajan miUiriHi paiijohtaja. (Rh/ hlo n : o H . 512, 24. 5. 46.) 
Kl n: o 22/ 46. ~ . 

Automiesten pa.tevyysvaatimukset. 

Autonkuljettajain esimiehelta, autonasentajalta ja 1. luokan 
autonkuJjcttajalta vaaditaan asianmuk.ainen patevyys linja-aut<>n
kuljettajan tehtaviian. Autonasentajan tulee lisaksi omata koke
musta itsenaisena autonasentaj.ana ja autonkuljettajain esimie
hen olla suoritt.anut Amma ttienedistiimislaitoksen autokorjaamon 
tyonjohtajakurssin ta.i omata perusteelJ.inen kokemus autokorjaa
mon tyonjoht:ajana tai itsenaisena wutona entajana. 

2. luokan aurtonkuljettajalta vaadirtaan patevyys ammattimai
seen autonkuljettajan tehtiivaan. (Rh/ hlo H. 819, 17. 5. 1946. ) 
Kl n: o 22/46. 3. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kau.salan ja Kori.a.n asemieu valilla km:lla 172 + 840 m ava- 4 
La~m 1. 6. ±6 lulden Kausalan alaisena liikenteel1c Niinirniiki
niminen seisake ·tariffivalimatkana Kausalasta 3 lrm (Lh 42, Kw 
20, Ri 101). Seisakkeella pysiihtyva:t maltkustajien jiittamistii ja 
ottamista varten :tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi junat N:o 19, 
20, 25 ja 26. (Rh/Lko I :o 1667, 24. 5. 46.) 

Rautatiehallitus on korottanut Pitiijiinmiien aseman alai en 
Leppavaaran 1aiturivaihteen 1. 6. 46 lukien pysakiksi liikennoi- · 
mistapana K. (Rh/Lko N: o 1665, 24. 5. 46.) 

Karungin pysakin alainen Ailavoj'8kkalan laiturivaihde aYa-
1a.an uucllelleen liikenteeUe 1. 6. 46 lukien entisin. valimatkDin ja 
liikennoimi..<>tavoin. (Rh/Lko : o 1666, 24. 5. 46.) 

T.uiran as<'man alaisena avataan 1. 6. 46 lukien tavaraliiken
teelle vaunukuorw!:' ( T t) ,.lskon raide" yleisUi tarvetta varten 
tar iff i,·aliml'ltka.na 1 kill. 1Lkuj K:o 1481, 22. 5. 46 .) 

Kuopion sataman liikennoimistapa. 
Kun usc:at asemat. huomioimatta julkaisun 0 n:o 1177 s ,Lii- 5 

kennepaikkojen \·alimatka.t" maiirayksia, osoittavat kappaletava-
raa Kuopion :;at·ama.a u ja laskevat kuljetusmaksun sen mukai-
sesti, huomautetaan, etta Kuopion satama on avattu vain tavara
liikenteelle vaunukuornun (Tt), jGten kappaletavaraa. ei sinne 
saa osoittaa. (9. ljp n:o T. 506/ 4190, 17. 5. 46 .)• 

Yleisliput. 

Yleislippujen kirjoiHajille huomautetaan, etta TS: n 12 §: n 6 
rriukaan voi yleisliptm kelpoisuusajka allroa mina kuuka.uden pai-
vii.na tahansa ja paattyy leima.amispaivan edelh Ui paivaa vas
taavan paivan rropussa jonaiiin semaavana kuulmutena. Yileis
lippuiib.in on tekstin ,Viimeincn kelpoisuruspliiva" ja ,(Kuukau-
den nimi kirjaimin)" viilissa oleVialle viivDitetulle riville kirjoi
tctta.va viimeisen kelpoisuuskuukauden nimen lisiiksi myos vii
meisen kelp'oisuuspaivan numero ja vuosiluku. (Tfo N: o 826/ 
1245, 22. 5. 1946.) Kl n :o 22/ 46. 6. 

Matkalippualennuksia . 

Tyoviien Urheiluliifon toimeslta jarjestettaviin kursseihin osal- 7 
listuville on myonnetty 25% :n matkalippualennus astolaan. 
Alennus on voimassa 1. 6.- 31. 10. 46. (Tfo N: o 833/ 1258. 
:2-l. 5. 46.) 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Nuorisoliiton 
nuoriso- ja partioleirin osanottajille Gn myonnetty 25 %: n mat-
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kalippualennus Saloon. Alcnnus on voimassa 5-16. 6. -!6 . (Tfo 
N:o 841/ 1269, 27. 5. 1946.) 

Raittiuden Ystdvien Urheiluliiton jarjestamiin yleisurheilu
mestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijolle on myonnetty 
25 %: n mwtkai!ippualennus Tampereelle. Alennus on voimassa 
13-18. 6. 46. (Tfo N: o 824/ 1240, 22. 5. 1946.) 

Stwmen Latu ·r. y :n jiirjesti.imien kesaleirien os-an9ttajille on 
myonnetty 25 %: n mal.kalippualcnnus. Alennus on voimassa 
Vuo.kattiin 6. 6.-27. 8. 46 ja Aavasaksaan 16. 6.-9. 7. 46 ja 
8. 8.-22. 8. 46. (Tfo N:o -!0/ 1268, 27. 5. 46.) 

Suomen Adventtikirlwn krmtillisiin nuorisojuhliin osallistn
ville ohjelmansuorittajille on myonnetty 25 % : n matkalippuaJ..en
nus Tampereelle. Alennus on voimassa 19-26. 6. 1946. (Tfo 
N:o 835/1263, 25. 5. -!G .) 

Kadonnut vapaalippu. 
Oulun konepajan tyon tekijalle Vuno A. Kanga ·talolle 30. -1:. 

46 01-Ela va,lhl1e kirjo ilettu kesakau iva.paalippu n: o 15/ 425 
on kadonnut ja kuoletetaan. ( 01 Kpp n: o 253, 22. fi. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Helsingin asema.n liikennet~·oUiineu \Vladimir Afanaseff (s. 

1. 4. 11) on erotettu luk. 16. 5. 46 sopimattomana VR palveluk
seen. (1. ljp n": o H 639/ 2356, 24. G. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Ne1jii. ylilln. jaksonhuoltopiiiillikon tointa, yk i ku sakin talou jaksossa, 

asemapa~k'koina Helsimiki, Trumpere, Oulu ja Pieksiimiliki. Toimeen otettava.n 
tulee olla k'eskikoulun kur sin suol"ittanut seka perehtynyt k1rjanpi.toon ja 
sosiiaa,J<isilj;u huolto.tehtruviin. Toimet kuuluvat valtion ylirmiiiiriii te1~ toimien 
2'6. palklkausluoklkaan, jO!<SU. kuulmu ipalkkllo kalliinajanlisi.neen on !},550 
ma11kikaa, min•ka 1lisaksi SU()J'iteta.an ili:idetyt ~kii·, perhe· ja kalliinpaikalliliRiit. 
Lii.hempiii tietoja virkate.htii.vien .Jaadusta autaa ra uta.tiehallituksen• huolto· 
piiillikko, puh. 20371/22·9 tai 32016. Paajohtajalle osoitetut hakemukset on 
jiitettiivii. vi•iuneistiian 7. 6. 19±6. 

9. liikenueja.kso a eura.a,vat esit}'ksen perusteella tiiyteWiviit virat ja 
toimet: asemamiesten esillniehen vi1·koja: yksi Pieksiimiiel.Ui.; !e. l. asema~~nie· 
hen toimia: viisi Pietksamiiellii, kolme Jyviiskylassii, yksi SavonJ,innassa, yksi 
Suolahde a ja yk i· Piilislkylahdessa; 9. l. asemamiehen toimia: yksi Huuto· 
koskella ja yk&i Suonenjoella; 1. l. vaihclemiehen toimia: y!ksi Piek. iimii.ellii; 
!e. l. t·aihdemiehen toimia: yksi Kuopiossa; junamiehen toimia: neljii Pieksii· 
miieHa., neljw JyviiskyHi ·sii ja yk i Kuopiossa; vahtillniehen toimia: yksi Kuo
piQSsa. Lii,kenneooa.s.toru jodltajaLle osoitetut ha.kemukset on jiitettiivii asian
omaisen J!ii.1kerunepaikan piiiillikol'1e <Viimeistiiiin 2·2. 6. 1946. 

!e. l. lci!l'jurin vi'l·ka 3•. talousja:kson toimistossa (Q.ulu) . Paajohtajalle 
Os(}itetut haJkemukset on jiitettii.vii viimeistiiiin 2•2. 6. 1946. 

Yleisen va~kean asuntopulan tallcia kehoitetaa.n hak,ijoita ennen hakemus
tl'n jiittiimi .. rrii. ottamaan selviili asunnon.saantimahd(}lli uuk ista . 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 23 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitlUin : 
Kl. N :o lf46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelu a koskevat muutosilmoitukset on tehtaya painatus jaostoon . 

Polttopuiden myynti rautatielli.isille. 
JotJta rautatielaiset voisivat ennen talven tuloa varastoida 1 

jonkun verran halkoja siiastettavaksi mahdollisimman kuivina 
kylminta vuoden aikaa varten, on rautatiehallitus 22/ 5 -46 
paattiinyt, vaikka valtionrautateiden pQ1lrttopuutilanne on edel
leenkin heikko, etta rautatielaisilrle . aadaan myyda mahdoUisuuk-
sien mukaan kuluvan vuoden kesa--elokuun aikana varastoita
vaksi }"hteensa enintaan 4 m3 siita halkomaiirasta, jonka itse
kukin on oikeutet:tu ostamaan tammi-huhtikuussa v. 1-947. 
(Voj n:o 1687, 22. 5. 46.) 

Kuljetuslupien kii.yton valvonta 
rautatiella. 

Ilmenneiden laiminlyontien johdosta huomautetaan ·liikenne- 2 
paikoille, etta saannostelyn a!laisten (kuljetuskiel!lon aiaisten) 
tavaroiden kuljetuslupien kii..yton va.lvonnasta annettuja miiii
diyksia on ehdottomasti noudatettava. 

Kun tasta asiasta on jo monasti aikaisemminkin huomautettu, 
viimeksi Kaskylehdessa N : o 12/ 46, ei laiminlyonteja enaii mis
saan tapauksessa saa esiintya. (Lkoj N: o 1509, 25. 5. 46.) 

Maantieylikaytavien sulkemisaikaa koske
vien maaraysten noudattaminen. 

Sen johdosta, ettii.. yleison taholta on viime aikoina esitetty 3 
runsaasti valituksia siita, etta tavarajunat sulkevat liian pitkaksi 
aikaa vi!lkasliikenteisili maantieylikaytaviii, rautatieha'llitus kehoit-
taa konduktOoreja ehdottom:an tarka.sti asema- ja junapalvelus
saiinnon 15 § :n 3 kohdan ma~iriiyksen mukaisesti huolehtimaan 
siitii, etta junat eivat sulje tienristeyksia yhtajaksoisesti 10 mi
nuuttia pitempiia aikaa, jos siita aiheutuu hairiota katu- tai 
tieliikenteelle. (Rh/ Lko N: o 1680, 24. 5. 46.) 

Vaunujen osoitelaput. 
Sen johdosta etta vanhojen osoitelappujen poistaminen vau- 4 

nujen nurkkahiikeista aiwm yleisesti lairninlyodiian, huomaute-
taan, etta vaunujen tyhjennyttya on osoitteet 111iistii ehdotto-

3965. 6. 6. 46. 
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masti poistettava. Asemapaallikoita ja pysakinhoitajia kehoite
taan osaJltaan valvomaan, etta maariiysta noudatetaan. (Lkoj 
N:o 1470, 21/ 5 -46.) 

Vaunujen sivulaudat. 

Sen juhdosta etta asemiNa nayttaa aivan yleisesti olevan 
tapan:a ki(yitaa avovalmujen sivulautoja kuormaussiltoina aset
tama:lla vaunujen pylvaita alluspuiksi, huomautetaan, etta tallai
nen menettely on · ehdottoma.sti kiellettya (vrt. Kuormaus- ym. 
miiariiysten V 11 § 1). Kun tiillaisesta miiaraysten vastaisesta 
menettelystii aiheutuu huomattavassa miiarassa sivulaito'jen ja 
niiden saranoiden kulumisia ja vioittumisia, kehoitetaan asema
paallikoita ja pysakinhoitajia valvomaan, etta annettuja maa
riiyksia tassii suhteessa noudatetaan. (Lkoj N: o 1471, 2.1/5 -46.) 

Sailytysta varan tili. 
Muuttaen kiertokirjeen n: o 10/ 2012, heiniikuun 9 paiviiltli 

1945 maariiyksen maksumerkkien tilityksesta ilmoitetaan, etta 
sitten kun uusi painos sailytystavaran tililomakkeesta B n: o 127 
on valmistunut ja joutunut kiiytantoon, laadit.aan maksumerkkien 
tili sanotun lomakkeen kiiantopuoleHe varattuun paikkaan ja 
konduktoorishekkilippujen ti1:hlomakk:een B n: o 270 kiiylj;to 
sanottuun tarkoitukseen lakkaa. (Lkoj N: o 1500, 23/5 -46.) 
Kl. n:o 23/46. 6. 

Rahtiluotto. 
Kansanhuoltoministerion KaupaUiselle Osastolle on myonnetty 

oikeus nauttia rahtiluobtoa tavareliiken,teessii (puutalojen kulje
tuksia varten Neuvostoliittoon) kannettavien maksujen suoritta
misessa Heinolan, KausaJlan, Kotkan, Kymin, Jyviiskylliin, Var
kauden, Va:asan ja Salon asemilla kesakuun 10 paivasta 1946 
lukien. Rautatiehallituksen tilitoimisto perii lruukausi,ttain sano
tulta osa.stolta luOittovelan mainittujen asemien laatimien J.uotto
luetteloiden noj·ailila. (Tfo N :o R. 52/1278, 27. 5. 46.) 

Rahditus. 
Sen johdosta, etta monet asemat kuljetusmaksuja laskiessaan 

jiittiivat k!lltetun vaunun koroituksen huomioonottamatta avo
vaunutavaraa liikennoitsijiin maariiyksestii kaitetussa vaunussa 
kuljetettaessa, viitataan tariffisaii.nnon 40 §: n 2 kohtaan, jonka 
mukaan •avovaunua kiiytettaessii sovellett:avaan hinnoiituslu1:uun 
tiillaisissa 11:apauksissa on lisii.ttavii luku 5. (Tfo n: o 844/ 1286, 
27. 5. 46.) 

Matkalippualennuksia. 
Sumnen Partiotyttojiir·jesto r. y :n, sen liititojen ja piirien 

jiirjestamiin partiokursseihin ja -leireihin osa.aottaviHe partiOilai-
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sille on myonnetty 25 %: n m-a.tkalippualennus. Alennus on voi- 9 
massa seuraaviin tilaisuuksiin : 

1) Suomen Sinisten Partiotyttojen kursseiHe Riihimaelle 
5. 6.-19. 6. 46, 

2) Finlands Svenska F1ickscoutforbund 'in kursseille Karjaalle 
14. 6.-28. 6. 46, 

3) Et.ela-Pohjanmaan piirin leirille Kurikkaa.n 24. 6.-7. 7. 46, 
4) Vartionjohtajalrnrsseille Riihimaelle 24. 6.-8. 7. 46, 
5) Etelli-Karjalan piirin leirille Asemlielle 29. 6.-10. 7. 46, 
6) Vartion- ja partiojohtajakursseiHe Vuokattiin 29. 6.-

22. 7. 46, 
7) udenmaan piirin J.eirille Virkkalaan 6. 7.-18. 7. 46, 
8) Hiimeen , , Tampereelle 8. 7.-22. 7. 46, 
'9) Vat~tion- ja par.tiojohtajakursseille Porvooseen 19. 7.-

22. 8. 46, 
10) Lahden piirin leirille Vierumiielle 8. 8.-22. 8. 46, 
11) Pohjois-Karjalan piirin leirille Vuonislahteen 27. 7.-

9. 8. 46, 
12) Satakunnan piirin leirille Poriin 30. 7.-12. 8. 46. 

(Tfo N:o 853/ 1305, 28. 5. 46.) 
Amerikan Kveekarien avustustoimikttiJW!.an ja Svenska Inter·

nationella Arbetslagin tyoleirien suomaJlaisiNe osanottajille on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen hinnoista 
valtionrautateilla matkoja varten .kotiasemaltaan Rovaniemelle ja 
RovaniemeWi takaisin Ui.h.toasemaNe. l\Iyonnetty alennus on 
voimassa 11. 6.-28. 8. 46 seuraavi'lla ehdoilla: 

Amerikan Kveeka.ricn toimikunnan tai Svenska Internatio
nella Arbetslagin tulee antaa kullekin tyoleirin osanottajalle 
seuraavanlainen todistus : 

, Taten todistetaan, etta ....... ........... .. ....................... ........................ . 
osalllistuu Amerikan K veekarien ( Svenska InternaJtioneUa Arbets
lagin) Lapissa jarjesUimien tyoleirien tyoskentelyyn. Rau.taJtie
ha!llituksen paatoksen N: o Tfo 874/ 1316, 31. 5. 46 mukaan hline1la 
on 11. 6.-28. 8. 1946 vaJisena aikana oikeus ostaa yksinkertainen 
ma;tkalippu kotiasemaltaan Rovaniemelle ja Rovaniemelta takai
sin lahtoasemalle 25 %: n alennuksin tatii todistusta vastaan. 

Paikka ja ailra. 
(Toimikunnan leima) 

Nimikirjoitus." 

Lipun "ostajrulle myydaan shekkilippu, jonka kantaan yhlii
oleva todistus liim&taan. (Tfo N :o 874/1316, 31. 5. 46.) 

[(1·istillis-yhteiskttnnallisen tyokeskuksen (Kalliolan) toimesta 
jarjestettavien poika- ja tyttoleirien osanottajille on myonnetty 
25% :n matkalippualennus Kausalaan j-a HyvinkaaJle. Alen
nukset ovat voimassa 15. 6.-31. 8. 1946. (Tfo N:o 877/1321, 
31. 5. 46.) 
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J(ristillisen Tyoliiisnuorison Liitto t·. y :n toimesta ji:irjestet
ti:ivien nuor isiQn opintopaivien osanottajille on myonnetty 25 %: n 
matkalippualennus Turkuun. Alennus on voimassa 19-28. 6. 
1946. · (Tfo N: o 816/ 1293, 28. 5. 46.) . 

Maaseudun Nuorten Liiton Kauhavaila pidetti:iville tlii<tto
juhlille matkustaville alle 20-vuotiaille ohjelmansuorittajille on 
myonnetJty 25 % : n matkalippua!lennus Kauhavalle. Alennus on 
voimassa 20-26. 6. 1946. (Tfo N:o 879/1327, 1. 6. 46.) 

Suomen Punaisen Ristin Karjalan piit·ihallituksen ji:irjesti:i
mien kesaleirien aile 20-vuotisille osanottajille on myonnetty 
25% :n matkalippualennus Joensuuhun . Alennus on voimassa 
25 . 6.-30. 8. 1946. (Tfo N: o 856/ 1295, 28. 5. 46.) 

Vaununpeitteiden etsinta. 
Viime vuoden lokakuun 29 paivanii toimitetussa vaununpeit

teiden laskenna a puut.tuivat seuraavat Pieksi:imaen aseman 
vaununpeitteet: N: ot 4, 5, 6, 8, 12, 17, 18, 22, 25, 28, 30, 34, 
42, 44, 46, 49, 61, 62, 65, 68, 69, 76, 80, 85, 86, 87, 96, 98, 100, 
101, 103, 109, 114, 116, 117, 118, 121, 126, 131, 132, 134, 138, 
139, 144, 145 ja 146. 

Yhliimainittuja vaununpeitt.eiUi on etsittava ja siina .tapauk
sessa, etta jokin niistii on esiintynyt liikennepaikalla 29. 10. 45 
jiillkeen, on siitii hlmoitettava oman liikennej:akson paiiUikon vali
tyksellii 15. 6. 1946 menne.ssa 9. liikennejakson paa1likolle Jyvas
kyllaan. (9. ljp . n :o W 1186/ v. 45, 27. 5. 46.) 

Kadonnut henkilotodistus. 
Pasilan va.rikolla palveleva1le yU.im. veturirulfumn1ttajalle Eino 

Olavi Nousiaiselle annetJtu henkiloto~au tus n :o 565 on kadonnut 
ja kuoletetaan. (1. vjp n:o 600/ 437, 25. 5. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
2. l. varastomestarim toimi Oulun varastossa. Tiiytetaan e ityksen perus

teella . Varasto-osa ton johtajalle osoitetut hakemukset on jatettii.vii 4. va
rastojakson paaJ.likolle (Oulu ) viimei ·taan 17. 6. 1946. 

Kaksi lB. l. kirjurin virlcaa, joist.a Jtoinen tariffitoimistossa ja toinen tar
kastustoimistoss.a. Paajohtajalle o.soitetut hakemukset on jatettavii viimeis
tiiii.n 27. 6. 1946. 

Kirjanpitiijam viltka Kuopion vnrustossa. Paajohtajalle osoitetut hake
mukset on jiitetHi.v'ii viimeistaan 1. 7. 1946. 

!B. l. kirjwrin virlca 2. talousjakson toimistos a (Tampere). P'aajohtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettii.vii viimeistii.iin 1. 7. 1946. 

Reviisorin virka rautatiehallituksen talousosastolla. Rautatiehallitukselle 
osoitetut hakemukset on jatettiivii viimei taii.n L 7. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jattamista ottamaan selvaa asunnonsaantima.hdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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Viittaus Kaskylehdessa 1ulkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o 1(46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Valtion toissa noudatettava paikka
kuntaluokitus. 

Kulkulaitosten. ja yl€isten taiden m.inisterion tyovoima-asi•ain- 1 
osaston kiertokirrjeella N :o 34 kesiilkuTh!1 1 paivaltii 1946 nrilnis
terio on s,a.a~btarnut lmik:kile.n va~tion ltyovirastoj·en jBJ •lairtooten tie
dok.si, et:Jti:i. kaiilcissa valtion tOissa rtyosopimussuht-eessa olevwn 
ltyOnrtlekijain palkk.ojen maarittelyn perus:teeru.L 0.11 p~deiltava alilia
oleva.a, sosiaailimillllisteri001 helm:ilmun 28 paiviina 1946 tyopa•lk
ikojan siiiinn6stelysbli .antama.a paikka.kuntJaluobtusta. 

Nliiden tyovmastojem. ja 1ruirtx>sten, joilli on voimassa tyOeh.to
sopimwksia, joi.ssa sopimuksissa <Yn p:aikk.ah.ll!D.taJuolkirtus maari
.telty edella sanotu ta poikkeavasti, on, paikkakuntaauokitussopi
m'USta uusi.ttaa;;s.a, tali jos toilll.en sopimuspuo1i siihen suostuu, 
jo siJtii. ennen yhdenm:u.k!aistettaVJa edella sanotun sos:LaaJiminj~ 
tJeriOn. parutaksem m:ukaiseksi. 

Niissa tap!auksissa, joissa, parilk!kakumrtJa siir:tyy haJ.vempaan 
Juokkruan ja palkrut ltfunan vuoksi tulisiV!alt l..aslkemaall1, ei n:iita 
o1e 18Jlennettava nyt kaynnrissa olevilla tyomaiHa, eika myoskaan 
sima 'bapauksess.a, etta jos tyorruaa on si.i1"1tyva ja tyovailri seura:a 
mUJk.ana. Miklili uusia tyomai.ta alotetaam., mallrnetarun. paJ.kat 
uuden pa.ilikakun.rtauokiltuksen perusteella. 

Tyopal.krut 1Il!alkseta:an uudem luokituksen mukMsesti huhti
kuun 1 paivlisrtJa 1946 lukien:. 

Sosiaaliministe1·ion pootos rt;yopalkkojen siHinnostelyssa kay
rteutavasta paikklakuntaluokittelusta. 

1. Marun. kumrrut kuuluv~t 
parikikakuntal uokki:iln. I-IV, 
joista 1 iluoldra ()Ill elinkusrt:Jan
nuksiltaan kaJllein ja IV luok
m huokeilln, seuraavasti: 

Paikka. 
Kunnan nlmi kunta 

Iuokka 
Kaupungit: 

Harn.ina . . . . . . . . . . . . . II 
Ila~o . . . . . . . . . . . . . . II 
Heinola . . . . . . . . . . . . . III 
Helsinki . . . . . . . . . . . . I 
Hfune.enlim.na . . . . . . . . II 
IisaJmi . . . . . . . . . . . . . . III 
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Kunnan nlmi 
Pnikka. 
knnta
lnokk'\ 

.Jornsuu . . . . . . . . . . . . . II 

.rr.ask;zrla . . . . . . . . . . . II 
KaJaaru . . . . . . . . . . . . . II 
Kiaskine'n . . . . . . . . . . . . III 
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . I 
Ko'k:kola . . . . . . . . . . . . . II 
Katka ....... ~ .. ...... II 
Kristiiru:1nkaupunki . . . III 
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . II 
IJa.hti . . . . . . . . . . . . . . . II 
Lappeera!IJ.t.a . . . . . . . . . II 
Lov:ri&a . . . . . . . . . . . . . . III 
1\'Laa,rioolham ina . . . . . . II I 
JH:i.Jklreli .. .. . .. .. .. .. II 
NlaffilitJruli . . . . . . . . . . . . III 
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Pietarsaari . . . . . . . . . . II 
Pori . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Porvoo . . . . . . . . . . . . . . II 
RaJahe . . . . . . . . . . . . . . . III 
Rauma .............. III 
SwvOII11M.ma . . . . . . . . . . II 
Taanmis:aari . . . . . . . . . . III 
Tampere . . . . . . . . . . . . II 
Tornjo . .. . . . . . . . . . . . I 
Turku . . . . . . . . . . . . . . II 
Uusika:arlepyy . . . . . . . III 
Uusikau p1111.lci . . . . . . . . I II 
Vaasa . . . . . . . . . . . . . . II 

Kawppa:tat: 
Forssa .. . ... . ....... III 
Hyvinkaa . . . . . . . . . . . II 
Ikrua.lri.n an. . . . . . . . . . . . . II I 
K.a.rjaa . . . . . . . . . . . . . . III 
Kankki:la . . . . . . . . . . . . III 
Kauniainen . . . . . . . . . . II 
Kerava . . . . . . . . . . . . . . II 
Kouvol·a . . . . . . . . . . . . . II 
Lauritsa•l:a . . . . . . . . . . . II 
Lieksa . . . . . . . . . . . . . . II 
Lohja .............. . III 
LoimaJa . . . . . . . . . . . . . III 

Kunnnn nlmi 
Paikka. 
kunta· 
lnokka 

Nokia (teolli;;;nu&Jiue) IT 
Nokia (mun osa ja 
Siuro) . . . . . . . . . . . . . . III 
rurmes . . . . . . . . . . . . . II 

Pie.ksiiJn:a . . . . . . . . . . . . II 
Riihimiiiki . . . . . . . . . . . II 
Rovaniemj . . . . . . . . . . . I 
Salo . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Sein.aj olti . . . . . . . . . . . . II 
SuoLabti . . . . . . . . . . . . . III 
Tmd a:1a . . . . . . . . . . . . . . III 
V~:llkookoski . . . . . . . . . . II 
V ammala . . . . . . . . . . . . III 
V 13frkaus . . . . . . . . . . . . . II 
.Nanekoski . . . . . . . . . . . II 

lllaalaiskunnat: 
.A.1tolah tJi. . . . . • . . . . . . . III 
A lwtornio . . . . . . . . . . . . I 
.Anjala .. . .... , . . . . . . III 
Eno . . . . . . . . . . . . . . . . III 
:Emon.tekio . . . . . . . . . . . I 
Espoo . . . . . . . . . . . . . . . II 
Eur.a (Kaurttua) . . . . . III 
Em'a. (muu osa) . . . . . IV 
Haa.pasaa.ri . . . . . . . . . . III 
Harjavalta (t~oHisuus
aU.ue) . . . . . . . . . . . . . . . III 
Harjava:lta (muu osa) IV 
Hnu'lcipudas (P131teruiemi, 
Mart.i.rrmrilemi ja Halo
sennri.emi) . . . . . . . . . . . II 
Haukipuda (muu 0&1) III 
B'elsingin mlk. . . . . . . . II 
HyrynSi31lmi . . . . . . . . . II 
Hyvinikai:im. mlk. (Jokela 
ja Viemola) . . . . . . . . . III 
Hyvinkaiin mlk. (muu 
Hameenkyro (Kyros-
koski) . . . . . . . . . . . . . . III 
Hameenkyro (muu osa) IV 
osa) . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Hameeil'liruoon mlk. . . . III 
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Kunnan nimi 
Paikka.. 

lmnta
lunkha 

Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 _ 0 0 0 0 n 
llomanu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II I 
I(!]JB,ri ........ 00 00 .. 00 I 
Joutseno (teollisuusalue) II 
Jowtse.no (muu ooa) 0 0 III 
.J<u:ai!1kooki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
JyvaskJil·an mlko (Tik
~~~, V aaj akookii j a. 
A1Jala) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
.Jyvaskylan mlko (muu 
osa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
,Jiirnsi:i (Jokivarni) 0 0 0 0 III 
Jamsa (muu osa) 0 0 0 0 IT 
Jamsiinkoski 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Ja~ 00000 oooo o O 00; III 
Koornm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Kajraanilll. mliko 0 0 0 0 0 0 III 
Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Karunki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
~mijan-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Kemm mlko 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
Kempele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Keuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fii 
K.iimi.nlci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Kirkkonummi 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
KittiUi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Kokemiiki ( Kolsi) 0 0 0 0 III 
Kokema,llri (muu osa) 0 0 IV 
Kola.Jri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Kuhmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
K uivlllilli emi 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 II 
KuoTevesi (~eollisuu ·-
aJ.u~) 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 III 
Kuor ve i (muu osa) 0 0 IV 
Kuusw:no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Kuu.sanikoslri 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Kuusjiirvi (Outokumpu) II 
Kuusjarvi (muu osa) 0 0 III 
Kymi (teollisu11Sa!lue) II 
Kymi (muu osa) 0 0 0 0 III 
Lappee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Laulaua (Vihtavuori) 0 0 III 
Lauk.aa (muu ooa) 0 0 0 IV 

Knnnan nimi 
Paikka
knntao 

Iuokkt1 

Lempaali.i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
I..10hj.an m II- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
l\La2lria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Messukyla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
Muhos (pohj o osa) 0 0 0 0 III 
Muhos (etel. ooa) 0 0. 0 IV 
Muonio 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 I 
l\hlStasa.aori 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 III 
l\'Uinttlii. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Naantalin mlko 0 • 0 0 0 0 III 
Nuijamal8. 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 III 
1 urmeksen mlko (Poro-
kyUi.) 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Nurmeksen mlko (muu 
osa) ooo ooooooooo'oo o o IV 
Nunnijarvi (Rajamiiki 
ja kirkonk:yHi.) 0 0 0 0 0 0 III 
Nurmijii.rvi (muu os1a) IV 
Orirresi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Oulujoki 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 III 
OulunsaJo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
PaMruno 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Para1ne.n (l\ialmi) 0 0 0 0 III 
Par·amen (muu osa) 0 0 IV 
Parikka:1a. 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 III 
Pelkoserun::i.emi 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Pi~lisensuu (Penttilii.n 
sahlan. alue ja v•aneri
tehda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
Pielisensuu (muu ooo) III 
Pielisjarvi (Panklakoski) II 
Pielisjarvi (muu osa) III 
Pirk:kal.a. 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 III 
Porin mliko 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 III 
Po.rvoon mlk. 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Posio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 I 
Pudasjiirvi 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 II 
PuoLa'11lk.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 II 
PyM.iia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Pyhiijarvi Uo 1l. 0 0 0 0 0 0 III 
Raiffio 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 
Ramitlla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • II 
Rautji:iorv,i 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 III 

1 
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Knnnan nimi 
Paikka
kunta
luokkn 

Ristijarvi _ . . . . . . . . . . . III 
RoVIalliemren m I k. . . . . I 
RuokolaJl ti . . . . . . . . . . II 
Saari . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Srulla ... '. . . . . . . . . . . . . I 
Sa vukoski . . . . . . . . . . . I 
Sim.o . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Simpele . . . . . . . . . . . . . III 
Sipoo . . . . . . . . . . . . . . . III 
Sippo1a _ . . . . . . . . . . . . . III 
Sodrunkylii . . . . . . . . . . . I 
SotkJamo . . . . . . . . . . . . III 
Suomussalmi . . . . . . . . . II 
Suon€njoki . . . . . . . . . . III 
Suon~emi(teo1l'liru.ooalue) III 
Suoni.emi (muu ooa) . . IV 
Siiriiisni.emi . . . . . . . . . . III 
Siiynatsalo . . . . . . . . . . . III 
Ta:ivalkoski . . . . . . . . . . II 
Tam.m.isaaren mlk. . . . . III 
Te:rvo1a . . . . . . . . . . . . . II 
T~la......... .. . . . I 
Tuusula (Jarvenpiiii) . II 

Kunnan niml 
Palkka
kunta
luokka 

TuusuLa (nnlll os:a ) III 
Ulvila . . . . . . . . . . . . . . . III 
Uitaj iirvi. ( pohj . osa) . . II 
Utajiirvi (etel . osa) . . III 
Ut.sjoki ....... _ . . . . . . I 
U ukuni,Clln i . . . . . . . . . . III 
V al.kead.a . . . . . . . . . . . . III 
V aiOJaj a . . . . . . . . . . . . . . III 
Vihrti (kirkonkylli ja 
~ummela) . . . . . . . . . . III 
Vihti (muu osa.) . . . . . . IV 
V iri:al.a . . . . . . . . . . . . . . . III 
VuoJijoki . . . . . . . . . . . . III 
V'ii.rtsilii . . . . . . . . . . . . . III 
Yli-Ii . . . . . . . . . . . . . . . II 
Yl:ikiiminlki . . . _ . . . . . . III 
Ylit01'1Do . . . . . . . . . . . . I 
Ylojii.rvi (lteollisuu&-
,rulueet) . . . . . . . . . . . . . . II 
YlojarVi (muu osa) . . III 
Kailclri muut InJaaJl.a.iskunnat 

lrnuJ.uvat IV prailkkaJrnntaluok
ka.an. 

(Rh/To N :o H 736, 7/ 6 .1946. Asetuslrok001ma N :o 174/ 1946.) 
K[. n: o 24/ 46. 1. 

Tyontekijain vuosilomat. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion tyovoima-asia'in 

osasto on lriertokirjeelliHin N: o 33, toukokuun 31 piiiviiltii 1946 
illmoittanut kaikkien tyovirastojen tietoon ja noudatetJtavaksi, 
etta vaJltioneuvosto on sanottuna piiiviinii tap.ahtuneess<.L esitte· 
lyssa kiisitellyt yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valJtioon oJe
vien toimihen.killoiden ja tyontekijoiden vuosiloma:p. pidentfunistii 
koskevan asian ja tiilloin piiiittiinyt: 

1) ~ii ct:oimihenkiH.ille tai tyontelcijiiJle myonnetiiii.n vuosi
lomaa kymmenen vuoden paJlvelusajan jiilkeen 21 tyopiiiviia ja 
viidentoista vuoden palvelusajan jalkeen 26 tyopaiviiii; 

2) ettii muissa suhteissa noudatetaan tyontek1jiiin vuosilomista 
annetun lain siiiinnoksiii. 

Edeliii olevan johdosta rawtatiehal1itus ilmoittaa, ettii niimii 
maiiriiykset kumoavat rautatiehallituksen kiertokirjeen N: o 11/H 
923, 20/ 7.1945. Kymmenen ja viidentoista vuoden tyookentely
ajan jiilkeen vaJtionrautateiden tyontekijo:iJJJle myonne1J!-iiviit vuosi-
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lomat ovat tiiten samat kuin aikaisemminkin mutta vuosilomaan 2 
oikeuttavan tyoskentelyajan p~taa olla saavutettu huhti.kuun 30 
pa1vana. 

K~'mmenen vuotta lyhyemman ajan tyoskennellyt tyontekija 
saa tyontekijain vuosilomalain (Kl. N: o 20/ 46.1) mukaisen vuosi
loman, ei lruitenkaan vahemman kuin mita asianomainen on aikai
semmin saanut. 

Vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi luetaan edellleenkin kaikki 
valtionrautateilla palveltu aika, vaikka se olisi va1ilHi ke keyty
nytkin. Aikaisemmin tapahtuneen tyoskentelyn hyvaksi 1ukemi
sen cdellytyksena on kuitenkin, paitsi tyontekijain vuosiloma!lain 
6 . : n 3 kohdassa maini,tuissa tapauksissa, etta asianomainen on 
tyoskenne'llyt huhtikuun 30 paivaan mennessa ke. keytymatta va
hintiHin kuusi kuukautta. (Rh/ To 1 : o H 956, 7 /6.1946). Kl 
n:o 24/ 46. 2. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon 
olevien toimihenkiloiden ja tyontekijiiin 
matkakustann usten korvaus. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriO on tyoehtosopi- 3 
mustoimikunnan esityksesHi ja valtioneuvoston raha-asiainvalio
kunnan law·unnon mukaisesti vahvi tanut seuraavat yksityis
oikeudellisessa tyosuhtecssa vailtioon olevien toimihel!kiloiden ja 
tyontekijoiden matkalm tannusten korYaamisen ja piiivarahan 
maksuperusteet, jatka ovat voima . a 1 p: sta kesi:ikuuta 1946 
1lukien toistaiseksi. 

]< §. Matkakustannusten korvaamisen ja piiivarahan maksu
perusteet on tarkoitettu koskemaan 

kaikkia niitii yksityisoil{eudellisessa ty<>suhtcessa vail.rtioon 
olevia toimihenldloitii. ja tyontekijoita, jotka ovat nykyisen 
matkustussii.annon (matkakustcmnusten korvauksesta ja paiva
rahasta annettujen valiioneuvoston paatosten) ulkopuolella ja 
joita siis ei voida rinnastaa valtion viran ja toimenhaltijoihin. 

1. Tt1apiiisluontoisista siirroista aiheutuvat matkat. 
2 §. Seuraavat maksuperusteet on tarkoitettu sovellettaviksi 

tapauksiin, joissa toimihenkilo tai t:vontekija. tyonjohdon 'll.tiiii
riiyksestii jonkin tehtavan uorittamista varten tilapaisesti joutuu 
siirtymaan asuin- ja tyopaikkansa ulkopuolclle sekii 

sovellettaviksi myos pysyviksi tarkoitettuihin si.irtoihin 
menomatkan osalta. 
3 §. Siirtyminen katsotaan tilapiiiseksi silloin, kun tyomaa

rays on tarkoitettu niin lyhytaikaiseks:i, ettei asianomaista sen 
johdosta koMuudella Yoida vaatia hankkimaan py :vvaisluontoista 
a ·untoa uudel1la sijoitu paikalla. 

-l §. :Maksuperusteiden subteen jaetaan toi.mihenkilili ja tyon
tekijat seuraaviin kahteen ryhmaiin : 
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I. sellaisiin, joiden kanssa tehty tyosopimus ei cdellyHi 
tyoskentelya tai liikkumista varsina:isen toimi- tai rtyopaik
kansa ulkopuoJ.ella; ja 

II. sel.!laisiin, joiden kanssa tehtyyn tyosopimukseen sisal
tyy liikkuminen maaratyssa toimi- tai tyopiirissa. 
5 §. l\1atkustustapaan ja ma,tkakulujen korvaamiseen nahden 

noudatetaan voimassadlevan matkustussaannon III matkustus
luokkaa koskevia mai:irayksia, paitsi piiiviirahaan niihden, josta 
ovat voimassa alempana mainitut erikoismaarayksct. 

6 §. Paivii:rahana, joka on tarkoitettu niiden lisi:ikustannus
ten korvaukseksi, jotka aiheutuvat toimihenkilOlle tai tyonteki
jalie hanen tilapi:iisesta siirtamisestai:in vakinaisluontoisesta tyo
paikasta, suor.itetaan ryhmaan I kuuluvihle ensimmaiselta 30 
vuorokaudelta asetuksen matkakustannusten korvauksesta ja pi:ii
vi:irahasta III luokan ede11lyttama paivaraha ja sita seuraavilta 
vuorokausilta 75 % sanotusta pi:iiva:rahasta ja ryhmi:ian II kuu
luville 60% edelli:i mainitun asetuksen mai:iraamiisti:i III luokan 
pi:iiviirahasta, kuitenkin niin, etta mikali ryhmiian II kuuluva 
joutuu ti1lapaise1le matkalle toimi- rtai tyopiirinsa ulkopu01lelle, 
suoritetaan paivaraha kuten ryhmassa I. 

Paiviirahan maksuperusteina noudatetaan muuten voimassa 
olevan matlrustussaantoon sisiiltyvia maarayksia, kuitenkin seu
raavin poikkeuksin: 

1) paivaraha maksetaan vain selJaiselt.a vuorokaudelta tai 
sen osalta., jona toimihenkilo tai tyontekija ei ole voinut saa
pua asunJtoonsa yoksi, tai on matkan takia klo 18-7 valisena 
aikana poissa asunnosta vahintaiin 4 tuntia' eika sita aikaa Olle 
laskettu palka:lliseksi tyoajaksi, 

2) jos tyonantajan puolesta on jarjestetty iamainen ma
joitus, maksetaan paivaraha 25 %: lla alennettuna. 

B. Tyopaikan laa.fentumisesta tai siirtymisestii aiheuttwat 
piii·1•itti:iiset matkat. 

7 §. .Jos tromaa tyosuMeen kestaessa laajenee tai siirretai:in 
niin, etta tyomatkn pi•tence, on toimihenkilo tai tyontekija oikeu
rtettu matka-ajan ja matkakulujen korYauksen ylri % tunnin yh
teen suuntaan menevalta matkan osalta, j011loin sen yil.i menevan 
ma,tkan osan pliivittainen kulkuaika lasketaan tyoajaksi ja kor
vataan yksinkertai<;cn tuntipaJlkan perusteella. Ajoneuvolla kul
jettaessa maksetaan korvaus todellisista matkakustannuksista lrni
tenkin myos alle lj2 tunninkin matkaosuuksista. l\1atka-ajan pi
tuutta miiaratti:iessii otaksutaan jalankulkijan kulkunopeudeksi 
4 km tunnissa. J os tyontekijaif on tyomaa1lla majoit.ett.u tyonan
tajan toime ta, ]asketaan edc!Hitarkoitetuu tyomatkan pituus ma
joituspaikasta. l\'Iatkakuluina suoritetaan karvaus va1n todelli-
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sista maikakustannuk..-;ista (linja-auto, jWla- iai •laivallipuista) 3 
matkustussaannon edellyttiimiin III matkusiusluokan perusteella. 

C. Tyopaikan erikoislaat1J-isesta sijainnista johtuvat 
saiinnonrnukaiset matkat. 

8 §. 1\Iatkakulujen ja matka.,ajan korvausta ei makseta mat
koista, jotka toimihenkilo tai tyontekija jouLuu suorittamaan 
asunnostaan siihen toimi- tai tyopaikkaan, johon han on tyo
sopimuksen tehnyt. Kuitenkin voidaan matkakulujen ja matka
ajan korvaus suorittaa sellaisissa tapauksissa, joUoin se on kat
sottava kohtuussyista, tarpeelliseksi tyopaikan eriko·isdlosuhteista 
(sen syrjaisyyde ta, hankalista liikenneyhteyksista ja asunnon
saantivaikeuksista) johtuen, jolloin korvaus maksetaan korkein
taan samoin perustein kuin edella kohdassa B on maaratty. 

E rikoismiiiiriiy ksia. 
9 §. 1\fatkapaiviltii maksetaan palkka silta malkaan kayte

tylta ajaJlta, jolta toimihenki1o tai tyontekijii matkan takia muu
l!:en on estynyt saamasta palkkaa, kuitenkin korkeintaan niin 
pitkiiltii ajaJlta, etta han saa normaaldsen tyopaivan palkan. 
Sunnuntai- ja pyhapa<ivilta maksettava matka-ajan pa!lkka laske
taan tiilloin yksinkertaisen 8·tuntisen tyopaivan mukaan. 

Talla lrnlkulaito&ten ja ylleisten toiden ministerion tyovoima· 
asiainosaston kiertokh·jeel'la N: o 30, 29/ 5.1946, kumotaan minis
terion kiertokirjeet N: o 24, 17/ 2.1945 ja N: o 12, 11/ 2.1946 
(Kl N:o 8/ 46.4). (Rh/ To N:o H 400, 7/ 6.1946). Kl n:o 
24/ 46.3. 

Polttopuiden kaytto valtionrautateiden 
keskuslammityslaitoksissa seka virka
ja asuinhuoneissa ja myynti rautatie
lii.isille. 

Otsakeasiaa ko keva rautatiehal'lituksen kirjelma n: o 1341/ 6075 
22/ 6 -4.1 on voimassa myos polttokautena 1/ 6 1946-31/ 5 1947 4 
ja edelleen, kunnes toisin miiadWHin. (Voj n: o V. 90/ 1312, 
8. 6. 46.) 

Liikennepaik:koja koskevia muutoksia. 

Tornion a eman alaisena avataan 17. 6. 46 lukien tavaraliiken- 5 
teelle vaunukuormin (Tt) ,Kolmionraide". yleista 1arvetta varten 
tari£fivalimatkana 2 km. (Lkoj N: o 1519, 3. 6. 46.) 

Ka1ltimon aseman ja Jakokosken laiturivail1teen va1illii km:Ua 
656 + 770 m avataan 17. 6. 46 lukien Kaltimon alaisena liiken
teelle Nilos-niminen seisake tariffivalunatkana Ka!ltimosta 3 km 
(Jns 33, Vkt 212 ja Kon 236 km) . Seisakkeella pysl:i:htyvat 
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matkustajien jattamistli ja ottamista va:men tarpeen vaatiessa 
(S) toistaiseksi kaikki henkilo>Jiikennetta puheenaolevalla rata
osalla valittlivlit junat. (Rh/ Lko N:o 1779,7. 6. 46.) 

Jyvaskylan a eman a'laiset ,V. T. I"- ja ,V. T. II"-niiruiset 
syrjarai.teet muutetaan 17. 6. 46 [ukien ,Rautpohja I"- ja Raut
pohja II" -nimisiksi (Lkoj N: o 1514, 3. 6. 46.) 

Postivaunuissa matkustaminen. 

Koska on todettu postivainuissa harjoitettavan luvatonta mat
kustajien kuljetusta, huomautetaan Mk V. 56. VIII. 4. kohta:an 
viitaten, etta postivaunuissa maksuttomasti ma;tkustamaan oikeu
tettuja ovat ainoastaan postin jarjestelya ja jakamista varten 
kulloinkin tarpeelliset virkaillijat, joiden tulee vaadittaessa esit
taa asianomaisen postivaunupiirin tarkastajan antama henkilo
todistus. J os postivaum1issa matkustaa muita virka~lijoita, mika 
voi tapahtua ainoastaan virka-asioissa, tulee heifl.Hi olla a ianmu
kainen matkalippu. Linjavirkailijoita ja konduktooreja kehoite
taan val vomaan, etta tata maliriiysta noudatetaan. (Rh/Lko n: o 
1788, 7. 6. 46.) 

Ilman junamiehisti:ia lahetettavan tavara
junan matkakuntoisuuden tarkastaminen. 

7 Siita, eWi junaturvallisuussaannon A-liitteen 5. kohdassa, 
jossa on maaratty, etta ,junan varustaminen matkakuntoon ja 
sen matkakuntoisuuden tarkastamiseen Qiittyvat kondukti:iorin 
tehtavat on suoritettava asemapaallikon maaraaman pateviin 
henkili:in toimesta", ei ole tarkemmin miiaritelty rtehtiiVIien suo
rittajall.ta vaadittavaa patevyytta, vaan se on jiitetty kussakin 
tapauksessa asianomaisen asemapiiallikon omaan harkintaan, on 
ol.'lut seurauksena, etta patevyyskasite on saanut erilaisia :tulkin
toja. 

Vaadittavan patevyyden selventamiseksi ja yhten8,isen tulkin
nan aikaansaa.miseksi ilmoitetaan seuraavaa: 

Kondukti:ii:irin patevyys on vaadittava silta, joka suorittaa 
junan vaihtamisen ja sen teknillisluontoisen matkakuntoisuuden 
tarkastamisen, koska taman henkili:in on vastattava siita, eWi 
juna on oikein kokoonpantu, vaunut kunnollisesti k)'ltketyt, kuor
mat kunnossa, loppuopastimet paikoi.;JJaan jne. Kuljetuskirjojen 
tarkastamiseen ja vertailemiseen sekii kuljettajaJlle toimittami
seen, vaunuluettelojen laatimiseen ym. vaunukirjurien tehtaviin 
kelpaa ita vastoin asemamies tai alemman patevyystutkinnon 
surittamatonkin benkilo, jon.ka asemapiiallikko katsoo siihen pii
teva.ksi. 



-9- 24 

EdelUi olevan johdosta kehoitetaan kaikkia varustelu- ja 7 
ri.S>teysasemia jarjestiimaii.n i'lman junamiehistoa lahcteWivien ju-
nien matkakuntoisuuden tarkastami en siten, etta sen suorittavat 
konduktoorin tehtaviin patevat henkilot. (Lkoj n: o 667, 5. 6. 
46.) ru. n:o 24/ 46.7. 

Rahtikirj ayhdistajien tarkastus. 
Kun asemat jMtavat tarkastamatta saapuvat rahtikirjayh- 8 

dimajat, aiheutuu tasta laiminlyonnista lukuisia tili- ja kassa
virheitii. AsemapiiaHikoille ja tavaratoimistojen esimiehille huo
mautetaan, etta Mk V, 46, 26 § maaraa nimenomaan: 

Maaraaseman on otarkastettava, eWi rahtimiHirat on oikein 
merkitty yhdistajaan ja etta laskusuoritukset saTakkeissa ,mak
settu" ja ,maksettava" on oikein. Tarkastuksen suorittaneen 
henkilon on merkit!tiiva yhdistajiUin sana ,tarkistettu" ja oma 
nimensii. 

Lisaksi huomautetaan, etta asemapaallikot ovat vastuussa k. o. 
maaraysten noudattamisesta (Asemapiiahlikon ohjesaannon 28 §). 
(Yltr n:o Y n:o 156/ 173, 31. 5. 46.) 

Lennatinllikenne. 
Korusii.ll'k0sa.nnmalOII1Jaikk€itla ei saa irtoruaisina myyda y'Jei

siille. 
Leilillli1tJin- ja kol'IUitril1iJt on 1l~a.diJbtaVJa hUJolJelilisesti. Sii.hHOO

san,oma:kiui,tilt on aihl.ekirjoiJtett!aVJa ( aseilll3lll n.imilleima. Y'lminM.n: ei 
ri·ittii) ja liimaltltJava vastlaaviin jiilljennoks:itin.. 

Lennati•IlJOihjesiiiinJI.on 80 §: n 4 Irohta on edelileen voimassa. 
,J OS siis sah'k<isanomassa on mel'lkinta , pootJits:e ", ik;a.nnt6ttatan siruta 
my<>s kirjemaiksu. (Ylltr 111 :o Y 156/173, 31. 5. 46.) 

Valtionlaitoksilta kannettava alue
vuokra. 

Vii•t:aten tariffisii.3.nnon 58 § :n B 9 e) kohtoon huollli81ult.etlaan, 
etta sam.ottu tkohitla; lroskee myos V ailit.ion PoltttoaW.etJOirnisltoa 
(Vapo), joruka vookraami ba alueiSta s:ilis on ktanlnettam yileisen 
:tariffin mUikaiset matksrut riippUIDlaltta siit.ii, kene11le VUJOik:ratu!l.O.a 
tallueella Ollev.aJt 1Ja:val'at lUJovutetaan. Rh: n kirje N: o 2089/10036, 
12. 8. 1943 on fumottu. (Tfo N :o 897/ 1338, 3. 6. 46.) Kll. .n:o 
24/46.10. 

Yhdysliikenne Rauman rautatien 
kanssa. 

Huomaultettalailll, etlt.ii Yhdy.sdiillkennejullkaisussa (0 N :o 1405) 
sivuilila 35 olevien R&UJma.nl raUitathiatii kookeva.en el'likoismliitatrays
ten 4 kohdaill tois·en ka;ppai1een mukiruan (lisiillehti n:o 3) 0111 
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IJJa..it,wrivaihteillc, VJaihteillle ja ,Jai,tureiltlc tai nri:irilt,ii tl•ilikeruuep.arikoit!JLa 
lahetetltawd.en Nihetysten mhtikirjoi.JJle loodilttava oma.t rahJti,lcirja
yhdistiijii.nsa, jotiDa v>iedaan erikoisluettteloon erikseen. ~ 
jiin merkitiilin tli.ihety; - tai maarapaik.aiksi epa,1tsenai.nw. l:irike.IlJile
p.afficlra ja ne tilitt.iiii a. o. paallilysroasema ltai -pysiili!ki. MyOsk,in 
tilillk!ataVlalktkeisiin on me11k:iWiva rt:ode~1inen ilruhrt.o- ja nW.l:iirapaiklk!a. 
(Tfo N:o 896/ 1337, 3. 6. 46.) IG. u:o 24/ 46. 11. 

Syrjaraidemaksut. 

KooJta He1sinJI.ci Ka,tfajanokkJa ja He1· in:lci Lansisaltarrrua ov!Wt 
a va:tu't V'aim vaun.UJlmor:maJ.iitkenteelile ( 'Dt) on 111Mille epailtsenaii
sihle loiikennepallikoiiJJ1e .taii n~li.den aJ.aisitlle syrj8imitei11e iUihetebta.
vien :Uahetysten kU!ljetusmralcmt 1askettava siften, etta. liihetys
pallikaillta Helsingin ascnwillle IJaSkcttuun kmtljetUlS!lrulJksiui11IL Jasa;taw 
TS : n 51 § :ilL muJkainen syrj araitdlemaJmu. 

Sanmilila huomawtetaam, etlta ttu<1113Jallnattomail1a ·tava.nalila <tlaiDkoi
ltet.aan:l varin ·Uilkomaitlta ooapunurttla <tullltaarrn.wtx:mltra tavtatma. ei.Jka 
sii,; vientirt:avarnra. (Tfo N:o 898/ 1339, 3. 6. 46.) 

Rahtiluotto. 
13 Ita tllt.a tiehaur1iJtu .on myonltanyt ,ailrltaJ u et ehlta ville naj ava.nb'0-

1-a.irtokseen kuu>h.lvi11Le ruilthlittajil.il'e oikeuden n:awttia v.ailit.ionrauta
teide.ru tkaikiill1a. a elTIIi11a ja pysake~111ii rt:a1Thf£isaannw 57 ~: n edcl.
tl')-.ttatrruiia mhthluottoa ibav,a,I'II;ll]iikenteessii lrennelttaVJisrt:a IDJaksuista 
15. 6. 1946 [uJriel1!. Rahti ~.askataan o1liiliastarHfilll muikaan ja 
me11kitiifult mruksettavaJnsi a. o. aMllititit.iijan i]wtiasell1JallJ1a. Kuhrm
kin ra.rutikirjrum on sanalll ,Puollk1t,usvoimat" 't:i!laile !leimatrou sen 
rrajava1•tiola.itolksen ruimti, jorrka Jiasl~Jurm Jrul.jetus lt!oim1tatla<IU'1. 
Nama Uihetykset. me:nkitaan rahtlrilluotto1uettetloon mjavanbioiLailtok
sen ikot.iasemru11a, joille myOskm 1udttovelka on aruUikalusiJt'tlailin 
katteioolJa suornettaV'a .. 

Nanna .wht11itlt'ajat oV!alt: 

Nirni : 

Rajava.r.tiootojen esikun:ta 
Rajaj aakarirykmemttti 1 

RaojajaakariprutaJljoona 1 

Kotiase'Yita : 

Hels:imki. 
Rfulkka, 
Inunola. 
Ronkka, 
Immdla•, 
Taavetrt:i, 
Lauritsailia, 
ParikkiaJLa. 



Rajajiialdiripataljocma 2 

Rajaja.aldiri~part:aljoonlll 3 

RajajaiildirirykmentJti 2 
Rajajti:ia.karipataljoona 4 

RajajiUikiiJ:ipata.ljoona 5 
Rajajaiiiki:ilipataJjoona 6 

Erillinen rajajaiilmripaJtlal-
joona 

l\lerivartiorylanentti 
Suomenlahdcn merivartiosto 
Saaristomeren merivartiosto 
Ahveruanma:aiilJ merivartiosto 
Pohjanlahden merivartiosto 
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OnHola, 13 
Tohmajiirvi, 
Lieksa. 
Kajaani, 
Hyrynsahni, 
Sotkruno. 
Rovaniemi 
Kemijarvi, rrriklili raut·atiet ei
vM. kuljettaisi viela tavaxoita 
Kemijarvelle, tulee kot.iJase
Inaksi Rovanierrri. 
Rovaniemi, o . Sod.ankyil.a. 
Rovruniemi, 
Alavo j'3Jkiklala, 
Tol'Irio, 
Ylitonruio. 
Lohja, Lohjan kruuppaila, 
Ktauniairuem, Tiihtelli. 
Helsinki. 
Helsinki. 
Turku. 
Turku, os. MaiB.ria.n ham:ina. 
¥aJasa. 

Ki·rjC'lmJiiilWi:i. :o Tfo R. 1•9/441, 14. 3. 1945 tiedo~Wt.tu rahti
ludt.io()-l()ikeus on kumottu. (Tfo N: o R. 55/1388, 6. 6. -46.) 

Matkalippualennuksia. 
Partiolippukunta Hips1d r. y :n leirille osaUistuville partialai- 14 

sille on myonnetty 25% :n matkalippualennus Porvooseen. .A.len-
nus on voimassa 24. 6.-9. 7. 1946. (Tfo N: o 918/1400, 8. 6. 46.) 

Partiolippukunta Toitnen 'l'ytot nimisen jarjeston jasenille on 
myonnetty 25% :n matka:lippuatlennus Lohjalle. Alennus on voi-
ma sa 26. 6.-17. 7. 1946. (Tfo N:o 916/ 13 5, 6. 6. 46.) 

Jarnviigsrnannens Kristliga [Orening-nimisen yhdistyksen 
niille jasenille, jotka eivat ole oikeutettuja saam.aan vapaalip
puja, on myonnetty 50%: n matkalippualennus 29.-30. 6. pidet
.taviian kesiikokoukseen matkustamista varten Porvooseen. Alen
nus on voimassa 27. 6.-2. 7. 1946. (Tfo N: o 878/ 1328, 1. 6. 
1946.) 

Suornen V apaakirkon Y ctrhaisnuorisoliiton suurleirillle osallis
tuvi!l'le nuorille on myonnetty 25 %: n m1iltkalippualennus Santa
laan. Alennus on voima, a 2 . 6.-9. 7. 1946. (Tfo N: o 919/ 1390, 
7. 6. 46.) 
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Suomen Partiopoikajiirjeston Ahmaksessa 1.-15. 7. valisenii 
aikana pidettavalle Pohjolan Partiopoikapiirin piirileirilile osal
listuville partiolaisil'le on myonnetty 25 %: n matkaJlippualennus 
matkalippujen hinnoista matkaa varten Ahmakseen ja ttakaisin. 
Alennus on voimassa 29. 6.-17. 7. 1946. (Tfo N:o 907/ 1368, 
5. 6. 1946.) 

Suomen Valkonauhaliitto r·. y :n jiirjestiimien kristillisten tyt
toleirien osanottajille on myi:innetty 25 % : n maJtkalippurulennus. 
A'lennus on voimassa Hyrynsalmelle 4.-12. 7. 46. Vuolingolle 
9.-17. 7. 46 ja llmajoelle 10.-18. 8. 46. (Tfo N:o 851/1290. 
28. 5. 46.) 

Suomen Rautatieliiisten K ristilline1~ Yhdistys-nimisen yhdis
tY'ksen niille jiisenille, jotka eivat ole oikeutettuja saamaan va
paalippuja, on myi:innetty 50% :n matkalippualennus 6.-7. 7. 
1946 pidettiiviian kesa- ja jatkovuosikokoukseen matkustamista 
Vlarten ,Joensuuhun. Alennus on vaimassa 4.-9. 7. 1946. (Tfo 
N: o 905/ 1360, 4. 6. 1946.) 

Laatokan Ka.rjalan Maakwdaliitto 1·. y:n jiirjestaman maa
kunnallisen juhlan ohjelmansuorittajille ja toimihenkiili:iille on 
myi:innetty 25 % : n matkalippualennus Pieksiimaelle. AJennus on 
voimassa 4. 7.-9. 7.1946. (Tfo N:o 806/ 1227,21.5. 1946.) 

Stwmen Opetto,jain Raittiusliiton toimesta jarjestettiiville 
ra~ttius- ja sosiaa'lipedagogisten luentokurssien osanottajilJle on 
myi:innetty 25 %: n matkalippualennus Paimioon, V arkauteen ja 
Lappeenrantaan. Alennus on voimassa Paimioon 4.-10. 7., Var
kauteen 21.-27. 8. seka Lappeenrantaan 23.-29. 8. 1946. (Tfo 
N: o 711/ 998, 30. 4. 46.) 

Su01nen Kut~1·omykkiiinliittoon kuuluvien yhdistysten •allalue
teltavi·in !til]_.3Jisuuksi~l!1 martlrustav:hlle lruuromyk±hle <m my~y 
25%:10. matJkJalippualenn'ILS: 

1) esitelmiipii.iv1lit Lieksassa 6.-7. 7., 
2) urheilupiiiva:t Helsingissa 27.-28. 7., 
3) esiibe1mapaiviit Jyvaskyliissa 25.-26. 8. sek!ii. 
4) , Inkeroisissa. 14.-15. 9. 1946. 
Aloerm.us on voimassa 2 piiivaa ennen ja 2 pi:ilivaa jliilkeeru ilrun

·krimi rtil1a.isuuden. 
Sama!l1a huOIIIllau~'llll, etta Kil 19/46. 6. 4)-kohda.ss.a. Seinii

jocl!la 6.-7. 7. pidettava tilaisuus 010. sl:irretty 13.-14. 7. 1946. 
(Tfo N:o 881/1334, 1. 6. 46.) 

Finlands Svenska FolkskolliirarfOrening-nirrllsen yhdisty;ksen 
esite'l.mapaiville (Maarianhaminassa) osallistuviiJle on myi:innetty 
25 %: n m:atlm.l:ippu.amnus Turkuun. Alennus 010. vO'imassa 6.-
18. 7. 1946. (Tfo N :o 882/1330, 1. 6 1946.) 

,Toimen Pojat "-nim.isee:n partiopoilmjarjooti:ion k:uuluviJlle 
pa'I'Illiolaisille on myi:inn~ 25% :ill matka.1ippu.allenrn,us Lohjl8llie. 
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Al£nnus on voima 31 . 7.- 2. 8. 1946. (Tfo :o 93/134D, 3. 6. 14 
1946.) 

.i11 ets.ii veikoi-fl1 imise.n par<!Jiopoikal1pp ukunnan k iileiririn osal
li tuviille partiola.isi'ile on myoometty 25 %: n ma.Jtkalippuallennus 
Vil'ltain asemalle .A!lennus on voim.assa 21. 7.-15. 8. 1946. (Tfo 
N :o 809/ 1224, 21. 5. 1946.) 

Nordisk fifrbund fiJr lwinnogy·rnnastik-'.IJ!i:roj an yhdli tyksen 
toimesta jarrj~avilloe vo.i.mist.elukursseille osalllistuvihle O!Il 

myfulnw!Jt.y 25% :!11J m.wtkail.ippu>allennus TaJrl.Illisaa.ree. Al6IIJllfllS 
on vO'ilrlliss.a22. 7.-14. 8.1946. (Tfo N:o 792/1201,16.5. 46). 

Patrtiolippukwnta H elsingin K otkat j-a•rjestiimalle leiril1e osal
'listuville partiolrusi~·le on myonnetty 25 % :n nmrt:kaJ.ippua[erun.us 
Vana.jl8.an. .A!l0'11!Uus Oli1 voima.ss1a1 27. 7.-13. . 1946. (Tfo 
N :o 927/1403, . 6. 46.) 

Forbundet fOr sve(Ytskt forsamli?vgsarbete i Finland-mimisen 
jarj€Stim ttoimeanpam.em.i!lle uskonndllispedagoogisille km'SSeille 
osallistuviile kansakoulunopettajillle rautatiehallitus on myonta
<ruyt 25 % : n ffi3Jtkialippual'ennuksen Turkuun. Alennus on vO'i
massa 30. 7.-8. 8. 1946. (Rh/Tfo :o 1467/ 5256, 2. 5. 46.) 

Suornen Kristillisen Opettajaliitto r. y :n ltoim:esta. jarjestet
tavian uskonJtopedagogisten lkurssien osan>O'ttaji·l!Le on myonnetty 
25% :n maltikaJippualennus Haminl8.1aill. k1elnn:Lus Oill vo:imassa 
31. 7.-6. 8. 46. (Tfo N : o 875/1319, 31. 5. 46.) 

Sven.ska JJ1odersnuUsliirares Forening i Finland n.rim.isen yh
distyk.sen toimesta jarjestettaville kesiikursseille Uudessakaarle
pyyssa osalJlistuville <m myOr!Jrwbty 25 % :n m3Jtka.O.ippuaJennus 
Kovjoelle. Alennus on voima a 3.-12. 8. 1946. (Tfo N: o 
912/1374, 6. 6. 1946.) 

H elsingin pohjoisen ruotsalaisern seumkunnan alllJaJlueteltba.viin 
rt1illia.isullikS'ii.n o at1liSituv1i111e on myO:r:!JJJJetty 25 %:ill m.aJtlrehippuallen
IDIUS. Nfuna tilaisuudett ovat: 

1) YJ.ioppiJJaskokous Porvoossa 8.-13. 8., mii.i.iriilaseffila Porvoo; 
2) Koulunuorison kesiiJ.eiri Raippaliuodossa 1.-4. 7., :rnWa... 

asema V oosa; seka 
3) K<JIUilunuOI'I:ioon lloosa~Jeiri Sipooss.a 19.-23. 7., !lnOOriiaseDl.la 

Helsilllki. 
Alennus on: voimassa 2 paivaa em1en ja 2 paivtiia jiillkeen kurn

ki!n ltilaisuuden. ( Tfo N: o 701/984, 27. 4. 1946.) 
Finlands Svenska Orienteringsfij1'btmd~nimisen yhdlst.yksen 

toimesta jarjestettaviin suunnistamismestaruuskilpailuihin osaJllis
ltmvil1e !lcillpmjo:il!l~ seka ltoimihenkitlo.i.Ue on myfumatty 25% :Ill. 
maJtJkJallippu:alenn'lllS KruUillunkyUiiiill. Ale:rmus on voimassa 13.-
17. 9. 1946. (Tfo N :o 783/1188, 14. 5. 1946.) 
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Kadonneita virkamerkkeja, vapaa
lippuja ym. 

Helsingin asemahla patl.velevaiHe 1 1. a emami Varuni:i Jool 
Vuror;e11e lattmert:ltu Vlirlk.annerkk!i n::o 26 jra lk:esii.Jlro.ooimpaailippn 
n: o 45/ 625 Hki-~ ~ ova1t kradonneet ja kUioil<etetaan (1. [jp 
n:o 1248/ 2509, 3. 6. 46.) 

Pas.iilian vru'liilrolllia: patl velteVlaille 2 !l.. veturinlkulljetltJaJja Sven 
Ani·an JohanilLeS T11ogenriJJJle am.nei:Jtu V!imkarrnei1kikri. n:o 140 on 
kadonm.ut ja ikoolert:eba.an. (Vre Psl 11:0 K~a 452, 6. 6. 46.) 

Pieksam.Mn vau:rikoU.a ( J y) piail ve1evw1le Jilim. vert:.urin[a.manllit
tiija Unto KorhoseN.e rannot.tu virklam.er1kikil. n:o 628 ja kesfuklruusi
Vlapaallippu n :o 1/ 712 ovat kadonm.ee.t ja ·kuoilet t3an. (Vre Pm, 
8. 6. 46. ) 

Myonnettyja palkintoja. 

RauttatilohaiiJl.ii.tus on myi:inlt.any;t OU!l.UJn. Vlllirikob piallrve!levaJhle 
2 l. V!eturinilruljetta.jaale H erma.n Aleks,ande1· Karnulalle 500 ma.r
ikaru SiUUJl'Uliseru p•ai~Jk:iJruru:m trumustwkselmi silita er-iikois€srt:a v.rul.p
pruud!oot.a ja ripeaotlteisllludesta, jat.a han ,01li •oooilttiam.·Uit jl\ll1Ja
vallikla'an pida'11tiim.isessa Lapin laBmnJ3Jlilia 7. 5. 1946. (Rh/ To JL :o 
1131/ 6341, 24. 5. 46.) 

0111hm laSemaililJa pallvell.evahle 2 l. asemamiehe.hle Eero Peu1·alle 
on my001netty 500 rn:a,~ suuruinen p.a!Lkilinrto tunm.usrt:..ulkls:e.k&~ 
sirufu eriilooriseslt.a viailppaudeslt:ra ja ripeiiotteisuudestJa, j01ta hllill oli 
oro ~t'ban'lllt pi<llittJi:Lesslioo j wna va.rtk.aan 3. 5 . 19 46 011[1\lJil. ru>eilllali1 
rabaJpihalilia.. (Rh/To n:o 1170/ 6875, 31. 5. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Pieksiimaen asenuulla pail.'V'eleva 18llokas Aiarn.e Talwo :KJwhaJ s:eJdi 
SaVTOnilinnran aiSiel'OOlhlra pail.velevat ~aiLoklmaJt Otto 0lra'V11 Koopomm ja 
Ralum.i Evert Hlru-maj.neii oVJaJt vapauteltUJt V~ pail'Velmlksesta 
31. 5. 46 hlllcien. aJlokilm.id.en. ott.a.rnisestlaJ ja iaiil.Tillla!tltiopetUJksesta. 
annetUII1 ohj esiiiinnon 16 § : n p erusteelll.a.. ( 9. itj p. n : o H 242 I 4315, 
24. 5. 46.) 

J OOilS'Uillll asenWdl yllia:n. ru;emrum.ies V !il.jo Rober.t Nousiad,n,en 
on erot.ettu VR pail.veluiks~ta 5. 6. 46 ILulk:ien. (8. [jp. n:o H. 
448/ 2963, 8. 6. 46.) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

Kaksi tyonjohtaj0111. virrlcaa, joista toinen Helsingin konepaja.lla (veturien· 18 
korjausosastossa Hyvinkiiii.llii.) ja toinen Oulun konepajalla (viilausosas-
tossa) ; kolme alityiinjohtajan vilrlcaa, joista kaksi Pasilan konepa.jalla (sor-
vaus- ja putkiosastos a) ja yksi Kuopion konepajalla (tyi:ikaluosasto sa) ; 
kaksi vetwrinnestarin viTkaa, joista toinen Tampereen varikolla (Pri) ja toi-
nen Pieksii.miien varikolla (Sl); satakuusikymmentiineljii. 1. L vet'Utl'iJnlculjet-
tajan virlcaa, joista kaksikymmentiikolme Pasilan (Psl), neljatoista Riihi-
maen (13 Ri, 1 HI), viisi Karjaan (Kr), kuusi Turun (Tku), kolmekym.
mentii.viisi Tampereen (20 Tpe, 3 Tl, 5 Hpk, 6 Pri, 1 Wp), kuusitoista Sei
najoen (13 Sk. 1 Vs, 2 Kok), seitsemantoista Ouhm (10 01, 2 Roi, 4 Kja, 
1 Tor) , viisi Iisa:lmen (3 Tim, 2 Kon), kalmetoista Pieksamiien (8 Pm, 
4 Jy, 1 Kuo), kaksikymmentakaksi Kouvolan (16 Kw, 3 Lr, 3 Vro) ja 
kahdeksan Joensuun (5 Jns, 1 Toh, 1 Nrm, 1 Smj) variko:lla; yksi 1. l . 
vO/Un'UIInestarin vilrlca Oulun varikolla (01) ; kaksi 2. l . vawnu.mestarim virlcaa, 
joista toinen Tampereen vat·ikolla ('l'pe) ja toinen Karjaan varikolla (Kr). 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiiva viimeistaii.n 
1.8. 6. 46. 

Kaksi ylim. vetWI·inlcu.ljettajan, kolme yUnn. vetwrinliillnmittajan, kaksi 
ylim. lcondu.lctoorin ja kaksi ylim. jWlW!Tniehen tointa Simpeleen-Parikkala:n 
yhdysratarakennuks~lla. Hakemukset on lii.hetettava 25. 6. 1946 mennessii. 
Simpeleen-Parikkailan yhdysrntarakennuksen tyi:ipii.iilliki:ille, os. Simpele as. 
Hakemuksiin on liitettavii. asianomaisen piiiillyston suostumus siita, etta ha
kija voi siirtyii. hakemaansa toimeen 1. 7. 46 tlukien. Toimiin pyrkiji:iitltii. 
vaaditaan 'samat pii.tevyystodistukset kuin vastaavissa toimissa valmiilla 
radoilla. Asianomaisten tulee siltii. ajalta, jolloin he toimivat rataraken· 
nuksella, luovuttaa kaikki vakinaiseen toimeensa kuuluvat palkkaedut, mutta 
saavat ratarakennuksen varoista ratarakennukse11a hoitamansa toi,nta vastaa
van palkan, ikii.lisii.n valtinari.sen toimensa mukaan, perhelisan, kailliinpaikan
lisiin Simpeleen mukaan ja virantoimitus- ja vaunurahat. 

6. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettavii.t virat ja 
toimet: 

1. l. 0/UtonasentajOJn toimia: yksi Kaulirannalla ja yksi Oulussa; 2 . l . 
0/UtonasentajOJn toimllia: yksi KaulirannaJla; 1. l . autonlcltljettajan toitrrvia: 
kuusi Kaulirannalla; 2. l . 0/Utonlcu.ljettajan toitlnia: yksi Kemissa ja kaksi 
Oulussa; ase1namiesten esinniehen 'V'irkoja: yksi Ylivieskassa; 2. l . vaihde
miehen toimia: neljii. Kemijii.rvella ja yksi Ylivieskassa; 2. l. asemamM:hen 
toitlnia~ viisi Kemijii.rvellii., kuu i Rovaniemellii., kaksi Kemissii., kuusi Ou
lussa ja kaksi Raahessa; 9. l. asem<v~niehen toimia: kaksi Lauritlassa, yksi 
Iissii, yksi Haukiputaalla ja yksi Ruukissa; ju;namiehen toimia: yksi Ke
missii. ja kaksl Oulussa. Liikenneosaston johtajatlle osoiLetut hakemukset on 
jii.tettiivii asianomaisen liikennepaikan paiilliki:ille viimeistii.lin 25. 6. 1946. 

3. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettiivat toimet: 

1. l. OO!ihdemiehen toimia: kolme Turussa ; 1. l. asemamiehen toimia: 
kaksi Turussa; 2. l. asem®niehen toimia: yksi LoimaaNa; 9. l. asemamiehtm 
toimia: yksi V.inklriil.iissii.; vahtimiehen toimia: yksi Turussa; j'UIIUlllniehen 
toimia: kaksi Turussa. Liikenneosaston johtajl!Jlle osoitetut hakemukset on 
jii.tettii.vii. asianomaisen liikennepaikan paii.lliki:ille viimeistaii.n 26. 6. 1946. 
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1. l. va.ra.st<nne.~larintoimi, Kouvolan polttoainevarastossa. Tiiytetaiin esi· 
tyksen perusteella. Va1·asto·o aston johtajalle osoitetut hakemuk&'t on toi· 
mitettava 5 :nnen varastojakson piiiillikolle, Kuopioon, viimeistiiiin 26. 6. 46. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hah-ijoita ennen hakemus· 
ten jattiimistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinld 1946. Valtioneuvoston lrirjapatno 



KASKYLEHTI N:o 25 
1 9 4 6 

Viittaus Kaskylehdessa iulkaistuu n maaraykseen merkitaan : 
Kl. N :o IJ46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 

•Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatus;aostoon . 

Virastojen tyoajasta annetun asetuksen 
muuttam.inen. 

Ase.tu ·kokoebna a on 24 paivana t~mlrok:uuta 1946 juilikaistu 1 
Ilkihln kuuluva asetus u: o 411 viras:tojen •tyoa.jasta a.nruetUJD. ase
tuksen muuttamise.s.ta: 

Valltioneuvoo:ton kanslian toimia}aan kuuluvia a ioilta kasitte
lema.J:i.n miiiiratyn mini ter.in esiibtelysta muut ta.an vira tojen 
tyoaja ta 29 piiiva.na jou!lukuwta 1922 anootun asetuksen (325/ 22) 
1 §, ellaisena kuin se on 19 paivana tarnm:ilwu'ia 1940 amJJe
trn;sa asetukseosa ( 37 I -±0), ja aset..uksen 4 § se:ka EsJ:ilt.afun ase
tuksen 6 §: iiiin uusi kolmas momenrtti seurnavasti: 

1 §. Ty<>aika val•tioneuvostossa, keskusvirasto· a ja 'laanin
haJlhtuksi a on kello 9-16 muina ·arkipaivina, pa.iltsfi lauan
taisin sekii pyha~ ja juMa.paivien aa't.tojua, jollloiu se on kaksi 
turutia lyhyempi. Virast()!ll toimintaa keskey;btamart:Jta on v.iran ja 
toimen l~a!l•tijoihle asiauomaj~Wn virastou p~HiJlikiin o oi•tuksen mu
killan varattava kello 11.30-13.30 vali: ena aidrona eninta,an yhden 
t unn in ruokail uruka.. 

Ke akuu:n 1 p~iviin ja elokuun 31 paivan valisena aika.na 
on tyii8Jika ke11o 9-15, joota aja ta korkeintaan puoli tuntia 
saadaan kliJ~ttik'i. virkiiS!tyshetkeksi. LaUJall•tai in e:kli pyh~ ja 
juhQapaivien aalttoina on tyiia.ik.a. kesakuu!kausiua ke keytyma!lta 
keHo 9-13. 

Rahastot eka kirjaajie.n ja liihe'bilijien kassat saad~an tkui
tenkin sllllkea turutia e'llnen virka-ajan paa.tiymista. 

4 §. Ruok;a,:iJ•uaika on vira.S'toissa jiirje.stettiiva mahdol!l:isoim
mau monelle samaruaika.:iseksi, olt:1am.alla. kui.tenkin huomioon, elt!ta 
yle:isolle Yarata·an ma.hldloJlilsQms vi•I'ka.-asioissa tavart:.a. viranoma.i
~ia vahintai:in kahdcn •tunnin aika.rua ja. eltti:i. virastoihin voidaan 
antaa a iakirjoja ko:ko vjrka-ajan. 

6 §. ------------------

PailvehJSvuosiksi luetaan myos se aika, minka asiaruomainoen 
ennen va.ltion pail. vel UiklSleeru tuloa on sotatiltan acilkana l'leServ.i
Uii ena ollurt puoluSJtu lai•toksen pa•lveluksessa. (Rloj n :o 21, 
11. 6. 1946.) Kl. n:o 25/ 46.1. 

4,300. 20. 6. 46. 
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Valtion toissa noudatettava paikka
kuntaluokitus. 

KL 2-1/ 46. 1 olleeseen lueNeloon :li a,taan H:ninlrii-8 mllk (muu 
osa) IY. · 

Valtionrautateiden kansanelakevakuutus
maksujen osuuden kirjaaminen. 

A~ianomaisille hou:mau'teta.a.n, etJ'ta v1al.tionraUJiateiden juJkis
oikeudeliisessa virkasuhlteessa ole,ien 'iran ja toimen haU.tijain 
puolestJK1 kiansanelakelain mukaan suorittaanalt 'akuutusmaksut 
on lruluvan vuoden. alusta Jukien htlomalttava, sarnoirukum ltyo
suh!teessa olevien poolesta suorrtettava1t ' "alruwtu.srruaksut, menona 
asianom.ai eJlla paiJkJlmus- <Uai tyomal.il·a.1~nomentilla, joten vaJ
:t.:iov"'arajrurninisterion kirjellman N :o 1907, 23/ 1 1946 (Kl. n: o 
11/ 46. 1) 3 kohda · . ma.jnriJttu momeil!toimrilll.en e.i koske valrtion
rm.1ltatei•tli. (Toj N:o To 1-136/ 2379, 6/6 1946. ) Kl. n:o 25/ -16.3. 

Irtaantuneiden vaununosien keraa
minen ja kunnostaminen. 

Tanali.n tapaht.uneessa ooiltt.ely&<>a rautatiehallitns on paatta
ny,t, e1JWi. if!baarutuneet vaununos·art; on kaikJ.cia.lJta rautart:ieaJ.ueeJ.ta 
kerattiiva ja kesiiJ!mun a.iimoo lahetett.i:ilva uahimpaan variiwoon 
kunnoste.ttaviksi . Mikali saruoltltuja osia variklkoihin kertyy Y"li 
niiden oman r.ar:peen, v1arikort lahebtaYM. liikenevii:t. •O!Stat edeilleen 
konepajoitdn. (Rh/ Ko n :o 1 34/ 7340, 31. 5. 1946. ) 

Tapettien hinta. 
RawtatiehaJlJ.itus on kumoten 1tapet.tien h intaa ilwskevan k irjcl

mansa N: o 653/ 2051 21. 2. 46 paattii·IliJ~t, e1Jteri. valJtiO!l'llrauta
'teiden huone.istoihin saooa va1tionrawta!teiden ikustanm.llksehla 
ilma.nJ mtaosaston johrt:ajan rtai raurtalt.iJera:lrenlliUsosaston joh't.ajan 
lupa.a ootaa kaU.liimpia ta.petiteja. kuin seliaisia, jord€lll hinlta
luett.e!lohinta, siis a!lenn~ton hmta, on enirutaan 46 mai'Ik!kala 
rulla.~ta. 

V il:lllltionrawtJateiden lmone:istossla asuvaWla on kuiitenik:in oikeus 
saada huonteistoonsa kaHiimmatikin. tapeti.lt, jo han 1111alksaa .ta
pe!ltioen hinnan ja )'111ama,inilitun h.innan eron. Tallaisrissa tapauk
s~ via!l.ltionraurt:.atiet siw suorirtrt.aw11t .trupetti.Jen hinnasta 46 markan 
hillJllan rull~1rt.a vahennetltyniil v.al.JtionraUitateiUe siita mrub.dohli
sesti myonnebtav;iiJJla 13tlennU!klslell.a ja ta.pelt.tien saa.ja aJOpurt:. 
(Rh N: o 653/ 7500, 13. 6. 46.) 
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Muutoksia aikatauluun n : o 112. 
Ke ·hlnnm 17 piiivastii. 194:6 hlkien pysahtyvat tarpeen vaa- 6 

tie · a (S) ju.nat n:o i'i61 ja 562 ~1iklk1lan ja junat n:o 505 ja 
:-06 Tupp Jan e.isakkeilla. (Kut n:o 8 0/ 1004: ja 806/ 1002, 
11/ 6 -46.) 

Kesakt1rm 23 piiivasta 1946 lukien pysli..htyy juna n: o 77 
tAl~peen vaatiessa (S) Ora.vijarven eisa:klkeolla. (Krut n:o 761/ 
1036, 14/ 6 -46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Ra.llltaitiehaillitus on maarannyt Tehtaanportin-Kouvolan 7 

tariffiviiJimattkan. 5 k:m: kl i, jot en Teht.aanportin tariffivhlim.albka 
on sama kuin Kyminrtehtaa.He ja KymwtehtaaHa. (Rh/Tfo 
~: 0 1 02/ 708 . 6. 6. 46.) 

Venalitisten 4-akselisten vaunujen 
kuorma. 

Sen johdosta, t1a venaUi' iii 4-akselisia vaunuja (V gk ja Vok) 8 
on UiheteJt,ty rku01•ma·tt.uina tayt.een karuta.vuute-en ( 50-60 ton.) 
sellaishlle rat.a.<>sihle, joiUa su;m1.n salllilbtu akselipa.ino on tiiten 
t.uB.ut Y'Liteltitya, ilmo:iJttaa kullj tu to:iJmWt:o, ·etta V gk- ja V ok
vaumut sarad:ann lrnljetltaa tiiyteen •kian/tavuUJtee.n kuormattuina 
ainoa ·t.aaru ra·tao ilia Hiki-KJlh, Hki-Tpe, Ri-Wnra ja Kw-
!Gta., joilla vaunun tatkselipaino ooa QUa korkemtOOJll 22 tonnia. 
Ratao :iJHa Ikr-Hma., .Jy-Suo, Sl-Par, Lpi-Rhe, U ·a-Klr, 
Lla~Roi, Ilm-Pha, Iilm-Kou ja Kon----Jn.", joi,Ua akseli,pa.ino 
. aa olla korkeinta.an 12.5 tonm.i.a, saa Vgk-vaunujen kuorma oHa 
kmikein.taan 26 ltonnia ja Vok-vaunujen ikuorma korkei:rutaan 
30 tonnia. Ka.ikiUa muilJa rataooilla (akstelipaino korkein•taan 
15 tonnia), sara V !!ik:-vai\llluje.n kuorma o1Jla. Jrorkemtaan 36 tonn ia 
ja Yok-valmujen kuorma .korkeinlt.ruan 40 t.onmtia. 

Taman :takia, joi1Jta natiden vaunn:j€n tiiliavuus ja tkantavuus 
tUlisi mahdollisimrnan hyodyHiseSti kayitettya, ei niita k·aJbtd'essa 
jalkimmai ·essa 11:apauksessa saa anrt:aa !lruormalttavakffi raskaiJkt 
tavarohlla (paperi ja eUuil.oosa) vaan aiooas~t~ kevyilhla, tilaia
ottavilla 1tavaroiilla, kute.n puurtaloit ym. (Kut/ven n: o 127 I A, 
15. 6. -16. ) Kl . n:o 25/ 46. 8. 

Alemmat liikenneoppikurssit (konduk
ti:iorikurssit) syyslukukaudella 1946. 

Tulevalla. ·yy lukukancl 1la jarjestettaville uusille aJemmille g 
•ltikenm•.oppikUl'SI>€ille ( n. s. konduktoorikursseille) aikovien on 
jat.etrt:ava oppikurssien jobJt.Oikunrual•le osoi1etwt hwlmrnukseru.sa 
asianomaisiJle estimiehi1leen nJiin wilkai in, eltta ne aausu.nJtojen 
, euraanrin;a ehtivat opp.ikur. ·ien johtajail.~e tulevan heiniikuun 
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15 p :dan mennes ii . Naiden anonlJUsten ikiisittelyyn, niihin 'hitet
itaviin 13.siaJlciJ:"joihin ja mu.ihiJn ikursseill~ paiisya kookeviin se.iik
koihin nahdffl! on n.oudaJt·~l:itaV'a, milta al<Ykkaiden otltamisesta ja 
amm~uttiop~tUtksesrt.a ai100tun ohjesafumon 10, 11, 17, 18, 45, 
48 ja 55 §§ :ssii S€ika vaihdemiespi.iltevyyt;ta lroskevassa raU!taltie
halllitu!ksen lrirjelmii.s:sla n: o H. 797/ 3138, 3/ 6 -38, mruirii!taan. 
Ku.iltenikiru riit:too lcirj,rulllinen anomus ja ninllikorltin jwljennos 
niiJ.ta henilciiloilta., jotka a:ikJajseJll.[l}jj,n ovat vastl3.aril~ ikiU.r e.i.He 
ha.keneet ja ikerran ttai useaunmin jo saa.noot ooallistua paasy
ttwtkirut.oOin . Viameioosta osaootost:a on ltacl\ikta. ai.lklami:ililra anomuik
soo,la mainii1Jtava ja on asia:nomaisen esinniehen myoo tassa tapauac
sess:a haikemukseen me.nlcittava, minlk:aladne.n hak:ijan toiminba 
myohearunin on o1l.Utt. 

PaasYJtu!tJkinlto, joka edeilloorukin kas.iJt:ltaa. ohjesaiia1tojen, 'la -
kerunon j.a aadinlkiclen kirjaillliioot kokoot, pidetaan moonantaina 
tuJevan elokuun 12 p:nii klo 10 ja kestaa Sle vam sanl()ltm.rn paivi.iln. 

Tahan paasytu:tkintoon ja sitJtenrmin siina kurssei1le hyvaik
syltyitslta ilmoiteltial!ln ai!ka.naan. Kll.I\'l&it aloitetaan. 1TI!al3..nant.aillna 
elOih"llU!l1 19 p :.na keUo 13. Naihle lrurs&eillle voiooan ~ yJu;.i 
tuokkla, ruoin 40 oppilcast.a., niiden. 43 Jisruksi, jotJka jo ·aikaisem
rnin pidletyss.a. palilsryhltkinoossa on hyvii.:ksytJty. (Opj rn:o 750, 
8/ 6 -46. ) 

Veturinkulj ettaj aoppikurssit syysluku
kaudella 1946. 

Tulevan syyslu!kukauden •a.i.lm.na. jarjest€Jt,ta;iJ.le vetur:i:n.h."Uiljert
t.a.jaoppi!kur eiilile aik:ovien on jiitatta.va oppiJkurssien joh.toknm
naJ.il~ osoiltet.Utt hwkean.Utksen.sa asianomarisille esim.ieh.ill:l€ie!I1 nii.n 
aikaisin, etta ne 'Lausuntojen seura.am.ina e.h'tidiJt oppikurssie.n 
johtajaHe tu~eva.n heiniikuun 15 p : ksi. Nauden ~m.omUS!ten ikasit
·teilYYJll, niih~n hiltettiiv.i.in .aSJ.ia.k:iirjoihin ja muillhin kursseille 
pii.iisya kookewi.n seiik:koili.in ni.ilhden on MUJd3Jt.elttaV'a, miotii alm:
k.a:ide.n otMurniseS!Ua ja amrruaibtiopetuik es;ta annetun ohjesa.iinnon 
3 4, 10, 11, 18, 59 j~ 67 §§ :.s&ii j•a ikon-eosastOia koskevassa 
MK IV : ssa, kirjoi1tUtS 5,2 maii1"1i:iltaan:. Kuiternki.n riittaa pel.Jkk:ii 
kiir'jlaJJillen anomus ja nimikortin ja.ljennos niiJ,tii henikiloiltii, 
jotka. ailkaisemminikin ova.t puh-eenaoleville kinrsseihle hwkeooet ja 
sa.aneelt oikeude:n osa(IJJ.istUta paasyltut!k:int,OOII1 . Vii:me.i-;esrta pii.oas.y
tultlkinltoo.n oo.a.not.osta on 1t.arkika. 13..ilkamaiira l!l.I!JOIIUuksessa ma.inJ.t
tam ja on asianomaisen esi!!niJehe.n myos tiissii il:.a.pauksessa haike
m1likls1een meoottavii, m.inJkWI.ruinen hakij•atu ikaytos j1a rtOOmilll'OO 
myohem.min on olil:Utt. 

Pi1iisyttwtik.i.nto nairta 16 viikkoa kesltii.vci.a opipilrursseja W111ien 
jiirjoe&tetaan perjantaina tulevan elokuun 9 p :nii klo 10 ja. kes.ta.a 
se va.iiil. aJilotun pa~van. 
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Tahiin paasyu;tkillltoon ja sitt.emmin ku:rsseilile hyviiksyltyis;ta 10 
sekii ku1'SSien aLioomk1ajasta i1moi,tetJaan ,aika:na&J.1. Todennaikoistli 
kruit.enJdtn on., €:tt.a ikurssit voidru:m aloiif.ltaa rnaananJflaina elokuun 
19 piiivfunli keilJo 10. a~He k~i1le voidaan otta.a . yksi. luokkla, 
44 oppilasiJa., niiden 36 lti.saksi, jort:tka jo ai.tkaisernmin p.idet.yssa 
paasytutllcinnos.'*~ on h~'VaksyM;y. (Opj n:o 760, 8/ 6 -46.) 

Ylemmat liikenneoppikurssit. 
Opp.ikmssien jollitokunnan paatt.oklsen mukatan otetaan ma~ 11 

nantaina tulevan syyskuun 16 p :nii klo 13 •alkavi1le ylemrnille 
liike.n:neoppiikursseiiJl>e yh·beensa 120 oppilasta. 

N~i.in dhl€111 ei niiille s.e.uraavan vuode.n hub.tikuuhun 8al3kka 
k;est.avilJ.le ku:rsseiUe koulwh'l.lonei rton puutteen, oppil~aiden asunto
vaikeuksrien ja moruiteu. muiden ja.rj te~lyesteiden vuoksi voida 
siljoittaa k;aikkia aluStavan: liilkennevirka,tutikinnon suor1tt<meita .. 
0saMit1aj1en joon eru jruksojen kesken raltkatisee lopullisesti lii
kenneosasrt:on johtaja niiden o anottaja,lu~t>tellojen mukaan, joil:tka 
jaiksonpaJillikoidten on elokunn 15 piii'I.Jiiiin mermessii Uihet-e.t.t.a v:; 
oppikurssiten joMajrule ja joissa osanotta;ia•t on ~uert:elttava siinii 
j3.rjesty\klslessii kuin :ne kursse.iiHe ehdot.e1:Mn. (Opj n:o 00, 
11/ 6 -46.) 

Rahtikirjayhdistajien tarkastus. 
Kl. r: o 24:/46. 8 kirjoitu.ksess.a viita~taan :Mk V, 46, 26 §: aan. 12 

Pitiiii olla 21 § :iiiin. (Yllitr n: o 1!J6/ 173, 15. 6. 46. ) 

Elakevapaalippujen saantipaikka. 
Va.Ltti.onra•u1~\lteiden eoUi.kevapa~alippurihin oikeutetnt henkilot, 13 

jotka vakinaises1:.i a ·uva't joiJlJkun ;a ·ernan (pysakin) vahttomassa 
p.liiTissa, voivtat saa.doa eHikeva.paa1lippunsa ~illrjoitoetuiksi asuin
paikkakunrtta.nsa asemaJ.la. (pysiiJkilUi) , ehclo]].a, ettii ho ta:ta var-
wn ·lahettavat. a~Sii-a.nomaisen ase.ma.n· (pysfukin) paiillikon vali
ayoksetl.tla ja .taman lausunnon kera. •aJltomuk ('IIlsa. tari.ffiooaston 
apu!1aisjohotajalile, joka kussakin ,taparuksessa erikseen ra.tkaise.e 
an()lrnulkset. arin myonne.1lty lipunsalaill•tipailkka si.irrtyy siis 
tariffilto.irnisltosrt:a maariiltyUe aserna1la (opyOOkille), joten lipun
saantipaikJkaa ei ltiiffiiiltl jallikoon enaa voilda muuttoo otoiseksi 
ilman eri lupaa . (Rh/ Tfo N:o 1852/ 7499, 13. 6-46) . K1l n:o 
25/ 46. 13. 

Virkavapaalipulla (passituslipulla) 
0 N : o 926 matkustaminen. 

Rautatiehalllli.rtms on 1na.lirannyt, etta l\'Ik I. 80. 13.11 §:n 14 
1. 6)-kohdtan mwk:ati.noe-n passi,tusiliippu oik.euttaa mattk:us.1am:iseen 
vain konduktoor.ivaunussa., pa1tsi mmoin passituslipu11a suoritet-
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t.ava matka yli1tiia a ianoonaisen oman ajopurm, jolloin -l:ippu 
saadMn kirjoittaa III 'luokk!a.an kelpaava!ksi ehdolla, etta mat-
1\uJtaja on siiqte· a p:ukimissa.. Kl. N: o 1/ 46 -± kohta. kumotaan. 
(Rh/ Tfo N:o 1853/ 7521, 13. 6. 46.) IG n:o 25/ -!6.14. 

Matkalippualennuksia. 

Kl 22/ :1:6, 7-1rohd18.SSa maillr:hltun maitlkalippualennuksen voi
ma · a.oloai]{!a, A'avasaiksaan on pidrenne,tlty tuleva.n elokuUJD 8 pai
vii.iin ~ti. (Tfo N :o 840/ 1440, 14. 6. 46). 

Stwmen Demokraattinen Ntwrisoliitto r.y :n perusjarjestoista 
muodo:.stet:tav:ien t.alkoo'tyoryhmien. o. anot:tajille alkava11a kesana 
t.ehtaviii ta!Jlmoretkia va.rten Ql11 myon11et:ty seililaine11 ail.enn.us kai
.killa ra,taooihla, ebta edrelliimain·itun. nuor:isorn'to11 ta.Lkootyi:irY'h
mille saadaa.n. myydfu aJllimna 15. 6.-15. 10. 46 el.Lais'ila seu.rue
Lippuja, joiUe t<ariinsaii.ruto myi:intaa 50 % alen.n.uJ.· en, iJruirtienkin 
hdoilla, et.ta taiLkootyoryhmaiin kuuluu viihintlian 5 henkiloa ja 

etta nfunii. he.rukilil.ot. ovat ,a.!Jle 20 vuoden v~mhoja. 
Seuruelippua ·til.rutrt:aessa. on lippukassaan ja.t<eJtrt:.ii.va Suomen 

Demokraat1tiruen Numisoli]tto r.y: n piirijarjesti:in antama todis
.tus ta:Jko.om1811ll\llSita. Todiis!tu:kslessa 011 ma:inittava >Dat1kool<a.is00n 
lukumaara, ika eka Uihti:i- ja maarapaika:t. Todis.tuk.<; t llit Uilin 
asemien kuu<kausitileihin. (Rh/Tfo n:o 1727/ 671-!, 28. 5. :1:6.) 
. S1wmen PartiopoikajiirjestOn R<aumahla 27. 6.-5. 7. pidet.Ni
ville piirileirille osaJilisltnJ.vi!lle paruo1aisi!Lle on myonTheltty 25 %: n 
m<ll!tkatippuail.ennu Ra1lllt1al1e. ~nnus on voimassa 25 . 6.-7. 7. 
1946. (Tfo N:o 951/ 1-±41, H. 6.1946). 

Suomen Pad!iopoikajiirjeston Uud.ennw;Q,n Parf:iopoikapiirin, 
vartionjohtajakursseil,le ja leir.ipativ:iille osalli:srtuviJ,le partiol~,i
. ille on myonnetJty 25 %: n m.atkahppualennus Lohjalle. Alennus 
011 wimassa 25. 6.-6. 7. 1946. (Tfo N :o 932/ 1424, 12. 6. 46). 

Suomen P<wtiotyttojiirjeston a:LlaJuet.eltav:iin ti!laisuuiksi.in 
os.ruUistuviHe par~tioltaisrihle on myol1!1retty 25 %: n ma.tJkaJippu
alennus kuililoinkin iky; ymykseen 11U1eV'alle asemaiLle ja t!:akai in 
lahtoa ema.lle. ALennus on voima a 2 paivaa ennen ja 2 pa.iviili 
jiilkeen kunkin tilaisuuden. ~amii. tirlaisuudet ovat: 
1 ) KeskirSuo.men pidri.leiri .Jamsii.nkoskeUa: 1.-10. 7., asema: 

.J:yva. kyla, 
2) Suomen P~Dtiot:v:Uojarjeston tonttujohrtajakurssirt; Yi<erU!IllaelUi. 

:2.- 6. 7, asema.: Vieruma.ki. ekii. 
3) Partio1ippuk:rumlk'1. Hespal"ton leiri HoUolassa. 26. 6.-10. 7, 

a em a: Lah!li. (Tfo N :o 9:1:8/ 1435, 13. 6. 46). 
RautatiehaLlitus on m:-.rontanylt n.iille partiolaisille, jotka osal

li . .,,tuv(tt Ruotsissa jet Ta.nskassa. pidettiiville pa1·tioleiret'lle 25 %: n 
matka1ippualennuk.sen Tn!'ikunn tai HeJsink,iin. Al~m1us on vai~ 
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massa Turun kaut.ta matkustavill .-28. 7 seka Helsitngin 15 
kantitaJ matkustaville 4. 7.-9. 8. 1946. (Tfo N: o 952/1442, 
14. 6. 46) . 

Raittiuden Ystavien jiirjestiimilhle ruunn.i amis- ja. vaellus
leiridru.rsseiile osaJ.llistnYillle on myonnetty 25 %: n matJka1ippu
a~us Iasalm.een. Alenn.USJ on voimassa 6.-14. 7. 1946. (Tfo 
N : o 946/1433, 13. 6. 46) . 

Pela.stusanneijan partioja1·jestojen kesiileirill.e ToonJJereehla 
12.-17. 7, Hillneenilmnassa 9.-1 . 7, Sa.Vtonl.innassa 19.-24. 7, 
Hel.singissa 26.-31. 7 OuJussa 2.-7. seka Turnn lkautlta Ruort
s· ·a osaol.l.istuville part.ioltaisi.JJ.e on myon.netty 25 % : n maJtka
Jjppualennus kuliloinJtin kysymylkseen tulevallle a emaille ja. takari
sin. .A!lennus on voimassa 2 pah-aa ennen ja 2 pa:ivaa jaJJkeen 
ik:unlkin leiriajan, pa:Utsi RuOil:siin matkm.Sta.v.hl1c 13!1erunus on voi
massa: 20.7 .-15. 8. 1946. (Tfo :o 935/1422, 12. 6. 46). 

,Ntwret Kotka.t"-nimiseens jarjeetoon kttu1uviJ.le ja-.enille, 
joltka osail.IJstuvart pohjoisma~1:en 1yolii.isl:asten leirille Tan kassa, 
on myonnett.y 50% :n mabkalippua!lemnus TuTkuun. Alennus on 
volinassa 6.-23.7. 1946. (Tfo _ :o 937/1420, 12.6. 46). 

Uude1Mnaan sos.dem. piirijiirjeston maa!kuntajuhlil1le osa.Uis
tuvciilile ohjelm~111or:Uttajille on myonnetty 25 % :n mwtkalippu
atlell.1lJUS Kvmi.nrt:eMaaJ~e. Alennus on \Oima a 18.-24. 7. 1946. 
(Tfo N:o 945/ 1-!32, 13. 6.1946). 

Suomen NMKY :n Urheiluliiton mestlaruuskilpailluihiu Ha
meen>linoossa seka pohjoisma:i&:irin IJ.risoihin Tanskassa. osaJ:listu
'lli:Le on myonnreMy 25 % :!11 mMkrulippuaJlennus mest:ra.rum'kilpaj
luihin Hamee.nlinnra.an ieka pohjoismaisiin kisoihin Tul'lk'"ll!un . 
A.ilennus on vorimass8J Hamoonllinmaran 30. 6.--4. 7. ja Tur.h.11un 
19. 7.-2. 8.1946. (Tfo N:o 958/ 1451, 15. 6.1946). 

Raittiwlen Y stdvien jarjestiima1le jarutlajalcirille osalLi tuYiMe 
on myonn.eltty 25 %: ns matlmlippualenn.us Lahlteen. Alennus on 
.-oi:massa 28. 7.-10 .. 1946. (Tfo ·I :o 947/ 1434, 13. 6. 46). 

Kadonneita vapaalippuja, virka
merkkeja ym. 

Kou VIOILan varikdlila pa~vrei1eva:lle pumppukonee.rukayttiijalle 16 
Vilho LerhmUSJmetsalle aJNlettu \irk.amerlclri n:o 478 on kadonnut 
ja kuo]e,t;etaa;n. ( 4. v jp. n: o 992/726, 8. 6. 46) . 

1. lj :ssa. palvelevaUe ylim. sahkoWi.jar1le H€11Jlin Yl3ini0il.le 
annetit.u virk.ame1,kki n: o 11 ja til:apainen vapaa-lippu n: o 2 I 
01366 (2. lk. Ka.uklahti-Pori) ova;t kadonneet ja kuo1ete tal8.n. 
(1. ~jp n:o 1303/ 2667, 13. 6. 46). 

Kym.intehta.an. a emaiLLa. pail.v.ele,·alle 3. I. asemamiehelle Heikki 
Pe:1tose.hle an.nelbtu Yirkame:rikki. n : o 4 on kadonnut ja. kuoletetaan. 
(10. ljp n:o 1309/ 3 62. 15. 6. 46 ) . 
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Owl.un kon.epaja11 'tyon:tekija.He Lmpi Maria Ma:terolle 30/4. 46 
Oulun ja Paltamon a:s. vi:i!lihle kirjo~t.ettu ke,akausiva:p~ippu 
n:o 67/ 432 on ka:donnut. ja kuoletetaan. (01 kpp n:o 285, 
14. 6.46). 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

IIel'>'in.grin aseman alokas Oiva Heilkki Riu.kka (s. 5. 11. 22) on 
jaanyt pois tyoota ja ero•t N u luk D. 6. 46 sopima.ttoman.a VR 
palvelukseen. (l.Jjp n:o II. 172/ 2660, 13. 6. 46) . 

Lappeenrannan asema,n a:lokas ~i1Jlo Johannes Liukkone.n (s. 
4. 9. 25) on jaa.nyt ilmoittamatt;a, .tyoota poi ja erotet.tu 3. 6. 46 
·Iukien sopnatttomanra VR palveluksoon. (10. ljp n:o H. 730/3760, 
12. 6. 46). 

Kot1kan ~l·<>ema.n ·alokkaat Heikki And-el'S HiUo (s. 13. 6. 25), 
Vilho E1"ktlti l\Ierimnnc (s. 15. 9. 20) ja Unto Armas Piiklci (s. 
13. 8. 24) ova:t kielt.ayn.yneet suori,ttam1a:sta heil:le miiariiJt:,tyja vir
k<Ltehttavia ja erotet.tu 1. 6. 46 lukien sopimatomi.na VR pallve-
1uksee.n. (10.ljp n : o H 734/ 3774, 13. 6. 46). 

Ko,tJkan asema.n alokas Lasse Olavi Vu1k:ko (s. 20. 10. 27) on 
jaanyt htvatta ityfuta pois j•a erOitettu 14. 6. 46 lu!kien sop1mat
tomana VR palve.lukseen. (lO.ljp n:o H740/3803, 13.6.46). 

Mikkelin aooman a·loka:s Eino Erkki Jappin.en (s. 14. 9. 25) 
on erote:ttu 15. 6. 46 lukilen sopi:maJtltoman kaytoksen ja virlta:teh
tii.vien llaiminlyonnm 1takia. (10. Jjp n:o H 725/3811, 14. 6. 46). 

El n: o 24/46 main.itu.'t VR paJ.ve1Uiksest.a vapaubetUJt ruOikka:at 
Aarne Tahvo Kuha, Rauni Evnrt Haxmoonen ja Olbto Olam EM
ponen ovM. ililikenneOi>IUSiton johtaja.1ta saanoot luvi3!Il suoriJtta.a 
uudellecn alemman patevyystutk:innon, jolten he ovat edelleen 
VR palvelluksessa. (9. ljp n:o H 242/4876, 15. 6. 46). 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Seitsemankymmentii.viisi 2. l . vetwrinkuljettajan viffkaa, joista kymme· 

nen Pa..~ilan (10 Psi), seitseman Riihimaen (5 Ri, 2 Lh) , kolm~ Karjaan 
12 Kr, 1 Lo), kak i Turun (1 Tku, 1 Slo), neljii.toista Tam.pereen (10 Tpe, 
2 'l'l, 2 Hpk), yhdeksii.ntoi~ta Seinii.joeu (13 Sk, 3 Vs, 3 Kok), viisi Oulun 
(2 Ol, 1 Roi, 1 Kern, I Yw), viisi lisa! men (2 Ilm, 3 Kon), yhdeksii.n 
Pieksamaen (3 Pm, 2 Jy, 3 Sl, 1 Par) ja yksi Kouvolan varikolla (1 Kw). 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuksot on jlitettii.v'a viimeistiilin 27 . 6. 
1946. 

Ki.rj(bnpitiijiinv~rka rautatiehallituksen hankintatoimistossa. Paajohta· 
jalle osoitetut hakemuksPt on jii.tettii.vii. viimeistaan, 13. 7. 1~46. 

Yleiseu vaikeau asuntopulan takia. kehoitetaan hakijoita euncn hakemus· 
ten jii.ttiimistii. ottamaan selviiii. a unnonsaautimahdollisuuksi ta. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kiriapaino. 
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Vllttaus Kaskyl ehdessa julkaistuu n maaraykseen merkitaln : 
Kl. N :o 1/46. 2 (= lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusiaostoen. 

Valtion tyossa oleville tyontekijoille 
annettavat tyokirjat. 

AJ etuskokoelmassa. on julkaistu se1ll'aava t'(£ltione.twoston 1 
piiiitos elakkeeseen oikeuttava.ssa valtion tyossa olemlle tyiYn
tekijiiUe annettavasta tyokirjasta 14 piiiviinii tanunikuuta 1926 
a:nnetun valtion.euvoston piiiitoksen mtmttamisesta, annettu 
13 pii.ivana kesiikuuta 1946: 

Valtiovarainministerion esittelysta muntetaan elakkeeseen 
oikeuttavassa valtion tyossa olevalle tyontekijfille annettavasta 
tyokirjasta 14 pii.iviinii tammikuuta 1926 annetun valtioneuvos
ton piiatok en (10/26) 1 - ja 3 § :n 1 momentti nain kuuluvik i: 

1 §. Valtion tyossii olevalle kaksikymmentavii i vuotta 
tii.yttaneelle tyontekijalle, joka siita saa paiiasiallisen toimeen
tulonsa, a1metaan oheenliitetyn kaavan mukainen tyokirja, 
joka varustetaan tyokirjan antamiseen oikeutetun viranomaisen 
virkaleimalla. Jo mainittu viranomainen kieltaytyy antamasta 
tyokirjaa, on asia, milloin tyontekija niin vaatii, alistettava 
asianomai en keskusviraston ta.i mini terion ratkaistavaksi. 

3 §. :Me:nkiinnat tyokirjaan tehd1Hin kunkin vuoden tammi
kuussa edelliseltii vuodelta t~i, jos tyont ki~ii eroaa valtion 
tyosta kesken vuotta, hanen tyosHi luopuessaan kulumassa 
olevalta vuodelta, ja tulee tyontekijan tiitii varten toimittaa · 
tyokirja 2 § :ssa mainitul'le viranomai ·elle. Milloin valtion tyo 
on pii.iia iallisesti talviaikana ·uoritettavaa kausityotii, voidaan 
merkinnat viranomaisen harkinnan mukaan tehda tyokirjaan, 
tyokauden piiatyttya kesakuun loppuun mennessa seka kulu
ma sa olevan etta edelhsen kalenterivnoden o alta. (Asetus
kokoelma n: o 463/v. 1946 - Rh/To 11: o IJ.599. 21. 6. 46.) 
Kl 26/46. 1. 

Valtion tyossa olevien tyontekijii.in 
oikeudesta elakkeeseen annetun ase
tuksen muuttaminen. 

Asetuskokoelma.ssa on julkaistu seuraava asl'tus valtion tyi:issa 2 
olevien tyontekijiiin, oikeude:;ta elakkceseen annetun asetuksen 
muuttamisesta, annettu 7 paivii.na kesakuuta 1!)-±6: 

Val'tiovarainministerin esittcly tii muutetaan Yaltion tyo sii 
olevien tyonte:JPjain oikeudesta eliikkeeseen 17 pii.iviina kesiikuuta 
1925 annetun asetuksen 1, 3 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat 22 piii
viinii. joulukuuta 1 93R annetu a .asetuksessa ( 423/ 3 ) . seka :2 ja 

H-Hi. ~ . 6. 46. 
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2 a §, ellaisina kuin ne oval 16 paivana bubtikuuta 19-!3 anne
tussa asetuksessa (334/43), nain kuuluviksi: 

1 §. Yaltion tYossa oleva tyontekija, joka siitii saa paaasia1li
.sen toimeentulonsa, on oikeutettu saamaan valtion varoista ela
ketta sen mukaan lmin jaljempana saadetaan. 

){ita 1 momentis ·a on anottu, ko:kee m;vo tyovelvollisena 
valtion tyossii ollutta tyontekijaa. 

Valtion tyontekijan katsotaan saavan paaasialli en toimeen
tulonsa valtion tyosta, jos han on ollut paatoimena pidettavas a 
valtion tyo . a yhteensii vahintaan Jtahdeksan viikkoa kalenteri
vuodessa. 

Valtion tyohon rinnastetaan. pa itsi 8 §: ssii maini tussa ta
pauk essa, se palvelusaika, minka valtion tyontekija on aikaisem
min hoitanut sellaista valtion virkaa ·tai tointa, jonka ha.ltijalla 
lain mukaan on oikeus elakke een, tai muuten aannollisC'sti 
Yiranomai en valvonnan alaisena ollut valtion palvelukses a. 

2 §. Elakkeen saannin ehtona on: 
etta tyontekija on 1.a,yttanyt kuu ikymmenta.kolme ikiiYuotta 

taikka etta han sita ennen ruumiinvian tai vahentyneiden ruu
miiw. rt:.ai sielunvoimien vuoksi OJJJ kiiyn)~t py yvaisesti kykenemiit
tomiiksi tyohonsa; ja 

etta hanella sen ohessa on vahintaan kymmenen elakkeeseen 
o.:Ukeuttavaa palvelusvuotta seka etta han ennen kuutta·kymmenta
seit emaii ikiivuottaan tai, milloin han sita ennen on eronnut val
tion ty()stii, ennen eroamistaan on ollut viiden lahinna. edellisen 
vuoden aikana vahinHian kwksitoista tyoviikkoa kunakin kalenteri
vuonna seka nainii viitena vuotena yhteensa viihintaan satakak ·i
kymmentaviisi t:roviikkoa valtion tyo sa . 

. Jos tyontekijiin on valtion tyon aiheuttaman ruumiinvian tai 
sairauden ,johdosta valtion '(:)ohon kykenemattomanii siitii erot
tava, voi han saada eliikkeen riippumatta siita, onko han saavut
tanut sen iiin, jo ta oikeus elakevuosien lukemiseen alkaa, ·eka 

•elrukevuosien lukumaarastii ja palvelu ajan p ituudesta . • To · han 
itse tahallisesti on aiheuttanut vahingon tai olennaisesti siihen 
myotava ikuttanut, vQjdaan hiinelta elake kokonaan kieltaii tai sen 
miiaraii harkinnan mukaan alentaa. 

2 a §. Jos 1yontekijii on ,·uosien 1939-1940 sotaroapa-htumi~Cn 
johdosta menettanyt tyopaikkansa eika ole vuoden 19-!0 aikana 
ollut valtion tyossa, alkoon sanotun seikan katsottako katkaisseen 
ihiinen tyosuhdettaan valtioon, mikali han viimeistaiiu vuoden 
1941 aiikana on uudelleen tullut valtion tyohon. 

Sarna olkoon voimassa, jos tyontekijii on sotatapa h tum ien joh
do~ta vuonna 1944 menetta.nyt tyopaikkansa eika hiinella ole sa
nottuna vuonna vaadittavaa miiiiraii tyoviikko,ja ja mikali han 
viimei taiin vuoden 1945 aikana on uudelleen tullut valtion 
tyohon. 

Ty0suhteen v~ltioon al!koon myoskaan katsottako katkenneen 
niina vuosina, jolloin tyontekiji.i on ollut tyoveh·olli ena muu sa 
kuin valtion ty()ssa. 
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3 §. EHikevuosiksi, jotka val lion tyossii olcva hen kilo ·aa 2 
laskea h~·vakseen, luctaan, paitsi taman pykiiliin 2 ja 3 momen-
ti ·sa mainituissa tapauksissa, aika, minka -han, taytettyaiin kaksi
kymmentaviisi vuotta ja ennen lmudenkymmenen.seitscman vuo-
den ikaan tuloa.an, on ollut 1 §: ssa mainitus:a tyossii. 

Jos tyontekija jonakin kalentcrivuonna on ollut vahemman 
kuin kahdeksan Yiikkoa valtion tyossa, ei mainittua aikaa lueta 
Jwvaksi eHikevuosia laskettaessa. 

· ,Jos tyontekijii joutuu eroamaan ikansa nwksi taikka ruumiin
vian tahi vahentyneiden ruumiin- tai ielunvoimien takia, luetaan 
silloin elakevuosiksi hanen kaikki palvelu vuotensa. 

3 ·. Tyoviikok i luetaan elakevuosia laskettaessa myo ·kin: 
a) lainmukainen loma-aika, jonka knlue a tyontekijalle mak

setaan palkkaa; 
b ) aika, jolloin tyontekija tyo:ssa saadun ruumiinvamman tai 

tyon aiheuttaman :airauden nwksi taikka julkisen tehti:ivan takia 
on estetty tyotiiiin ·twrittamasta; 

c) enintaan kolmetoista viikkoa kalenterivuode sa muun kuin 
b kohdassa mainitun sairauden takia; 

d) enintaan nelja viikkoa. kalenterivuode. a ajasta, jolloin 
tyollltekija, vaiklm hM1fta ei ole irtrisa.nottu., hanesta riippumat'to
masta syystii aiheutuneen tyonkeskeytykscn takia ei ole saanut 
tehda t~·oHiiin; 

e) eninUiiin neljii viikkoa kalenterivuode.ssa ajasta , jonka 
tyiintekija on ollut poissa tyi)sta siirt~'essaan valtion toiselta t~·o
maalta toi:elle; seldi 

f) enin taan neljan viikon t ~·o. hi poissaolo kalenterivuodc~ ·a , 
jos poissaoloon on oll ut s~-~·na mun t ~'onjohdon hyvaksyma syy 
kuin edella luetellut. 

.Jos tyopaivien lukua ,·iikossa jok ·ikin ajaksi tyon Yiihyyden 
takia tai muusta samankaltaisesta sy:vstii supistetaan ·iten, etti:i 
se on kolme paival:i. Yiilm a tai sitii pienempi, luetaan enintiiiin 
nelja sellaista viikkoa kalenterivuoden aikana tii?siksi <tyoviikoik&-i 
ja loppu puoliksi t:voviikoiksi. (Asetuskokoclma n : o 46'2/ v. 1946 
- Rh/ To n: o H. 599, 21. 6. 46. ) Kl 26/46. 2. 

Rauta- ja terasromun myynti. 
Rautatiehallituk en ja Or Romurauta Ab :n kesken on 3 

sovittu YaltionrautateilHi keetyvan rauta-, teras- ja valurauta
kappaleromun myynnistii. mainitulle osakeyhtiolle kuluvan 
vnoden aikana heinakuun 1 paivii Hi lukien seuraavilla ehdoiUa: 

1) Paksumpi takorautaromu. jousiteras, ratakiskonpii.tkii.t, 
sidekiskot ja teriisvaluromu hintaan mk 1: 50 kilolta 
, ·ammvapaasti liihetysasemalla; 

2) Y etnrien, vaunujen ja siltojen rautaosat hintaan mk 
1: - ki'lolta vaunuvapaasti Uihetysasemalla; 

~~ ) Huonompi takorautaromu, sorvinlastut ja ohut pelti-
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3 romu hintaan -: 73 kilulta \'aunuvapaasti liihetysa e
malla; 

4. 

4) Mangaaniteras hintaan m k ;3: - kilolta vaunuvapaasti 
lahetysasemalla; 

5) Pyora:renlrei3Jt ihintia.an mk :::l: 10 kilolta vaunuvapa:a ti 
liihetysasemalla. 

Pyoranrenkaita on Oy Romuranta Ab Ydvollinen o tamaan 
opimuksen hinnaUa vain sitii mukaa kuin tehtaat niita tar

vitsevat. 
Kaikki romu liihetetiian Oy Romurauta Ab: n maiiriiamille 

tehtaille rahtikirjalla ja maksavat tehtaat rahdin vastaanotto
a ·emaUa. Rahti lasketaan aina lahetyksen suuruudesta riippu
matta todellisen painon ja vaunukuo:cmaluokan 10 mukaan 
ilman vajaakuorma-maksua. 

• Va,ianaisten vaunukuormien Hihettiimistii on mahdollisuuk
sien mukaan viiltettavii, joten silloin, kun yhdeltii Hihetyspai
kalta ei voida liihettiiii suunnilleen tayttii vaunukuormaa. vau
nuun on kuormattava useammalta vaunun kulkusuunnassa ole
valta Hihetyspaikalta romua, kunnes vaunu saadaan osapuil
leen tayteen. 

Asianorruaiset varas.t.ot ki.rjoilbLavwt laskut rmnu.-;ta Yaunu
vaa 'aHa toimitetun punnituksen perusteella Oy Romurauta 
Ab: lle, j onka on maksetta va ne viimeistaan 30 piiivan kuluessa 
laskun paiviimiiiiriistii lukien valtionrautateiden sen talon -
jakson postisiirtotilille, jonka tilinumero on merkitty jokai een 
laskmm. 

,J os kansanhuoltoministerio myohemmin vahvistaa rornujen 
hinnat korkeammiksi kuin yllii on mainittu, kohoavat taman 
sopimuksen romuhinnat kansanhuoltoministerion piiiiti:ik:f'll 
mukaisiksi•. (Rh Vtt V. 220. 1-!. 6. 46 ) . 

Polkupyorien ja polkupyorarenkaiden 
myynti rautatielaisille. 

Valtionrautateiden palveluksessa oleville myytiiviksi myijn-
nettyjen polkupyorien ulko- ja sisarenkaiden uusia anomuksia 
ei 6teta enaa huomioon, koska k.o. renkaiden saanti on erittiiin 
vaikeata raaka-ainepulan vuoksi. ( VR: n hnoltop. n: o ~2ii3/46, 
20. 6. 46.) 

Muutoksia aikatauluun n:o 112. 
5 Kesiikuun 23 piiivasta 1946 lukien pysiihtyviit juna n : o 6 

tarpeen vaatiessa (S) Melkkolan laiturilla ja junat n: o 8~. 
85, 87, 88 ja 90 samoin tarpeen vaatiessa (S) Jukolan seisak
keella. (Kut n: o 848/1059 ja 1090/1060, 17/6 -46.) 

Kesakuun 25 p: stii 1946 lukieu pysahtyvat tarpeen vaa
tiessa (S) junat n:o 358 Rantamiien asemalla ja n:o :361 
Piuhan lwirt:urilla. (Kut n: o 1082/ 1074. 18/ 6 --!6. ) 
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Asem.ien luokituksen tarkistamiseen 
tarvittavien tietojen keriiliminen. 

As mien luokituksen tarkistamista vat"ten a. etettu valtion 6 
toimih'lmta on havainnut , cttei :e Yoi suorittaa tvotti.an ,-ksin
omaa,n nykyisen ,tyoraportin '' B T :o 133 pohjalla. · Tasta ~yysta 
-tnllaan toimikunnan toim ta painattamaa.n uusi tyorapor1 in 
tapainen lomake, joka jaetaan asemille hrinakuun kulu a. 
Siihen on merkittava otsi'koidJen ja kiiyttoohjeiden mukaiset !tie-
dot yhdelta vuodelta alka.en 1. 7. 46. Heinakuun lopulJla 1947 on 
lomakkeet lahetettava rautatiehallituk en t~·ontutkimustoimi toon 
ielta cdelleen toimikunnalle t.oimite,1Jt,aviksi . 

• Jotta a emat. voisivat etukateen varautua tallettamaan eraitii 
lomakkee een sisalt:yvia tietoja, on toimikunta ilmoittanut lomak
kee. een sisaltyvista otsikoi ·ta scuraavaa: 

Myytyjen nwtka:tippujen lukumiiiirii : ~·aadaan tilcista; eri 
Jippulaadut muunnetaan lornakkee. a annettujen ohjeiden 
mukaan. 

Matkatacara: liihtevien liihetvstcn 1lukumaara ladket<~a n 
matlmtavarakirjojen kmmoisla; paino saa:daan t.ilciRUi; sa.a pl · 
neidcn lahetysten lukumaarii lasket<J.an karttuneida matkatava n~
todistuksi ta lmukauden lopussa. 

Kiitotavara: se:ka [ahtevien etta saapuneiclcn Whet,,·sten I uku
maarat ja painot. saadaan tileista. 

Siiilytysta.vara: t~varaerien maara •lasketaan kuukauden lo
pussa kuittikirjojen kantaosista . 

Rautatiepaketit: lahetet(vje1i ja aapunx:'i len I ukumaariit la.s
ketaan tileista. 

Pikatavam ja rahtit(tt'ara: t.arvitt.a va.t t it'dot saadaan tilei tii 
ja tila ·toista. 

Rautcdeiden oma tauara : la.hte,ien ja saapuvien laihetysten 
•lukumaa1·at lasketaan asemien h<J.1Huun jaavi...,ta kuljetuskirjojen 
osi ta, erikseen :kappaletaV'arat ja edkscen vammkuormat. 

Perittyje·n jiilkivaat'imusten luktoniiiirii : saadaan Uleistii. 
Siirtokuonnaus : tiedot hankltaan suorittamalla koepiston 

luontoisia tarkkailuja lomakkee a liihemmin annettujen ohjei
d<?n mukaan. 

"V auntdiikenne: sellai illa risteys- v.m. Ya taaviBa a --em ill a. 
joilla ei ole kayti:issa va.unupaivakirjaa,' on paivittain merkiWiva 
muistiin -vaunuilmoituiksen B. 171 e sisa.ltamat ·aapuneiden ja 
liihteneiden vaunujen lukumaarat (tyhjat ja kuormat yhteen.-;a) 
eroirt.tacn kuitenkin pois ne vaunut, jotka - valiottomiisti lapi me
nevissa junissa plleillla - asemrulla ei ole lainkaan kl:i&itelty. 
Muilla asemilla aadaan tiedot kuukauden lopussa va-l.mupaiva
kirjasta. 

Jtttw..s1w1ituste-rt lukumaarii. : tieCLot •lasketaan kuukauden 
}Qpussa j'l.mapaivakirjasta lomatktkeessa anne1tujen ohjeiden 
mukaan . 
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'iihkos'(lnomien lukumiiiirii : las!ketaan siihkosa nomakirjoist a, 
thleista y.m. -ltuukauden lopussa .. 

JliehiteJttyjeth junien lukumi.iii1·a : koskee vain junanvarustu: '
nsemia; tiedot saadaan helpoimmin junapaivakirjaan merkityista 
konduktoorien nimista. 

Henlcilovaunujen siivous : siiv·oojien esimies me1•kitsec paivit
tain muistiin siivottujen vanmujen akseliluvun. 

V etU?·ih.<Llkojen kuutiorni.iiirii: koskee vain aoomia, joilla vetu
rihallkojen anto on asemapiii:illikon l10idossa; kuutiomaara sa,a
da~m polt.toainetilista . 

. :lu,toliilcenne : aseman kaytossa ohlut autojen Qukmnaara (seka 
paikallis- e;tta linja-ajossa.) ; jos lukun1aarassa on tapa.htunut 
Yahl1teluita, la ketaan kesk.imaii.riiinen luiku. 

K(Lssaliike : a ~emaka an valityksella maksettujen erilaisten 
paakkojen (kai:klkien osastojen) markkamaara mel'kitaan jatku
vasti mui ·tiin, mikiilli tiedot eivat ilmene kassaikirjasta; samaten 
merkitaan muistiin nm.hdollisesti maksetiujen laskujen ja perit
tyjen laskujen (kanto-osoitukset, ekal. tulot y.m.) markkamaa
rat; a eman kanto ~.aadaan tileisUi. 

II enhwkunta.: kuukauden lopussa la ketaan vakin. ja Y'lim_ 
henlkilokunnan lukumaara, osakuukaudet tar.peen muk,aa.n muun
taen kuukausiksi. (KU!lik n:o 3890, 13. 6. 46 - Lkoj n:o 1517. 
:n. 6. 46.) 

Liikennepaikkoja k oskevia muutoksia. 
Kauniaisten aseman ja Kilon laiturivaihteen valilla km: lla 

H: + 610 m · avataan 1. 7. 46 lukien liikenteeHe Kauniaisten alai
sena Kera-niminen seisaJke tarif:fivalimatkana Kauniaisista 1 km 
(Klh 9, Psi 12 ja. Ri 80 km). Seisa:k:keella pysahtyvat matkusta
jien jattamista ja ott.amista varten tarpeen vaatiessa (S) toistai-
eksi junat. n: o 303, 307, 317, 317 a, 319, 321, 321 a, 323, 334, 302, 

304, 312, 318 ja 320. (Rh/ Lko n: o 1224, 21. 6. 46.) 
Kolman laiturivaihteen alaisena a.vataan 1. 7. 46 lUJkien tava

raliikenteelle vaunukurmin (Tt) A. Ahlstrom Oy:n tarvetta var
.ten ,,.AhiJ.strom Oy:n reide" tar:iffirva1imaltikaam. 1 km. (Lkoj N:o 
1733, 21 . 6. 46.) 

~i \'alan aseman a.Jaineu N iiljiin.ev(L-niminen seisake, jonka lii
kennoiminen lakkautet'liin viime soda.n aikana toistai eksi, ava
taan uudelleen henkiloliikenteelle (H) 1. 7. 46 lukien. Seisak
keella tulevat pysahtymaan matkusta.jien jattamistii ja ottamista 
varten tarpeen vaatiessa (S) toHais-eksi junat n:o 743, 744, 745 
ja 746. (Rh/ Lko n:o 1936, 21. 6. 46.) 

Hwkasuon laiturivaihteelle osoitetun ja sielta lahetettavan ta
varan rkuljetusmaksut saadaan suorittaa Haka ·uolla 1. 7. 46 
alkaen. Samoin saadaan sinne lahetettii.valle tavaralle asetlaa 
mainitusta paivastii lukien ja1kivaatimus, joka kannetaan siella . 
Rahtikirjayhdistajat kirjoitetaan Kivesjarvelle. (Rh / Lko n :o 
1935, 21. 6. 46.) 
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Tavaralahetykset Hyvinkaan uudelle 
konepajalle. 

Hyvinkiialle rakcnnettavan rautatiekonepajan rakennusti.ii.s~a 8 
tarvittavia Rakennusosakeyhtio Pyramidin ja Tasera Or:n tava-
roita saadaan kiireellisissa tapauksissa kuljettaa myos pilka- ja 
kiitotavarana, rakennu ·tyota valvovan valtionrautateiden edusta-
jan jo'ka kerta tilaukseen merkitseman hyvaksymi en peru teella. 
(Rh/ Ko n:o 18 5/ 769 . 1 ". 5. 46. ) 

Vaunumiesoppikurssit syysluku
kaudella 1946. 

Tulevan S~'J' lukukauden aikana jarjestetiian ~-hdet 8 viikkoa 9 
kestavat Yatmumiesoppikurssit oppikurssien huoneistossa Helsin-
gissa. Kurs ·eille paasemistii on anottava kirjalli esti oppikur. ·sien 
johtokunnalta. ja on anomukset esimiesten lausuntojen seuraa-
mina HiheteWiva oppikurssin johtajalle tulcvan elol.-1nln 31 p :iiii.n 
mennessii. Myohemmin ilmoitetaan sitten ketka bakijoista kutsn-
taan lauantCtina. syyskuun 7 p :nii klo 13 pidettavaan piUisytut kin-
toon, jossa kurs eille pyrkijoiUi knulustellaan suomcnkielen oi
keinkirjoitukses a, laskennossa ja tarkeimmissa ohjesaannoissi:i . 

Anomuksicn kasit telyyn, niihin liitettaviin a ia·kirjoihin ja 
muihin kUI'SSeille paasy:vn vaikuttaYiin ·eikkoihin nahden viita
taan alokkaiden ot,tamisesta ja ammattiopetuksesta anne!un ohje
saannon 11, 18, 59, 62, 63, 69, 70 ja 71 § §: ien rnaarayksiin seka 
rautatiehallituksen toukokuun 6 piiivalle 1932 paivattn·n kirjel
maan n: 0 H. 718/ 2524, jonka mukaan vaunumiesoppikUl'SSC'ille 
voidaan ottaa sellaisiakin oppilaita., jotka eiviit ole troskennclleet 
' ;uotta vaununkorjauspajassa, mu.tta jotka oval -! vuotta olleet 
Yaununvoitelijan toimessa ja osoittaneet omaavansa edel!~-tyksia 
vaununtarka. ·tajan tehtaviin. 

Kurs eille hyvaksytyista sekii kurssien allmmisajasta ilmoite
taa.n tavanmukaisessa jarjesty·ksessii aikanaan. ( Opj n: o 820. 
19/ 6 -46). 

Matkalippualenn uksia. 

Kl 23/ 46. 9. 11)-kohdassa marrnittu alennus Vuoni,;lahtcen on 10 
muutettu voirnassaolemksi 19. 7.- '2 . . 19-!6. (Tfo 1\:o , f53 / 
1489, 20. 6. 1946) . 

Su01nen Amtma.ttiyhdistysten Keskusliiton opinto-ohjaajakurs
seille Ntumijarven Roykfu>sa seka kesakouluun Kauniaisissa. o.·al
listuvitlle on myonnet.ty 25 %: n matkalippualennus Ro~·kkaan tai 
Kauniaisiin. Alemms on voimassa Roykkaan 2. 7.-1:2 . 8 . . ·ekl:i 
Kauniaisiin 25. 7 .-10. 9. 19-!6. (Tfo K: o 976/ 1-1-96, '21. 6. --!6 ) . 

. Rauman Kansart1•altaiset Nuoret ·r.y. nimi. en ~-hdi t~-ksen 
piiripaiviille osailUstuville ohjelmansuorittajille on m~·onnett~-
25 %: n matkalippualennus Raumalle. AlenmL-; on \'{lima. sa 
11.-16. 7. 1946. (Tfo ~:o 977/ 140.5. 21. G. --!6 ) . 
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'uomcn Uimaliiton uinnin koulut uHtilaisuukl icu osanottajille 
on myonnet.ty 25% :n ma;Nmlippualennu~; lHimeenlinnaan ··tai 
Tampereclie. Alennu. on voimassa 12.-~~3. 7. 1946 (Tfo ~: o 
962/ 1463, ] 8. 6. 4:6). 

S1w1nen Elin,t·arvetyolaisten Liiton koko maata kasittavaan 
liit.tojuJ1laan osalli tuville on myonnetty 25 %: n matkalippu
alennus Tampereelle. Alennus on voimassa 7.-l ..J:. 8. 19-16. (Tfo 
N: o 972/ 1490, 20. 6. 46). 

Kadonneita virkamerkkeja, vapaalippuja ym . . 

Turun konepajalla pa1lvelevaililf' vahtimiehelle Aug. Berg
stromille annettu vir-kamerkki n:o :21 (15. H. 44), kulkulupa VR 
alucella n :o 479 ja ke&a'kausivapaalippu n :o 19/ 644 ovat kadon
nect ja kuoletetaan . (Tku kpp n:o 168,17. 6. 46.) 

LauttakyHista kotoisin olevalle kauppias Artturi Saarikoskelde 
myyty 3 lk. yleislippu n:o 1535 (voimassa 2. 12. 45-1. 12. 46) 
on anastettu ja kuoletetaan. ( ..J:. Jjp. 19. 6. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
1. l. varikcmesimiehen rirlca Riihimiien varikolJa ja E. I. rarikonesillniehet~. 

d1·ka Pieksiimaen 'l'ari:kolla. Ri:tutatieha.UitukSE>Ile osoitetut hakemukset on 
jiitt>ttiivii. viqmei. tiilin 5. 7. 1 !J..W . 

.Kak:oi 2. l. koneinsinoorin L·irlcaa, joista toinen Helsingiu konepajalla ja 
toinen Oulun varikolla. Rautntiehallitukselle osoitetut bakemukset on: jatet
tii'l'~i viimeisliiiin 5. 7. 1!-146. 

Kirjanz>iliijiin t•irka He! ingin tkonepajalJa, 1. l. kirjurin vi1·Tca Seiniijoen. 
varikolla ja e. I. k:irjuri•n t>i1·Tca Pieksii.miien vari~'Olla.. Piiiijohtajalle osoi
tetut ltakemukset on jiitettiivii. vi.imeistiiiin 5. 7. 194!6. 

Kirjanpitiijiin rirka tarif.fitoimisto a . Piiii.j<>htajalle osoitetut hakemuk
~~t on jiitettii.vii viimeistiiiin 19. i. 1946. 

10. lii];ennejaksossn seuraavat esityksen perusleella tiiytettii.viit \'irat ft. 
t.oimet: asema1niesten csimiehen 1:i1·Tcoja: yksi VuO'ksenn.iskalla ja yksi Voik
kaalla; 1. l . vailule1niehen toimia: yksitoista Kouvola~sa ja kaksi Kotkassa; 
e. l. a e1namiehen toimia : kuusi Konvolassa, vlisi Kotkassa, yk i Lappeen
ranuas a. yksi Rauhassa, yksi Imatralla ja yk i Mikkeli a; S. I. asem4mie
hen loillnia: y;ksi Kaipiaisi sa ja )llksi Varpasessa; ·vahtimiehen toimia: karks~ 
IAtppeenranna sa ja yksi Kolka sa; juna;miehen toimia: neljii Kouvolas a, 
kolrue Lappeenranna.~~a, kolmc Virasojalla, kolme Mik<kelissii ja yksi Kot
kassa. Liikenneo, aston johtajalle osoitetut hakeruukset on jiitettiivii. asian
oruaisen liikennepaikan pai1llikolle viimeistiiiin 15. 'i. 1946. 

1. liikennejakso ~a seuraavat esit)'ksen perusteell:1 tiiytettii.vat V'irat ja 
toimet: a~Nrl(!llniesten esimiehen V'irlcoja: :kaksi Helsingi ii ja yk i Sorni:i.i
si ~ii.; 1. l. L'aihdemiehen toinnia : yl<si Helsingissii.; 2. I. mihdemiehen toillnia: 
yksi 1" eravalla; 1. l. ase1ncvmiehe11 toi:mia: ikolmekymmentakak · i Helsingissii., 
kaksi Sorniiisi~sii, yhileksiin Vallilassa ja yksitoista Pasila~sa; 2. I. asema
miclten toimia: kaksi Kauk.Jahde a, yksi Leppi:i.vaarassa, yksi Oulunkylfu!sii., 
kuu~i Malmilla, yksi 'l'apa.nilassa, )"ksi Tikkurilas a, yksi Korsossa, kolme 
Porvoo. sa, yks·i Keravalla, yk~i .rarvenpaiissii ja )"ksi Jokelassa; rahtim-iehen 
toimia: neljii. Helsingi~f'li, yksi Sorniii issii ja yksi Vallilassa; talonmiehen 
toi1nia: yk i Helsingissii; junamiehen toi,mia: l;olme Helsingiss~~ ja neJji:i. 
Pas~lass:.t. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivil. 
asianomaisen liikennepaikan piiall.ilkolle viim~istiiiin 20. 7. 1946. 

YleiBen vaikean asuntopulii.D: takia kehoitetaan h81kijo1ta ennen: lt!l!kem~
ten jii.ttiimi ta ottamaan selvaa asunnon.saantimahdollisuuksista. 

Helainki lll46. T altione•Yoaton kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 27 
11 9 4 6 

Vi lttaus Kiiskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltain : 
Kl . N :o lf46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numere). 

•Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatUSJaosteon . 

Virastojen tyoajasta annetun asetuksen 
6 § : aan lisa tty uusi 3 momentti. 

Sen johdosta, etta on ilmenny·t epaselvyytta &llti:i, vai.kuttaako 1 
virastojen tyoajasta 29 paivlina joulukruuta 1922 annetun ase
t.uksen 6 §: aan lisatty uusi 3 momentti, joka myoskin on otettu 
VR Kaskylehden n: o 25 iJ.cirjoitukseen 1, val1iol1l'autateiden 
vi.ran ja toimen hailtijain virkalomaoikeuteen, huomautet~an, ettei 
mainittu momentti ikoske valtionrautruteita, koslka kysymyksessa 
o.levan asetuksen 10 §: n maaraJtks.en mukaan valtionrautateiden 
paahallintoon kuuluvissa hmttorei a ja linjahallinnossa palve
levien virka- ja palvelu mri.esten lomista on voimassa, mi'ta siita 
erikseen on saadetty. (Hloj n:o 21, 27. 6. 46.) Kl. n: o 27/ 46. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Turmn aseman ailaisena avataan 8. 7. 46 lukien liikenteelile 2 
vaunukuormin (T t) seuraava,t m ite.et : 

, Pukkilan raide" Turun Kaakelitehdas Oy:n tarvetta vanten 
tariffivlilimatkana 2 k.m ja 

,lVlacJhineryn raide" tariffiva.Jimat:Jkana 1 lrm. (Lkoj n :o 1711, 
26. 6. 46.) 

Viekin pysa.kin alaisen Matasvaa.ran raiteen tariffivalimatka 
Viekista muutetaan 8. 7. 46 lubm 6 krn :ksi. (likoj n: o 1645, 
26. 6. 46.) 

H yvinkaan aseman alaisena av•atruan 8. 7. 46 lukien tava1·a
lii'kenteelle vaunukuol"lllin (T t) ,Sahan.m.liJen raide" tar iffiviili
maJtkana 1 km. (Lkoj n :o 1537, 29. 6. 46.) 

Aikataulukirjassa 112 olevan merkinnan 
Vv ( = valvontapaikka) tulkinta. 

Aikatau.lukirjas.s.a ll2 olevahla merkinnalHi V v ( = valvonta- 3 
pai<kka) on toistaiseks:i ymma.rrettava samaa kuin merkinnalla Pv 
( = puhelinvartio). (Lkoj n: o 1801, 28. 6. 46.) 

Tava.rajunien Iahettaminen ilman juna
miehistOa aikataulukautena 112. 

Rauta;ti€hallituk en paatoksihlii. annetut luvat lahettaa nii.issa 4 
p·aatoksissli mlii.iratyilla rataosilla .tavarajunia i!lman junamiehis-
toa ovat voimassa myO.s aikataulukautena 112. (Rh/ Lko n: o 2010, 
28. 6. 46.) 

4567. - 4. 7. 46. 2 
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Veturimiehistolle tehtava ilmoitus junan 
lahtoajan lykkaantymisesta. 

Veturimiesten taholta tehdyn vallituksen johdosta, etteivat 
liikennepaikat yleensa noudarta otsakeasiasta Uwp: n ikirjeessii 
n: o 1298/ 3445, 20. 6. 42 annettua miUiraystii, huvmautetaan, etta 
tfun.ii maarays on edJel1eenkin voimassa. Junarulahettajien on, 
milloin jokin juna todennruk:oisesti tulee viipymaii.n iliikennepai
kalla yli aikat·auluajan, siit.ii heti· ilmoitettava konduktOorin vili
tykseHa kysymyksessa olevan junan ikuljettajOO..le mainitsemalla 
liihtoajan lik.ipitaen, ehlei sitii. heti voida 1ahemmin :rnl:Uiritella, 
jotta ei polttoaineita ,tarpeettomasti tmh1attaisi ja jotta veturi- ja 
junamiehisto voisi tkaytrt.aa odotusajan joko huoHotehtavaan tai 
lepoon. (Lkoj n:o 1751, 25. 6. 46.) 

Vaununvuokrien ja tavaran sailytys-
maksujen kantaminen. 

Kun on jahleen ilmennyt tlevaperaisyy,ttii vaununvuokrien ja 
tavaran s.iiilytysma:ksujen (makasiinivuokrien) kannossa, kehoi
tetaan lii:kenn<:rpaikllmjen piiii!Jikoita huolehtimaan si..itii, etta nama 
maksUJt tuaevat maarliysten mukaan kannetuiksi. Liikennejakso~ 
jen paa1likoita 1kehoi-tetaan osaltaan tehokkaasti valvomaan, eWi 
liikennepaikat noudat1J..wat tassa SUJhteessa annettuja maarayiJrsia. 
(Lkoj n:o 1750, 25. 6. 1946.) 

Makuupaikat. 

KUtlkulaitosten ja yleisten toiden nrinisterio on ra.utatiehalli
tukselle kirjeesslian N: o 3964, 21. 6. 46, ilmoittanlllt, etJta apulais
oikeuskanslerilla on oleva samanlainen oikeus makuupaiklkojen 
saantiin kuin oikeuskanslerillakin. (Lkoj N :o 1779, 27. 6. 46.) 

Matkalippualennuksia. 
Partiotyttolippukunrw:vn ,Muuttolinnut" jarjestamaan kesa

leiriin osaaottaville partiooaisiHe on myonnetJty 25 %: n matka
lippua.lennus Hyvinkiialle. Alennus on voimassa 4-22. 7. 1946. 
(Tfo N:o 996/ 1523, ~3. 6. 46.) 

Su01nen viestimestaruush1pailuihin osaaottaville kilpailijoille 
ja toimi·he.nkiloille on myonnetty 25 %: n matklalippualeilDJUs 
Kotkaan . .AJennus on voimassa 4-9. 7. 46. (Tfo N:o 1002/1534, 
28. 6. 46.) 

Suomen Kuuromykki:iinliiton jarjestii.miri.n al.lalueteltaviin 
tiltaisuuln:;iin osaaottaville kuuromykille ja toimihen.ikiloille on 
myonnetty 25 %: n matkalippu.ailennus. Nama thlaisuudet ovat: 

1) UrheiJuesi.telmapai.vat Vaasassa 6-7. 7. 46, 
2) Yhdistysten toimihentkilokurssit TUTUSsa 31. 7.-1. 8. 46, 
3) 20-vuotisjuhlat ja esitelmapaivat Salossa 11. 8. 46. 
Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 pa1vaa jalkeen 

kmnkin tilaisuuden. (Tfo N: o 1001/1533, 28. 6. 46.) 
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Laatokan Karjalan Maaktmtaliitto r. y:n toimesta Wi-Karja- 8 
lan Kansanopistossa jarjestetta.vien opettajien virkistyskurssin 
osanottajil.J.e on myonnetty 25 %: n matkalippualennus Punka
harjulle. Allennus on voimassa 6. 7.-17. 7. 1946. (Tfo N :o 988/ 
1519, 25. 6. 1946.) 

Suomen Sosialidemolcraattinen Raittiusliitto r. y :n jiirjesta
miin raittiuskurssin o ·anottajille on myonnetty 25 %: n matka
lippua.lennus Hdsinkiin. .Alennus on voima.ssa 13-23. 7. 1946. 
(Tfo N: o 997/ 1529, 27. 6. 46.) 

Suomen U rheiluliitto r·. y : n aMail.uete1taviin mestaruusk.iilpa.i
·luihin osaaattaville kilpailijoillc ja toimihenkiloille on myonnetty 
25 % : n matkalippualenilfUS: 

1) Suomen poikien mestaruusk.ilpailuihin Laill.dessa 13-14. 7. 
1946, 

2) Suomen nuorten me.staruuskilpailillhin Jyvaskylassa 20-
21. 7. 1946, 

3) Suomen mestaruuskilpailuihin Helsingissa 10-12. 8. 1946. 
Alennus on voirrua.ssa 2 paivaa ennen ja 2 paiviia jiillkeen 

ku.nll.cin tilaisuuden. (Tfo N :o 994/ 1521, 26. 6. 46.) 
Suomen Partiopoikajiir·jesto r. y :n jiirjestiimilJe Hameen 

Partiopoikap1irin urheilupaiville osallistuViille partiolaisille on 
myonnetty 25% :n matkalippurulennus Manttiiiin. Alennus on 
voimassa 18-23. 7. 1946. ('l'fo N:o 995/ 1522, 26. 6. 46.) 

Etelii-Karjalan Nuorisoseura r. y :n jiirjestiimiin karjalaisen 
maaiJrun.tajuhlan ohjelmansuorittajille on myonn.etty 25 %: n 
matkalippualennus Hameen1linnaan. Alennus on voimassa 1. 8.-
6. 8. 1946. (Tfo N: o 986/ 1520, 25. 6. 46.) 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkeja y. m. 
Tlampereen asemalla palvelevaille junamies Aarne Johannes 9 

Saar.ell.e annettu virkamerk:ki n: o 527 ja kesilikaUSJivapaalippu 
Tampereen-Jarvenpaan viilille ovat kadronooet ja kuoletetruan. 
( 4. ~jp 28. 6. 46.) 

Owun. varikolla palvele>"alle veturinlammittiija Viljo Louhi.
molle annettu virkamerkki n: o 204 on kiadonnUJt ja kuoletetaan. 
(3. vjp n:o 408, 27. 6. 46.) 

5. varastojaksossa palvelevaUe linjahalkotyomies Toivo Takki
seHe kirjoitetut ·tilapaiset vap31aJliput n: o 5/ 01779 Mikkeli
Kotka ja n: o 6/01779 Mikkeli-Helsinki ovat !kadonneet ja 
kuoletetlllail. (5. vtjp n:o 643/ 608, 26. 6. 46.) 

JyvaskyJiin aseman ail.okas Reino Kii.iiriiiiselle annettu virka
merkki n:o 310 on kadonDJUt ja kuoleteta;an. (9. ljp n:o T. 629/ 
5170, 29. 6. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Tikkmilan aseman alakas Vaino Ilmari Makela on jiiiinyt 1 O 

pois tyostii ja erotettu lukien 14. 6. 1946 sopimaJttomana VR 
palvelukseen. (1. ljp n :o H. 767/ 2876, 26. 6. 1946.) 
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IIaaprunaen aseman alokas Eino Yerner Virtanen (s. 17. 11. 2-l) 
on erotettu varkauteen syylli tyneenii 26. 6. 1946. ( 4. ljp n: o II . 
561/ 2378, 28. 6. UJ46.) 

Kontiomaen aseman aJokas Jaa:kko Hiltunen (s. 21. 12. 25) 
on erotettu lukien 1. 7. 46 VH:n paJvelUJkseen sopimattomana. 
(7. ljp n:o H. 391/ 2469, 28. 6. 1946.) 

Avoimia virkoja ja t oimia. 
Kuusi ylim. vetrinkuljettajan, kuusi ylim. vet ·urinli:immi ttajan, kuusi 

ylfnn. konduktoorin ja kuusi ylim. junamiehen tointa Pohjois-Suomen 
radankorjaustcn Rovan.iemen piirissa. Hakemukset on lahetettava 10. 7. 46 
mennessa Pohjois·Suomen radankorjau ten Rovan.iemen piirin tyopa1Hlikolle 
os. Rovaniemi as. llakemuksiin on liitettava asianomaisen piiallystOn suos
tumus siita, etta hakija voi siirtya hakemaansa toimeen 15. 7. 46 lukien. 
'l'oimiin pyrkivilta va.aditaan samat patevyystodi tukset kuin vastaavissa 
toimis a valmiilla radoilla. Asianomaisten tulee silta ajalta, jolloin he 
toimivat radankorjauksilla, luovuttaa kaikki vakinaiseen toimeensa kuulu
vat palkkaedut, mutta saavat radankorjausten varoista radankorjauksilla 
hoitamaansa tointa vastaavan palkan, ikii.lisan vakinaisen toimensa mukaan, 
l'erhelisii.n, kalliinpaikanli an ja virantoimitus· ja vaunurahat. 

. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettav"lit toimet: 
:e. l . asemamiehen toimia: yksi Liek assa ja yksi Joensuussa; 3. l. asema
miehen tofnnia: yksi Koivumaella; junamiehen tofnnia : kaksi Joensuussa. 
Liikcnneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettii.va asianomaisen 
liikennepaikan paiillikolle viimeistii.ii.n 10. 7. 1946. 

6. liikennejaksossa senraava e ityksen perusteella tii.ytettavii. toimi: 
2. l . konttoriapulaiiien tofnni 6. liikennejakson piiiillikon toimistossa. Lii
kenneosaston johtajalle osoitetut ha;kemuk et on jatettii.v'!i 6. liikennejakson 
pii:illikolle viimeistaii.n 12. 7. 1946. 

2. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettavat toimet: 
asetinla.i temiehen toi1nia : yksi Lahdessa ja yksi Karjaalla; 1. l. vaihde
miehtrn toimia : kaksi Riihimaella ja yksi Lahdessa; :e. l . vaihdemiehen toi
mia: yksi Heinolassa; 1. l . asememiehen tofnnia : yksi Riihimaella; :e. l . 
asemamiehen toimia : kahdeksan Riihimiiellii., yksi Lahdessa, yksi Vesijiir
vellii. ja kolme Ileinolassa; 3. l. asemamiehen townia: yksi Hikiiill"li, yksi 
llerralassa, yksi UudessakyHi sii., yksi Otalamrn.ella ja yksi Rajamaella. 
Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettii.va asianomaisen 
liikennepaikan paiillikolle viimeistiian 15. 7. 1946. 

Yksi :e. l. ko'neinsinoorin virlca Onlun konepajalla. Rantatiehallitukselle 
o oitetut hakemukset on jiitettava viimeistaan 26. 7. 1946. 

Rautatiehallituksen apulai-Yasianvalvojan virka. Rautatiehallitukselle 
osoitetut hakemuk et on j'iitettii.va viimeistiiii.n 29. 7. 1946. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettavii.t virat ja 
toimet: e. l . asemamiehen toimia: yksi Kuopiossa, yk i Huttulassa, yksi 
.Aiinekoskella, yksi PieksiimaelUi. ja yksi Savonlinnassa; 3. l. asemamiehen 
toi1nia : yksi Putikossa ja yksi Lievestuoreella; junamiehen toimia: yksi 
Pieksiimaella; 1. l. vaihdemiehen toimia: viisi Pieksiimii.ellii. Li ikenneosas
ton johtajalle osoitetut hal\emukset on jatettii.vii. asianomaisen liikennepai
kan piiiillikolle viimeist'iiiin 31. 7. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan ltakijoita ennen hake· 
mnsten jii.ttamistii ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

- HelsinkT 11146. Valtioneuvoston kirjapaino.--



KASKYLEHTI N:o 28 
1946 

Vllttaus Kiskylehdessi julkalstuun mllriykseen merkltlln: 
Kl. N:o lf46. 2 (= lehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtavi palnatusjaostoon. 

Junahenkilokunn.a.n virantoimitusraha
saanto ja. sen sovelta.m.ismaarii.ykset. 

VruLticmeuv<>sto on toukokuun 23 P'iiiviim:ii. 1946 vaiD.V'istanui 1 
seuraawm vaUionrautateiden junahenkiWkunnan virootoimitus
mhasi.iiiflvni)n: 

I. Yle'istii.. 

1 §. V~deiill VJetU["]n ... , mootltorivaU!DJU!Il- ja. rartlal
aurtonkulj etma.ja~, konduktoori, jnnapakklames~tari, vetlll'lill:lliMnm.it
tajl8., junaan:ies, 'N:puntar'kiasta:jru, mailruuvau.nnmhoirt:a.ja, jun-arapu
ila.:inen ja matkustajaju:n.ia seUTaa~Va vaununsiivooja saa. V~arsitruai
Sea:li pailkkaruksel!lSaJ ltai pallllclcionsa ~isaksi, vilr.anltoimiltusraha.a, kai
k::est.Ja juna- tali vetmripaJ.valukseen !lu<elttav.ast8J V'i!rOOJtoirrnituksesta. 
Vi.r.aJrutoi.mitusrahai8J ei ikuiten!lman maksata1 vetu.rimJiehistOOle, jolm 
suo.rirotlala u.uscien .tffi ikone.pajoillai llrorji3Jbtavinla; oiLlreiden. v€1tro.r.i€1IlJ 
kooaj<>ja., vOOIDJ rtalJl.ailnerJJ veturimriehistO Sai8l vii'&lltoimirtmsmhan 
.asemastaJ kutakin uu1lta. illaiJ k<>rj.ruttua ja kooaj'etltua vetmia kohden 
ed lk:orv<lllllksen, jOIIl!kia suuruuden (l'laJUJtaitieb.JaJ!Jlitus maruraa. 

ViranJtoimit1l.Sim.haan oillreUJttaVIa.OO vir.a.nltJa.iJm..i'tu!ksena pidetaa.Ds 
myoo ma.artii.tttya juma- lbai vcl.uripaJlvelustaJ varten asema:paikan 
uil.kop!lldleCOO taifu p~ainvastoiilll maltkustajOOJa tehltii.vaa matkaa. 
Nimikii:i:in pidetaan .1JaJlliplici.VYstysti:i. tliillaisena viran1:()]m1tuksena. 

2 §. V iramJto.imi!tusTaha ma!kse1:oon : 
a. !kJaillkiilJle sdih.en 1 § : lllJ muikaiM1 <>iikeurtetuille ~aJil'a 

rtUJil:'t.iir.alhana. 
b. ~~ paitsi IIIl.lakuuvaJUnun!b.oilt~aj·allJ.e ja maJtkustajajunia 

seu.raaJVail:k vaun'U!Jl'Siivoojalile, tuntira:hlan ilisaksi iiDaksett.ava:rua. 
yorahOO& 

c. veturiln·- ja mo®torivauniUnkuljetibajallle seka veturinJ.am
mi'tltJajiiilloe tUIIlti- ja yora!hOOJ [:isliksi Ollla!ksettava:rua. veturirah~~UJ.a. 

II. Tuntir.aha. 

3 §. Ttu.nltirahaJ81 marksetaJaJn 4 mark{kla~a 50 p'ennil8. :tlllllJl:iJ1ta. 
PiilivystyspaJ.velU!ksessa ltoimivaille kondukt.Oorifiille ma!ksetlaan ku.i
tenk.in rauta!tiehaililiJ1mlmen:1 harkinlllJaJn mU!klruatn tuntirahoo enmtiillin 
7 marklkai8J 50 pelllllJia jaJ pruivystyspaJI.v4uksess.a toim.ivahle jun-a
m.iehellle eninltiian 6 marklm:a 50 pennia tunJnilrtJa, mirhloin ltyful 

~698. - 11. 7. -46. 2 
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suoritrt:.ammEm V'aaltii e.rikoi ta jiirjeslalykykya ja nUJlloin tyola on 
pidetUiva ikii.h!keana ja ra itJtavruna. 

4 §. Paivystyspalveluksella. taJrko:i!tetalan tiissa sliann&sa rnlUi
Q·l:iJcyhla liikeo:J.nepaUka.lJl~ ja sen piiri:i!n rtassa roielessa lklmu:luVJahla 
a..luee:lJLa suoriltet1:Ja.iv'aa, y1eiseen e:li kaupailil.iSihikea:uteeseen ilute~ttru
VlllaJ Vla!Uilujen varihrt.oa. Piiivystysprulveluks:erua ei stta vastoin pi
delli sita vaUII1ujen va.ilJJto:a., jota virka'- ltai rtyojUJilJa ttaik'lm muu 
smhen verratltJaiva juna uor.iJttaa. 1\IyOSik:Wlim. ei paivys'tysprulveiluk
seksi !lue1ta s.illli v.a1mujen vailitoa, jota j.iirjesf:Jelyjltlli1a tai llUJU.U 

ma1lkajUllla suoritt.a.a joko ~ahto-, vrui- tai maar2;as..ema:1la. 
5 §. .AsemapaiklaJ11aJ suorite'ttavast.a virarutoi.mi.tuksesta makse

ILalan turut.il'lah.aa 6 §: ssa mailruirbuin poikkeuksin s.illta aja'lta:, joka 
kuQloii!1Jkin lueta!ailli ·tyoajaiksi. 

Vir.lhllltoimiJtu ma.tka t~a ~.8an .tiUllJtim.haa eiirt:.a ihetJkes.tiil ail.
'kaeru, jo1lo.im. HiJlJti:ijunan on aikaltaui1un itlari mUUQl maaray'kSiealJ mu
kaml a ema:pari!kail.ta Qiihdetti:i.vi:i, si~hen saaklro, jOOloiin. pruluujunain 
on asemapaillmillle aavUibtamu. EHei jun1311la otle maarai:Jtya ilmto-, 
t~ari ltuloaili:.aa, maall'aytyy aika ttodelllisen lahto- ja palu'Uajan mu
ik:aam.. Kwmmassakin <tapauksessa lisatlian matka~aik.a.an maltkan 
y;aJlmis1Jeilllal 1Jai sen Jo~attam.ist:Jas varten ermakotllta mllii:ilraltty ailka 
tailclm n1Jllluhun vira.n:toimitus.ro:ha•an oilkeuiLta'VOOQl ltyohan vilit
tomasti ermeru ma;tilma tta.i vaJliltltOmasti soo j&koon kay;teltty alilka. 

6 §. Aika, jolt~ tuntirah~c:'l.a mal\Setaan, mJi:iliJ.•llitaan kusltallcin 
viranltoilrniltu'ksestaJ ltii'Ysissa 'tunne.issa. sriteiil, etrtl:iJ puolta tliDt~a: ly
hempl: ruilk:a jl:iJtleftiili,n: Oltitamlart:lta huorniooo, mUJtta puol€.u. ibuil1llli:n 
piltuinoo ja ilta pi,temp~ aikia korotet.al8n sem"'Ovaksi .taydeiksi 
,t u'l1J1Jilksri.. 

III. Yorwha. 

7 §. Yorahaa rnruksetaa:n 60 ma.rk!k.aa yolJia viron.toimiltuksesta., 
joka sa.Jttuu kelJ.o 22.00-6.00 valill€ ja keSitaa joko yhllijaksoisesti 
illai eri osjgs,a sarr:rJJalil!a. yooa v liihirutiiJiin k.ruksi ta:ytJtli. rtll1I1tita, si:is :ill
man 6 § :ssa tarkoillattua korotmSba. Ttlihlin oikeuittavaruu yi:irtyorua 
ei /kui.te.nkaan pide~t;a asemapa;iJkJaJlla. w muuaillla saltltuva;a viili
aikaa, ~eika myookallin 1 §: n 2 momenrti a tatrkoilte1t1tua ma;tkusta
jauw. tehtya matJkaa. 

IV. V elturi:rtatha. 

8 §. Ve.tfUII'mahaa maksetaan ktujeltt{ljl:lJle jat liirr:nmitltaj:ill.1e 60 
p•annilii veturikilomcrt..rilta, mikali vir.arut.oimj,tus on :kestlinyt ni'in 
pirtk.i:in ajan, ett'i:i. se 6 §: n muika~an oikeu'!Jba:a. rtuntiraih.atan. 

9 §. VeturikiJ.omeltrit waaraytyvat 'ku:Ltakin maJtkrulitta ~iih.to
ja: tuJlopaiilm111 vl:illisem. matlmn IIlliU!kJaan, ikluite:nllcitn silten, ~a niill.tta 
tyotumneiill!:a jarjeSitelyjunissru, jcnka mart1mlla oiltaessa yliltrtavii.lt 
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vastaaJVlall rulk:.artlaultm mukaiset yhi!eenlasket'Ut kullruajat, veturi- 1 
ikriil.10metrit m8arWtiiiiliJJ samojen perusteidre.n mU!k:Ja:isesiti Jrnin pai
v;rsty palvclu'lrnesta. 

Paivyffi,yspal velulresest>a ja muustakiin vil'WlJiloimiltusrahaan 
o:ilkJCIU!ttaJWlSba veturipatlvelukseSila, jo'k,a SUOII"ittetl3.3ll1. yksinomaan 
tail! paiiJasmillllisesti v.aritn maiiu'at.'ililia asemalhlJa, t.ari muuil1a pa;ik,alli
sesti Mjoiltetulla alueelJla, miiliriiJti:iJan ve"turikilomclritt .tuntirahaan 
oilk:eUJI:ltavmn. virantoirrn:]tJusa.jan mrrukaalll. siten, etta yhden ltu!nnin 
Lasiketa.am. V13.SIIlatavoo kahtakynlilllenllia vetJurilillometria. 

Ta•l1iplaivystyksesta V'elturiTahoo. ei makseta, mu.tta saavat tatHi
paiJvys:ty'ksessta toimivtart; ku!ljettajrut jru il'arrnmmJtiijat edellii. OiLevan 
mu!k:aan !lia.slketun viraJrutoimitusrlalhaJlJ rl.risaksi 1,000 ma.rkan SUI1IDUJi
sen vtailcioeran 4-viikkoiskaudesta. vilrarutoimitusrah<a.a. 

10 §. Vre.tru.r:i.n- ja moOittoriwnmunkuiljettlajraiJJl'e ooka vetumn
Jlimmi'btajiiJlJJ.e !taman si:ilii.nrnon nojaiLla maksettaV'Ian vira;ntoimitus
rn.h31D. vii.himmiiismaa1'18. oo oleV'a 1,500 markilma 4-viikkoiskau
desrsa. 

V. Erinaisia m.iiiirayksilli. 

11 §. Vira.ntorl.rnrittusmh13Jt :thlafta..alll. 8 tunnin tyoari.kailia.irn mu
ikari.sessla ltyoaj an rtmikk!a.iil!llssa :kaylteltym 4-viillclromlmUJSilll j a tasafisi.n 
ma:rkoiln tasoitttamailllal erii1t ilii:hinna yilempiiii.n m'3JI'kkail.ukuun. 

12 §. Vitrlruruto:imiltusrahojen laSlrerrrinen, lrirrj•a.us jru <tJilltaJaJill.iroon 
toi.mciJI:ietaJan raurtart:Wehat!JLittuksen m!ii!ariilii~Iniill!llii. ta:vaJ!Ja. 

13 §. J olm kwtsoo, ettiiJ vimnJtoimiltusrmha Oiil haiile1le viiarin 
maa.~a.trty, tehik:oon. s.iiJtiiJ oi:kaisuVIa:al'trimu:ksen sille vritranomarise1Jle, 
jokia viraJDJboimitusralhlaiD.I 011'1 lrnEloinkri.n rti1:"1Jlil!urt:, kabden lrnukau
den lk:u!lUJessaJ sii<ta Jruikien, joililoiin han on saanut virallllto<irruitusra
h3Jn noot.alat. J os ltiim!li. ILalliminllyOdaaa'l!, on puhevalHa; asiassa mene
tatty. 

14 §. Rlan.ttartiehahlituksehla on oikeus miili.rtii.ta, atJta pari.katllis
ju.nrissla. w ni.ih:lln ver.nattavissa muissa junissa. vira.nltoimi1JUJksessa 
toimri.valt he:rukiilm, j01tka. ovart oiketllte.ttuja sa~amaJaiil vil'rullf:OOmitms-
1'13Jhaa, saavat ~ukloo asemaipa:illraJL1a eni wraulltoimitusmaillrojen. va
llille sart:,tuvwn 'Wtlpaa-la.j·wn tu.ruttirruhaal!l oikieulttla.vaksi vi:r331Jtoimir'tus.
ajarksi, n'l'hltiilli ltii.hlOOsissa j1.lilllissa toimiVJart thenkiill()t eivat mru-wtoin 
sais:i. kohtuuJ.ili.seiksi. bt o'tltavara virailltoi:miJtuSJrah3Ja ja mikaili 
vap.ai3AlliJm asemapailikiailila ei ole iklahta ttmtia. pirt:empi. 

MuUJt.o:inJcial. Tau!tatrehailili1mkscl1a 001. oik.eus 13l1Jtoo maarayksi!a 
tamllin slUimnon sove1ttamises1la.. 

VI. Loppusai:i.nnos. 

15 §. Ti:i.Hi virantoim1tusra:blasiilintoa, jdlila kumoil3Jall vailtio
neuvoston kesillkuun 1 piiiV'ana 1944 valhvistJamru WiJ]rtionrautJaJtei-
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tlen ju.noahenk.i~i:ikunuan VIirarutoim.i:LusrahasaiimtO seka syy kuun 
6 paivana 1945 aiD.lOOtu v.al.tioneuvoston pliiatti:is muut01ksis1Ja sarno.t
l!uun siiliruti:ii:in, sovelleoo~an tammikuun 1 piliiva ta 1946 lukien. 

Edelliiole·van virantoimitus1·ahasoonnon 14 § :n nojalla rcw,ta.. 
tiehanittts on se.n soveltar1nisesta antanut seuraavat miiiiriiykset : 

1 §. (Vu:~t. virantoimiltuseahasai:i.naii:in 1 §.) 
V :iromrt:oi.m:1tusraooan OO!k:ewtt:a'V!all.a twlli pi.iivysrt;ykBe!Oiii pide-

1Jaiin: 
1) ~taili1in llllkopuo1ella ol<eva.n, hi:iyrypaineen <alrusen ve

turin vartioimista ja lii.mpimana pirooo.; 
2) iilatun vertrrnin 'kurutoonsaatJtamisita silina tapauksessru, Wtei 

silta siJt,temm1n .kuitenkaam. i!Jall'vrilta viran.toimitukoossa; 
3) vetuPim viemista vet~tu·.iJta1liin ja noutrum.istaJ si~ttii. seka 

veturin siirtoja rtalliailueella sel.i1aisiJ!La v&]koi1la, jo& eri mie
histi:iii. konetoimist'tosta sa~adun. [uvan pe:vusteehla ~ ,tebJtii
villn kii. ytert:taiin ; seklii 

4) moottori va un uniluuj eltrtlaj an suo!li.tJOOimaa moatrtori mnn U1.li 

korjaruslJa. 
2 §. (Vrt. viroo.to1m.1Jtmsrahasii:ann00. 3 §.) 
RaurtJatieh<alllitus mliiiraa 'asianomalisesta1 es:ilt.yksest!a, milhla <Use

mJaila, minii. a1ikamla. jU~ a:ni!ll!lca sruuruisena !korotetbtu tu.rutirahia. saa
daan maksa.ru pii.ivyst.yspatlveluksesSia toirnri.VIahle lk:O!Ilduktoor:iillle ja 
j1ID3i!Iriehclle. 

3 §. (V m. virr'anJtoimitusr'ah!asaiitnnoo 5 §.) 
VcilmnJtoi.'lll!itusT~ahaan o~keurt:rt:a'V13Jksi viwnltoimlitukseksi ci :luellla 

ailroJa, :mri.ktii. vatnlrimiehistMtii IJruiluu kiartJtl!lrunhuuMe!lurm ja~ se!l
la.isiin ptiwehki:iihm korjausti:iihin, joilta mailln.ittu :mJielhi&to voi 
suorilttaJa: jolko yksin tali kOTjla,uspajam. tyimllesiten .ruvulla, [uJkuun
dttJam~ta <edeililJii 1 § : n 4 kohdassa mari.n~otllla ltiaP'aust;a;. 

V amll.oolo, illlli.lJla talrkoiltetaaill miehisti:in veJvoilllisuUittta asian· 
om.taisffil. pali.Uiystan. mli.liiriiysten muro8lisesbi d1eske!ll1a viranltdimi
<tuspa.iil:roliJa, asuninoSS'al JtiaJi iilmo1teltiullJ1al palikru11a. niiiden iah!eisyy
de.sSa, voidalrneen kas<ky!IL saartJooan lreti ry'htya v:iran'toimiltulkseen, 
ja. velvoJ<l:iSiuutta saa'Pua !11liifu·li.Jbt~nii. aikrona :t:Jiedustclerrn<aJall. mah
do.ll.isiJa virallltoimitusfuaslkyjla, ei myi:iskaiilll ol1e viT<UJllltJOI.imitusra
hruan oiliieultltiaV'oo virarut.oimitusta. 

Vimntoli.mitus:rrua!tikrun. vailmistus- jUI <lo'Pelt:.ltam..isajan prutuuden 
e11i. junia ja veturisa.rjoja vaJ:'Itoo valwista:a as~lliThOJllla'inen johilaja. 
Ma1ik<aralikaan, j OikJa on ikii.ytetty viraiDltoi:m:iJ1:ills'rohasli:lilllli10n 1 § : n 
2 k.ohdia.ssa IDJainilt1tuun, n:uaJtkust!a.janJa tehityyrrL mrutlkiaJan,, eli lmli· 
tenkla.an soo lis:iilta vUilmistus- eliikii. [opettlamisruikaJa. 

1\<&:mojunan Qiihii:i- j<aJ pa[uujunam. sruapumisaika miilirii.yttyvat 
voimassa01leVIalll arikiataulun muikaan j1a tunti.nniitii.rii. l!asllootaa.n seln 
mulmist~S~ti mahdo'lhsta jmmmyiithiistymist:Jii hluonuoonomt'aimartma. 
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Jos henk!LlO, joksilrin a.jaksi mii.ara;tiifut vao:sin:ali elrtla asema- 1 
prukrul.rta:an virrantoimiltukseen, esim. paivySJtyspalve1ukseen, taHi
paivystykseen, veturin ,1Jai moottoriVI3JUJllun korjaukseen t.. m. s., 
to:isa1le p~naiiJl-e, ei sanO!llltu.nlliaa.tuisissa tapaul{Sissa rt:apah
Jtuva viiJlilailikJainen siinto toisdle paikkalrun.nahle ole viN111-
ttoianitt1lSIIIll3.ltk1a vrimnltoim;itusra,htrusa'anni:itn 5 § : n 2 kohda:n iarlkoit
ta.massa miellessa, voon O!I1 viranrto:im1tusrnhat talloin 1as.k:ettava 
eriksee:n. menomaJtlk!aSJt:a vi:i;lia.ikruisleillle a ema,pad!kia!lile ja: crikseen 
paJ.uumartJkastal siellita seka kokO!JJlaan erilksoon vlali'ai·lm~Ha ruse
r:n~a~paikialllra suorioottavasi't::a vimnroimM.usrahaaDJ oikeurtitavl/lSta 
vira.n.toimituksesta. V iimeksimain.ittuun vira'Illtoimitu.kseen n.8ili.-
ldJen on soVJeLlelt!IJava SailiO'tUill 5 § ::n 1 kohda.n maarayksia. 

~ §. (V:nt. vilrantoimiltus:mhasafumi:itn 9 §.) 

J arj estelyjunrunra vri1"18Jlltoim.irtmsrahasi:i:fu1m.On 9 §: n 1 kohdan 
ltal"<lroi:btanna\SSia an:ielessa pidetiliiin. myOOkin tavamjunaa, jok:a jou
tuu suorittamaan matkailila jarjestelytoirt:lii. Junien kohitauksien 
meutrtJalmaia odatusaiiklaia ci lrni!tenkal3.:n huata jiiJrjestclylty~ksi . 
Pairvystyspallve1ru!ksena virrunltoimriltiUSI'Iahasiiamnon 9 §:In 2 koh
dan ltiarkoilttamass.aJ miclessa p>i:deitllian myoskri.n eni maaraylk.s:esta 
suoriltettUJa vtaihltopaJ.~oota s•Ll1ia ~a.Semaihlra, joSit<a~ vetUII'i pal13.a 11a
kaism. 

5 §. (Vrit. vira:ntoinni,tusrahasaamnon 10 §.) 

Veturm.. ja moobt.oo-ivau111U.Illkulljet:Jtaja.hle seka vetmiu]ammit
mja:hle maksettravrun vimntainlli<tusraha!Il v'iihim.m!aismaih'lii on suo
riJtetrtJava jO'klailscllta neillviilrikoi kaudelta rilippuma1tJtru siita, onko 
rusiJanomai.lnen jonruin muuna v~staavana ajanja!ltsona ansa:innUJt 
enmrman. 

San<JIUtu vahimmlauroJ.aiiJra makset.aan myi:>s virmlom~- ja sai
rn.slo:mJaJ-IrujOOta., ku~tenikin vriillmemaJinitussa tapauksesea site!ll, etta 
viihllirnm!ailsrniiiiraa 1l~ettJa.essru obet:aa.n. huomjoon mi:iliirayksot pal
lkiaill.'Viilhien.nyik.&esrta sainaslO'ID.aiD. ail1ronla. V eturimiest'en v:i rkruloiOOJt 
on jarjesootltii.va min, ettla ne, mWk.iili m~hdollllist& jailro1antuv·at V'a
hintaliin lk!aihde!Il neli'Vtiikkoiskauden osathle. 

6 §. (V rt. v:iJmrutoimiltusrail:msaann<m 11 ja 12 §.) 

ViJrellltoimiltusrahlaan oikeullinavien ltunrti- ja yolukujen laslre
minen ja kirjaus suoritetJata01, miiklilli ei jalempal[lla tolsi!n maara:ta, 
asemJil11a jaJ vrurikoilJJa vimilltoimiitusraihiasliiiinmOn. j1a naJidcn sovffi
ltiamismaaraystein. siili:ti.irrnien perustciden mukaises;ti rinllllaii1 8-
rt:.mJnnlin. tyoaJiilroJlaJin muk<Mstw ltyotunJtien ~ats~kemlisen. ja kirjauk
sen lkian.ssla, sit.eo:L, e'ti1Jli ku.m:paakin tJarkO'i1toota, varten ika:}r.tetaarn. 
SaJI1lJa1UJ komtistaa rt1ai muulta kirjra:n:p,:iJtoo, muJtlta korvalllstc.n tiilaa
m<iloon rtJapa:htuu eriklseen. 
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Pci.en.ehkojen aser:nien ja varikkojelll tuloo nyikyiseoo ityoaika
iark!kaiJlua ko;silrev.aa.n mrjanpirt<>O'llsa ilrunkiiJJ heniki!loDJ lk:ohdaille 
:nwrkilta vJ.ra;n:toimituJmistaJ aiheutliD!e.iden v:ir.antoimirtusraJm.tuDJtioo 
hrlru saad~lia lt8iva& ttaysi!ksri. tunneiiksi pyoristettyna, yolJuku, 
mriJJ.oriln se 1milee kysymykseen, seka v€1turri.lci!lometrimii!ara vefturi
rahl8.lli tllaslke~ VJartlen. 

Asemi·en ja VIBJl.~iJkkoj•oo, jo:iJJ.ilaJ SIUur·en henllri1lokunruatr1 lt1ail.ciJa on 
tyoalilkla.1iail.'l1cl.<la.illussa O!lllut m'lio kontisto, on sanOO:Itn:ua tarkoirt:lulS!ta vao.·
iLen kaYTtetltava kortlt!ila (loma!ke B. N :o 209 ) , jokla sisruLtaa 11Br
peelJlri.sett sa:naikkeet myoskin wrantoi'Irrirtusrallmrt:n1!11tejru, yolrulk:uja 
jaJ veturik:iJlO!Illetlreja varten. 

KI8Jikis.fu V'Bkinaisisrt:a aljovuororisba. voidaan enniBikodlta !lrualtW. 
tauil.ukot n!Widen merkimojen t eke.mista VJal'tten. 

Joo vam palluu viran'tomnitusmaltkaillta lt18ipahJt.UJU 4-viciklkoi kau
den ensimmarisana p·Wi'Viin!a, on koko V'inaiD.rtoimiJtusmalt'kal oiOOttavru 
huomioon edle!lllisee.n 4-viiikk:Oiisloo:ruteen tkmmlluV'ana. 

ViorlaJruto>im:ltusrailiiaJtunn.itt, yoluvut ja vertmrikilon:ueJtritt Qaske
taJaii1 4-rik:lk:oisk.aru:riltlt:!ailllJ y'htoon, rtarpeEID mulroran criltelilen mah
doliliisesti· esi!klltyvart eri suu1'~uisiiin virantoiimliituarahoi!hin oilloou't
lt<BJV'Bit ltunDJilt. 

Taten SBJatujen ll.ukujen perust:ee11a tUJ]ee ooamrupaailfuilkoiCL<m. 
ja V'arilk.onesimiles1leln rtiilialt~a. vimn!Wirrn:ittus:mbJalt iii amenoilisDa.a 
k~'11:1tiien 18l1ari.sclleen niiden sa1arutiin oikeuwtu.hle hrulllrilokuno.wtl.Je. 
K'l.ltakri.n 4-vliikko.isk.a.tlltrt:a korkevrut ~emi<ttain GIB!ad'ittult !J.isnart on 
siltrtlen Bljoissa ja viimeis1Ji:iiiml ikolm:<fiL vilikon lk:uilurbtuJa 4-vril\lkois
:ka.uden paartJty:mUsesta llihetettava asiooomaiselle IJ.ll!k,e:nne- ,tai va
rilkilrojalk:sOIU pai:iJ1li.kol.lie, jonlm tnillee vri:i'l.ncistaan v.iidoo pliivan 
klll1uessa Sle:llJ jiillllreen ltJoimi1!Jtaa ne edel1e.en YJhilis.tlimim.oon ja mak
sumi:ilara.ylksali1a va.l"'.1Ste1JtuiiDJa B~Sia.nomruselle !1Jail.ousj!Bikson poarulll'i
ikol.lJe. 

Thalta- joa vaa:'astojtaksojen seka I'IBIUrt:.altrie:rokoon'UStelll tUJlee, kun
lki!n ik:Oih<'LalltlaiBID, hudlehm V'ciuri- ja iliilk;EID!I1emiehliston virantoi
ltusrahojen J.Ja.skemisesta jBJ ikirjaukseS<t.a., sika;1i Umlin viro.illltoirrni
tus lk:o kee aJSian'OOlllaJiistla ooamoa va.Ttten kulussa ollcirt:Ja. jUlllilru. Ilas
lremilnen jiB. kirj·atuS suormatoo.!IJ! kulten oed~a a emien ja. varik
ikoj•e.DJ su'htteoo 01!1 mM:iriitty j·a. JJlitide'I1 pohj.a.n..a ova1t rt;yoesirrniesten 
anlt:Jamialt l'tiedot. Viranto:iunrirtmsrahrutunnirt;, yoouvut ja V'etU!l'li!lcitlo
meftrirt il;aslretala.n. 4-yjfi~Ck:oi k8JltSrrt'tJain yhJteen yilempana mrui.n!ituili!Ja 
lta'W.clilia. 

ThaJ!Ja- joa VIB.!t'laslt!ojakson pruaUilk.OIU tulee rtiiil.alta v.i.·renJtoimiitus-
1"13lhlait lhlsa'Illlffildli~ ·kaylttruen veturi- ja Li'ikennelllriehislt:Oilll.e vti.ra.n-
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toimituksci.srt:a kaibssa i3.S1alll.Omai ta osastoru V'a.rten 4-v.i.tiklwiskau- 1 
den rok:~uma kutlussa oillleissa jll.l!r1issa, IJist.rut on asemilt;tain J~aadit
tilllna jru illl.aiksumaaraylkse]jla vall'llstettuana JLaheitleitlt:livta. talQUSjak-
san pa,~ilhlldiUJLe. 

Hamoin. on raruJt!altieralkennusooaston mke'llnUS- tai tyiipaallliki:im. 
,tilUlttava ja maa.ra,ttava maiksiettaVia.ksi vira:nroimitusrahat lisli
meJmllis!Jaa k!ay'fltii€'11 Vletm'i-ja J.iikennemieh!ilstoH-e viT<antOiimiltuk
sista. ikaiikissa, m\llbalhle.nailrennusosastoa. vaa.-teJil 4-viikkoislmuden ari.~ 
klan<a. ikull.ussa. ohleiss.:1. junissa. 

Tyo on suoriwutava eriikoioo1la huolella. 
7 §. (Vnt. VliiDantoimiJbusllalmsafu1.non 14 §.) 
RaJUJtlaltileiJJaihli tus mii.Jiirii.Ja asilan.oma.isesta esirt;yksesltii., llllihloin 

pa.~ikalllisjrmJissa ltai IIIJiiiliin ver1'artmavissa muis:sa junissa itOOllnivaan 
jlllDJa- j~a ve.tm·imiehistiiim lruuJ.uv'a~t henkilli:ilt sa~::uvtait JLukea I!ISW'lla
pa~kaihlla. eri virai111tolirrn-iltusmal1::kojen vii.JlJillle sa:!Jtm'Jan enintaiin llmh
den 1JunJruin vapaa..aj!RIIl tllllltiraha!aln oik:eultiba"'"afi{Si 'nillm.nlioimiltus
aj!Riksi. 

8 §. (Vr:t.. vinarnltoim.ittusmbiasii.OOn.o.n 15 §.) 
raiJta m~y~a, joi.hla :lrumota~a~n: mutart:rieh~Rihli1:JU'ksen ik!esa

kuun 16 paivam 1944 IIUllbamaJt valrtrionrauJttaltciden juruahenlrill~ 
kun.tl!all V'imnJtoimriltusrahasaii:run&l sov;e11Jami~arurayik'Set, sovclile
tta~an lj:ro111ll.1ku'!ID 1 p&iviisltJi 1946 Oukien. (Rh/To N: o H . 1, 2. 7. 
46. - KU!lk. n:o 3276, 23. 5. 4.6.) Ki1. n:o 28/ 46. 1. 

Virantoimitusrahojen maksaminen oppikursseilla
olo- ja virkavapausajalta. 

Tehdiyn, lbiedust~lnn johdost.a 1•h irlmoitJtaa•, e'l.lta vir<Jntoilmrirtus- 2 
raili.as3!amn&1 10 §: ssa maim.ilttu vahimmalism~1a.ra voidlatan suoriJtltaa 
yte.'tm.nimielrill:le v~:iJn virkrailoma.n seika sa;iraudest!a. too traP'aitUJriiTllastn 
mihellltn.m<een V'il'lkav~rp<audoo ajla!L1ra, murttJa ei oppikUI'SSeilh tai 
muulil!a prulk!aJJlr:iselil~a opinll:!dlomta,1Jill. Oiloajral'l:ia rcikii m1.mili1:1R!klaan vir
kavapamSiaja<lta. (Rh/To. n: o H. 1316, 5. 7. 46). Kl. Ill: o 28/ 46. 2. 

J unamiehiston virantoimitusmatko jen 
valmistus- ja lopettamisajat. 

Rautatiehallituik.sen virantoimitusrahasaannon oveltamisesta 3 
antrun.ien maaa·aysten 3 § :n 3. lrohda.n noja.hla. on liikenneosa.ston 
johtaja maarfumyrt; ju.namiehistiin virantoimilt'UIDTiatkan valmistus-
ja Qopettami!Siajalt lasketta'Viksi 1. 8. 1946 'lU'kien toista:iseksi eu
raa.vien perusteiden mulkaan: 
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Valmlstusalke. Lopcttamlealka 

3 a. Kappaletavarajunan tava11anb.uo.!ItajruHe 1 t. 3'0 min. 30 min. 

4 

b. Seka-., pikai:JaVia.ra-, ltavara- ja jiirjesrtelly
junan tkondukt<Xiril.'Le ja jUilJa.Tiliehellle lit. 

c. Konduktoori!H.e tavarajunassa, jossa on 
junamiehistOa vaitn llrondu1ktoori ja joma 
Ui.hrtoa.semallJla ci olte V<a1Ull'U1111Jartkastajoo 
suoritttamassa junan ifunajaiTUjen 'koet-

30min. 

telua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t. 30 min. 30 min. 

d. KautkoinJaJtlkustajajunan joh!taVlalle kon-' 
idlulktoorilil~ j'a jUI113JlllieheH.e ......... . 

e. Paikallisluontoisen matkustajajunan 
joihtavallle konduktooriMe ja junoo:tie-
helie ............................. . 

f. Apukondu:krtiOOrhlle ja lipurut.arkastajalle: 
1) pilraj~ ............. . ... . 
2) mu;ussa lb.enlkiJ.ojunassa ....... . 

g. :M:raJru.uvaUiliUil'hoitajailile edJeHytlt.aen, etta 
vaunu ~~e aikataUJl'llJlJ muk.aan mat
ikalle kilo 20 jii.Jkeen ja sruapuu maara
asemaWJ.e ennen lkllo 10: 

45 min. 25 min. 

30 min. 15 min. 

30 mia:l. 25 min. 
30 nilln. 15 min. 

1) ilrun :b.oidetta.vam on yiksi va.unu lit. 30 min. 
2) " " " ikaksi VI8.1Nlfl.l18. 1 rt. 30 ffilin. 1 Jt. 

Edelilii ~uete11m.jen V1allmistus- ja lopetta.rn.isaikojen slllhteen 
lb.uomawtetaan, etta ne ovlllt enimmaismiiiiriii. Litilkenneja:kStojen 
pi:iJi:iJJlilk.Oillla on oikeus supistalai niita {P'aikal!l!isten olosub!teiden 
mUiklaa.n nim, etta aja.t vastaavat ltyon aloirtrtJamriseen ja ilopetoor. 
miseen ltodel.tlisuudessa kesk.im.a.arin ik8Jy!Wtta:via arlilroja. (llkoj 
n:o 331, 29. 6. 1946.) 

Palkan maksaminen tyontekijiUle 
sairauden aikana. 

Esiintyneesta syyst.a rautllltieha.liitus huom111wtta:a, etta Ill181k
settruessa pallkk:al8. rtyonltek!ijailile tyosopimUS'lain 20 §:Ill nojal!La 
sairauden rtJai. ltapruturntan VIUOks~ salttuneen est.Je.en aj.a:l.iba, joka 
on yhtii pitika llruin tyos'Uihteessa noudllitetllava !Wtisanomisa:iilm, 
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kuitenkin eniiJJtaan nelljWtoista paivaa, oiJJ otetbava huomioon vain 4 
.taJlan aikoon sisliiltyva.t ttodeJJJ.iset tyopaivat, t. s. tyontelkija S!aa 
potissaolostaa.n huolimatta sen paJJilmn, jonika. han rtyota tethdes-
saan olisi tiina aiilmna amsainnut. (Rh/ To H. 69!t, 5/7 1946.) 
Kl. N:o 28/ 46. 4. 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 

Ke&illruUi!1 23 p: s.ta 1946 luikioo py.sah.tyy j111lla n:o 495 !tar- 5 
peen; val3.tiessa (S) Jokivar:t"en seisakkeella: Heiiniilmun 15 p:sta 
1946 miiJari8rtlty seura:ruvat ruudet pysahdykset: jun.a n:o 746 :bar-
PeetnJ vrualtri.ess~a (S) KunenpalV'e!Th iOOtturivaihlteffii!Ja, j11Illa n:Q 902 
rt:1rurpeen maJtieSS!a ( S) K uohun iJ!aliituri'VlB.iiliteeliLa, jUilllait Ill: o 61 ja 
62 aTna.J (ikollmio) Hpilnkruan asemallla, jiU.IlJart; n: o 525 j~ 526 ttar-
pe;eiJJ Vlalaiti'eS&a ( S) Kakkurin seis:alkkeellla., jUIJJa n: o 49 ltia.Tpeen 
Vl8lalti100Sta ( S) Kydiin pysiikiilila ja j UI!lalt 7 43 j•a 7 44 rtarp~een 
VlaiB.!tliessaJ (S) Joutenjoen seisak.keeliLa.. (Kultn:ot 715/1248, 5/7 
-46, 1067/1233, 3/7 -46, 109-9/ 1229, 3/7. -46, 1135/1230, 3/7 -46, 
1075/1232, 3/7 -46, 1166/1231, 3/7 -46, Ljp 4:illl sahikoo. 22/6 
-46. ) 

Heilnii!ku.Ulll 15 p :sUi. 1946 luiklioem on :ID'alirrrut'ty Beurruavat uudet 
pysiihdy<kselt : jUJOO n:o 745 tMpeen VIB.iatriJassla (S) Hevoisnevalll 
seisaJ.l.lkeelilia, saklii jUJ11Ja in: o 72 rtJarpeen VlatUiticssa ( S) Pyore.en sei
sakllooellJla. (Kitlrt. n:t 1258/ 1256 ja 1257/ 1257, 8/ 7 -46.) 

Perimattomien tavarain Hihettaminen 
myytavaksi. 

Penimli.ttomia ja :liiikatavarana olevia kookkaita maan"\'i:ljelys- 6 
lmneita, kUJten 8Jkeiltii, elonleikilnm-, harava-, niirtto- y . m. kone<irt:a 
ei srua liihettaa ikulluvan heinakuun 15 paivana H~lsinldilll myytii
viik.si, vaan on ne samoiru kuin myos siirtovaen perimaJtta jiianeet 
maanviil.jelyskoneet toisrtari.seksi sailJ'Itettava maarii:a:sJemillla. 

Helsinikiin saa ~a .. hetta.ii ltavar.aa myytiivi.i:ksi ainoa.staan tav . 
. tiedlust. sarunoon 29 § : n 2 kohdassa maini:ttuina dwina. (Lkoj 
N :o 1865, 8. 7. 1946.) 

Uusien maksumerkkien kaytan
toonottaminen. 

Ja.lempana mainittruja maksuja periottae.ssa - joista useim- 7 
mista tii:han asti on annettu ku~ttJj J1l:im. •Hitkennetulojen kirjama 
B. N :o 151 - saa,daan 1liikennoitsijaHe antaa kuitiksi maksu
mevkkeja 0. N: o 890, jotika on nidottu lwndtl.ktoorishe'kkilippujen 
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tap:aisilksi eriarvo1s1a maksumcrkkeja sisaltaviksi kirjoiksi, joissa 
lehden arvo on 40 mk ja kirjan ar-vo 2,000 mik. 

Nykyiset saillytysrt:avaran lisama!ksun perimiseen kaytetyt 
m:aksurr.nermt (B. N: o 296 a) kulutetaan iloppuun oma.an tarkoi
tukseensa ja sen jaillk:een nrry;tiiiiln sfui!l}itystava.ra111kin yhteydessa 
kayrtJtamaan yllanm.inittuja ruusia maksumer:J&eja. 

Urudlm maksumel'lkrit ti<1ataan tarkastustoimi.ston III j.a.ostosta .. 
Tilli laad.!i.taan lomailclreeilile B. N :·o 127 siten, etta loppuun 

kayrtetltyjen kirjojen llJUmerot mcrkitaan sar.a.kkeeseen ,ikirjojen 
nuiJILerot" ja ,lkanto"-sal'alkikeeseen niiden raha~arvo. Osaksi ku!l.u
:tetu±sta kri.rjoistJa me:r1kiJti:Ui.n ki.rjan 111umero, kaytettyjen !l.ebJtien 
lukumaara ja ni.!iden raha...arvo. Tariffiosasilon johtaja voi myon
taa asemiUe, joi.!11la maksume1"1kkien kulutus on suuri, oikeuden 
merkita tiliin vain iloppuunkaytetyt kirja,t ja siirtiiii kuukwnden 
>•aiMeessa Oilevien vajaakirjojen tilitys seuraavaan lrnulkauteen. 
Titli !l.aheteUiii.n tarka:srtust()limisto111 III jao toon tavaraliikeruteen 
sheklkiikirjojen Olhdla seuraavan kuukanden 3 (6) paiv.Unii.. 

Lomakkeesta B. N :o 127 siirretaiin kannot - myoskin sai
lytystaval'a.n kuittilkirjoista klal'ltttmrut - .tavma1ii'ken:teen she'klkri.
kirjoilla kannettnjen :maksujen yhdiSitelmaan B. N: o 151 a saraik
keeseoo , .t.avara[ri.illkenteen Msii.maksut" ( ei siis enaa yhdistelmii..an 
B . N: o 126 a, ilmten J ,omal~keen nykyiseS9ii painoksessa mainita~n). 
Maksnmer1kkien ja sii1ilyrtystavaran rtilitys siirtyy siis kokonai
. uudessaan tavaratilien yhtteyteen. 

Uusia maksumerkkcja kaytetaan perittiiessii seuraa via mak
suja: 

1) tavaran purkamisesta ja kuorma;a~csta (Tfs 55 § Lm 
1-3); 

2) taVJaran punnitsemi r ta ja kappa1leJuvun toteamisesta 
(Tfs 58 § Lm 2); 

3) taVJa.raJJJ siiilyytyksest.ii - ,makasiininvuokra ", siiitlyt.ys
·tavara ja Qoyrt&ta.vara (Tf 58 § Lm 3, [mhda.t 1, 2, 3 ja 5 
sekii rh:n kiertdkirjc N:o 10/ 2012, 9. 7. 45, sari1lyttys-
tavarasta); ' 

4) knljetussopimwksen mnutta.rnisesta (Tfs 58 § Lm 9) ; 
5) varununpeitteistiil, joita kiiytetaan ltavaran snojaamiseen 

rawta1ri-en alueella (Tfs 58 § Lm 11 a, kohta 3); 
6) ruumiinku'ljetuslaatikoist<a (Tfs 58 § Lm 11 b); 
7) sairaspaarien j<a kantotnol ien kiiyttamisesUi (Tfs 25 § 

Lm 5). 

J os perittiivii rnaksn on yli 100 mk, ei rnakswnerkkejii kt~iten
kman olp, kiiytettiivii, vaan on lrniltti s~lloin 1kirjoitettava y!J_im. 
~iilkennetulojen lk!irjasta B. N: o 151. 
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l\fyohemmin ilmoitctaan, miJtloin uusia maksumerkkeja voi- 7 
daan. tilata trt III:sta. (Tfo N:o 1036/ 1581, 4. 7. 46.) 

Taimitilaukset Hyvin.kaan. keskus
taimistosta. 

Taimitilaukset ja anomuksert; istutusten jiirjestelysrt:.a on ai.lna 8 
tt€>htiiva esimiehen ( asemapaiililiikon, r111tamestarin, varikon paa11.-
Ekon j. n. e.) merkllnniillla tahi laus.unndltla varustettuina. Lausun
n~a on main:Uttava, a::,"'Tlluko arrwja vaJ.ti'Onrautateiden a.srun.nossa .. 

Omen.rupuiden ja ma.rjapen.saiden .taimia tuil:laa.n aruta.maan 
niiden n.iukkuuden takia piiJaa.sia.s a vain seillaisille V!a.Ltionrouta.
,teiden asurunoissa asuvil1le, jOtihla n~ita ei ennestaan dle. 

Ylijiiiimaa truhi kaupaJHiseen rt:m'koi•tukseen kasvatettuja rtuot
teita myydaan raut:a.tieliiishltle viilhintain 500 mar'kan eris.sii, esim. 
yhteib"X>stoina asemitt:tain. (Rh/Rrt:o n: o 1994/ 8036, 27. 6. 46.) 

RautatieHListen kotielifunet. 

S:attun.eesta syysta ikehoitetaan ama.nomarisia ta.rkkaan nouda,t- 9 
·tamaan ta.rlJilettnja moo.rayksia (l\IK I, 7, sivu 2), etta lroiti
elaimien syottiiminen rautaJtien alueella on saHittu vain ehddHa, 
,etta ne on joiko kiinnrkyrt:ketty t.ai aiJt.auiks·essa. Tiimii miiiirays 
ko kee myos silroja ja kan.oja. Puil1in kyt.keminen on kiehletty. 

E'larinten iky1:Jkeminen sillla .tavo<in, etta ne voivat syooo pui
den ja pensaiden alimpia lehtia ja oksia tahi vahin"'oiilrt:aa kUikka
istutuiksia, on ehdottomasti kielleti.y. E•liiimen omistaja on vas
ltuussa kaiike ta vaJ1ingo. ta, joka eiliiimen irtjpaasemisen kautbta 
voo syntya. Pensasariltojen jJ-r.sriminen a.iheuttaa taidan lkuolemisen 
jyrsitylta 'kohdalta. 

La.idU!Iltamin.en puutarili.ureiden l10itamilla nurmilroiilila:, eten
kin asemien edustoilllia on sopimatonta yksistaan sii teyssyistaikin. 
(Rh/Rto n:o 1995/8035, 27. 6. 46.) 

Ehtokuulustelut. 

Yleiset ehtokil1ulustelult toimeenpannaan aJ!kaen "latuu~taina 10 
tulevan elolwun 24 p : tUi klo 9, joUorin alempwna ma.tinituin poilk
keulksin kaikkien aikaisemmin pidetyissa virka- ja pwtevyys
tutlk.innoissta ehitoja aan.ciden on ri:lmoirttaudutttava oppilrurssien 
huoneitossa Helsingis.sa ja jolloin t arlkempi turtkintojiirjestys 
ilmoitetaan. 

Alusta.varun GiiikennevirlmtU!tkintoon rkuuluva lennfutirutyon lkoe 
p:ild1etiian lruitenkin jo perjantaina elokutm 23 p:ni:i klo 15. 
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Ne veturinkuljettajatUJtklinnossa. ehtoja saaneet, jooden on 
uudestaan suoriltetitlava enemman lruin yksi aine, osallistuvat 
uusintakuull.usteluUJn vasta lukukauden ilopru1la pidettiivan lk:uil.jet
tJajatuJtkinnon yhteydessa, ilmten asianomaisillile on aikaisemmin 
ilmoitettu!kin. (Opj n:o 826.) 

Alenmislippujen varnstaminen myynti
aseman nimileimalla. 

11 Tehityjen ihmomautusten johdoota iJlmoiltetaan }iirl.kennepaikoHle, 

12 

13 

14 

etta sellaisten ik:okouksien, juhlien, ikhlpailujeiil j. n. e. osanotJta
jille, joiille on myonnetty 50%:n tai 25%:n allennus mrutilm
lippujen hinnoista, myytavien ma;t;kaJlippujen (myos puolen lipun) 
etupuolel'le on -ehdOitJtorruasti il.eimaJttava myym,baseman nirrui1e:ima, 
lrnten 11h:n kiertokirjeessa N:o 3/759, 27. 2. 1935, maari:iJt:;iian. 
(Lkoj N :o 1825, 5. 7. 1946.) 

Matklailuliput. 

Sattuneesta syysta huomaUJtetaan, ·etta ma1tkaihrlippu void~Brul 
laa;tia vain Y'htaja,ksoista matJkoo. Vlallben rauta.teirtse tai henkillo
Jiikennettii. valitJtaviila rautatien auJtdllinjoillla, joten maltkaillu
llipp!U·a ei siis saa kirjo:bttilla erilllisilile martlkan osille. Yks1tyisten 
auJto- ja aaivalinjoje:n ikanssa ei rtorlsta:iseksi ole tehty yih.dys
liikennesopimuksia, minilra. vuoksi matkailulippuun ei voida liittaa 
·lehtia talil.aisia matkoja vanten. (Tfo N :o 1057/ 1602, 6. 7. 46.) 

Paikkaliput. 

HuomaJUJtebaan, etta myos V'apaalipun hail.tijan on su.o:citWtava 
tamffislk1.nnon 58 § :.n 1) J.isiim.Ji,aray!k:sen 5 !kohdassa mainittu 
paikkamak.su istumapaikan varaa~ pikajunassa. Paillk.ka
IOO!ksua ei !lruitelllika;an ik!anneta m.artlkustajalta., joilia on virka
vapootlippu. (Tfo N :o 1015/1554, 1. 7. 46.) 

V.R: n tyoliiisten luottamusmiesten 
vapaalippuoikeus. 

Kuil.klulafi,tosten ja y!leisten .toiden miruisteriO on 'kirjelmiissaan 
N:o 4057, 3. 7. 46 myorutanyt ra.wtaMehalllituksen IJliiajohtajalLle 
oilkeuden hadrirutansa mukaan antaa 3 lk: n vapaailiippuj,a il:uot
tamusmiesten matkoja vanten kursseille, op·astrustilaisuuksiin ja 
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yleiSJkokouksiin; kun taas luottamusmie ten martkoihin, joi;OO. he 14 
yueisluott.amusmiesominaisuudessaan joutuvn~t tckemii.iin piirinsa 
alueel,la, sekii pai1ra.hlisten luo17tamusmiesten matkoihin, mik3Jli 
heidan Jnottamusmiesominaisuudessa on ik:iiytavii piirin tai osas-
ton konttonissa rtai luo1JtiamlllSIIIliesftmkoulksessa, myontaa vapaa-
lipun har!kintansa mullraan: jakson pii.iillikko tai rautatierakennus
osaston osastoinsinoori. (Rh N :o 1986/8025, 27. 6. 46. - Tfo 
N:o 1047/ 1593, 5. 7. 46.) 

Ylimaaritiset vapaaliput. 

RautartieJlJalliltus on myonJtany;t niiUe Suomen Raut.aJtieliiisten 15 
Liitto r. y: n rautateiden pallveluiksessa ol1evllihl.e sanotun liilton 
jasenilhle, jotka aci!lpaiiJ.ijoina rbaJi toim.ihenkiJoinii osa.Llis1:.uvat Hel
si~oissii eildlmun 17-18 paivinii 1946 pidettiiviin Jll.a!i.nitun liiton 
osastojenvaJ.isiin ikesiiurheilupihlviin, Jl:tim1ili.raisiii va.paaJlip,puja 
matkara varte.Ib Helsinkiin ja takarisrin lruhtoasemallle. Liput ovat 
voimassa . 15-20. 8. 1946. Lipun kiilirutopuolelle ltuil.ee ikilpai
-lujen jiirjestiijain tehldiii merkinta si:iltii, m,Ni lipun haltij,a on 
oo.ailJ.istunut ik.Npailu.hlcin, muuten pidetaan fi..ippua tilapiiisenii. 
(Rh N:o 2055/8179.- Tfo N:o 1031/ 157,9, 4. 7. 46.) 

Matkalippualennuksia. 

Kulkulaitosten ja y11-eisten tOiden ministerio on my(intanyrt; 16 
Suomen R(J;ken'1uustyoliiisten Liitto ?'. y :n jiirjestiia:ruien RrukeiJJta-
jain paivien OS>all10'ttajiillle 25 % : n marokalippua!lennuksen. Tampe
reeHe . .Alennus on voimassa 11-16. 7. 1946. (Rh r :o 1799/ 7497, 
13. 6. 46. - Tfo N:o 857/1606, 6. 7. 46.) 

Nolc~ Tyovdenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Pyry 
r. y :n jarjestiimiin n.uorten u:imarien V'i·l'kistyskurssirin ja TUL :n 
nuorten uint.imesta.ruUSikilpaitluihin osaililistuv:Ulle uimareill,e on 
myonneltt.y 25 %n ma.tiklaJlippoo..Le.nnus Nokialhle. .Alennus on voi
massa 16-22. 7. 1946. (Tfo N:o 1054/1599, 5. 7. 46.) 

KjuJJkulaitosten ja yfi.eisten widen m.inisterio on myonJtany;t 
Entisten Sotilaiden Toverikuntien Liitto r. y :n jiil'jestamien kesii
juhlien osanottajille 25 % :n martilrothppualennuksen Lahteen. 
Alennns o.n voima.ssa 18-23. 7. 46. (Rh N :o 1958/ 8024, 
27. 6. 46. - Tfo N :o 960/1607, 6. 7. 46.) 

Suom61t Uirnaliitto r. y :n jarjestimiin sem-aa.VIiin killpaiJ.uihin 
o.sa.Uistuv:Ulle ki!lpailijoi!ll'6 on myonnetty 25% :n ma.t!kalippu
a1ennus: 

1) Nuor1ten uci.nJbipiiivat Kotka.ssa 21. 7. 46, 
2) Suomen uinrtimestarul1Sik:iilipari11t!l Helsingissii 4-5. 8. 46, 
3) MwakuntJalin mestaruusuri.nnit IIameenlinnassa 11-12. 8. 46. 
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Alennus on voimassa 2 pa1va<1. cm1cn ja 2 piiivaa j3ilkcen 
lnmkrin kilpai'lun. (Tfo N :o 1040/1600, 5. 7. 46.) 

K.l. 21/46, 10Jko.b.das.sa mai.nittu Suomen PartiopoikajarjeS>ton 
19-24. 7. 46 Pacil~al·as.sa pidettaviiksi maaratty Saimaan piirin 
keslileiri jarjesteJtiian muUJbtuneista olosu.htcjsta johtuen 21-28. 
7. 46 Ja.rubri.alassa. Arennus on voi.maissa 2 pfuvaa ennen ja 
2 paivaa jallreen ik. o. tilla.isuuden. (T£o N:o 8'07/ 1553, 1. 7. 46.) 

Suornen Pa1·tiopoikajarjesto r. y :n Etelii-KiaJ.·jall.an Pwtio
ty.ttopiirin. j'a Sai:nm.an P.a.rtio.poikapiri.rin yhteisiHe piiripaiwllk 
osaaotmvhl!le pantiolaisille on myoometlty 25 % : n nuartlka!lippu
tailen.rJJU.S Imatraille. .Ailennus on vOO.massa 22-27. 8. 46. (Tfo 

:o 1014/1552, 1. 7. 46.) ' 
,Nuoret Kotkat" Keskusjohdon jarjes1J8.ma.iin 'kansalinviiliseen. 

1eiriin osaooutavitille jarj tOon kuuluvhll.Je jaseniUe on myonnetty 
25 % : n IDJaJtJrallilppualoonus (myos tl.iaSte:rulipuista.) Heinollaam. 
Alennus l()n wimassa. 26. 7.-6. 8. 1946. Dapsllile kirjo:iJtetaan 
shekkilippu, johon merkitaan tiima.n kirjclman numeJ.·o ja rul.en
nuk:sen voirruassaolooi!kia seka annetaan kaa;natke B N: o 118 A. 
(Tfo :o 1006/1543, 29. 6. 46.) 

Suornen Partiopoikajarjesto r. y :n Pohjois-Karjruam. Pa:vt.io
p.oiklapiirin piirileiriin Liperissa 17-30. 7. 46 ja Kesiki-Suome.n 
P18.rtiopoiikapioirin p:W..nill.eiriin Lievestuoreella 27. 7.-5. 8. 46 osaa
ottavi.!lll.e pa11tio1ari.sille on myonnetlty 25 %: n matLlmlippuale.I1IIJUS . 
.Alennu.s on voimta.sSa 2 piiivaa ennen ja 2 paivaa jwlkeen ku.nkin 
:tilaisUIUidJen.. (Tfo N :o 1042/ 15>98, 5. 7. 46.) 

Vanhan ase.velvoUisen anneijan soittokunnissa pad relllcide·n 
soibta.jien <antaJJ:nialssa konselil:li.ssia ·esi,imltyvciilile soiJtttajtaveteraanJe.ilLle 
on my6DII1~ty 50% :rrJJaltkJail.ippuaileiliThus Helsinkilin . .AJJ.ennus on 
voin:n.tasoo 1-7. 8. 1946. (Tfu N:o 1011/1549, 29. 6. 46.) 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkeja y. m. 
J oerusuun varilkoo yJim. pumppulmneenlka,yt.tiijii J u.ho P:iltka

sclilie annatltu vci.r1kJwmeriklci Ill: o 461, 4. 10. 44, :t.ii!Ja,pii:i.inen l!upallri.ppu 
~r·adaltla lkuhlrua. vru1ten II1: o 271, 1. 3. 46 seka k alro.usriwpooJLippu 
ill!:O 48/726, 27. 4. 46 mrut.kahle Joonsu.u-Kopu'a\S OVI8.t kJadollllleet ja 
lk!uiOiletelllaan. (Vm. JlllS tr1:0 287, 2. 7. 46.) 

Kouvol:an V18.J.-i1rotll.iaJ prulvelevaille yilirrn. VJet. 'liiJm.mi.tttJii:j w :Miaitlt:i 
:Kla!OOvil Koi.visltoUe tatnnettu v~dromerkiki n: o 437, 28/9 1944 OU1 

lk!ad.onnflllt ja ku&e00taia1I1. (Vre Kw n:o 3'0·8. II. VII. 2, 4. 7. 
1946.) 

JyWiskY'li:iJn aserr11an tailokas To.ilni Lauk!J.oos€1lil.e amJnJebtu kesa
lmusiiVtaP'atalti.ppu 111:0 13/62~ (Jy-Hir) o:h lkiadonnut j~a, lkn.lOilete
tatan. (9. ll.jp n: o T. 655/5321, 5. 7. Hl46 .) 
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SavooJim.wn asemau alokas Oila Antero Siii•kk'lBeille annelt::tu 17 
vinroamlffi·k!lti n : o 3 ( J orO'inen), kesaikausiv<apaallippu n: o 4!/630 
( Stl-Par) ja rtiJJa.pairuen vapaD1lippu Ill: o 8/02345 Sl-Hlci-Sl 
on1t kadonm.'l:'et ja kuoil.etel1:aan. ( 9. ljp n: o T. 652/5296, 4. 7. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Kouvol81ll asemum: .rulokas E1ili Asser !G'61Tlelttilii. (s. 15. 11. 18 
l!t25) on lmnalt::ta jaanytt pais rt:yQs.tii ja erotatltu VR pallvelukseen 
sapinllalttomana 24. 6. 1946. ( 10. ljp n:o H. 827/4193, 2. 7. 1946. ) 

Koi'VtumaJen •1a,ifturiV'alih.rtJeen yJirm. •asemannies U:um..o Emii1 Tor
ronen on jruany;t luvatta. tyOstii pais ja aroltet:Jtu 30. 6. 1946 VR 
pa~ve1Uik..se81ll sopillll3Jt1.omalllla. (8. iljp .n:o H. 508/3413, 3. 7. 46.) 

Pat.iijaved n a emal!l i8llo'kas E1~i Kirulevci. Lampinen (s. 20. 2. 
1927) on pidii'teltty varkauksiilln syyU:istyn~ee.nii j ra ercjj:elt:ltnl VR 
pall.velukseen sapimaiUbomana. 5. 6. 1946. (9. ljp n:o H. 744/5226, 
2. 7. 1946.) 

Savonll.in.nan a ronan a!lokas Pootti Gunnar Kuusisto (s. 18. 9. 
1927) on erote.ttu VR palV'eluilr.s18S'ta 13. 6.1946 luki~n. (9. ljp :n:o 
H. 761/5322, 5. 7. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

:n. plk. jiir jestelymestarin virka Pasilassa; kuusitoista ylikonduktoorin 19 
vvrkcw,, joista vii i Helsingissa, kaksi Tampereella, kaksi Kouvolassa ja 
yksi Riih.imiieUii, Turussa, Porissa, Huapamiiella, Joensuussa, Pleksiimiiellii 
ja Virasojalla; kolmekym.mentayksi lcond·uktoih'in virlvaa, joista. kuusi Hel· 
ingissii, k.a.ksi Porissa, kak i Seinajoella, kaksi Kemij'arvelUi, kaksi Joen· 

suussa, kolme Pieksamiiellii, kolme :Mikkelissa, kaksi Virasoja.lla, kolme 
Kouvolassa ja yksi 'l'urussa, Tampereolla, Vaasassa, Oulussa, Iisalmella 
ja Jyvii.skylii.s a; yksi 1 l. pakkG!Inesta?·i·n virka Helsingissa; viisitoista 
e. l. palckamestarin virkaa, joista kaksi Helsingissii., lmksi Kontiomiiellii., 
kolme Pieksiimii.ella ja yksi Porvoossa, Riihimii.ella, llaapamiiella, Kemijiir· 
vellii, Kemissii, Ylivieskassa, Iisalmella ja Savonlinnassa; yksi 1. l. vaaka· 
mestarin virka lielsingi sa; kaksi 2. l. vaakamesta1·in virlcaa, joista yksi 
Jyvii.skyliissii ja yksi Kotkassa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hake· 
mukset on jiitettii.v'a viimeistiiiin 17. 7. 1946. 

RautatiehalUtuksen talousosa ton e. Z. kirjutrin virlw,, Pliiijohtajalle 
osoitetut hakemukset on jatetttiivii viimeistii."an 31. 7. 1946. 

2. varikkojakso a seuraavat esityksen perusteeella taytettiiviit toimet: 
Tampereen varikolla: viisikym.menta veturinliimmittiijiin tointa (25 Tpe, 
10 Pri, 5 Tl, 1 P'ej., 8 Hpk, 1i Wp) ; yksi 1. l. veturinpuhdistajan toimi 
(Tpe) ; yksi 2. 1. veturinpuhl:listajan toimi (Pri) ; kaksi e. l. vaUtnuntarkas· 
tajan to1'nta (Tipk) ; yhdeksiiu v.a1munvoitelijan tointa (5 Tpe, 2 Hpk, 
1 Pej, 1 Pri); Seiniijoen varikolla: kahdeksantoista veturinliimmittajiin 
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tointa. (14 k, 1 Vs, 2 Kok., 1 Kst) ; kaksi va.u111Unvoitelija.n tointa. (1 Sk, 
1 Vs) ; yksi 2. l. vet·uTinpUJhdista.ja.n toimi (Sk) ; yk i va.htimiehen toi1ni 
(Kok). Koneo. aston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettavii. asian· 
omaiselle varikonpiiiillikolle viimeist'iiiin 31. 7. 1946. 

Yieisen vaikean a untopulan takia kehoitetaan hakijoita. ennen hake
musten jiittiimistii. ottamaan selvaii asunnonsaantimahdollisuuksista.. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 29 
1 9 4 6 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o lf46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatus:aostoon. 

Valtion.rautateiden tyontekijain vuosi
lomat vuonna 1946. 

Kull.kulalrt:.osten ja y(l.eisten ttOiden min:uistwion runtaman oikeu- 1 
.tuk&en mukaisesllli murbatieha!hlitus on p31:iJtlti.ilnyt, etta v>altion.
ra.u'tla.teiden tyonJtej{ijain V!Uosilrunat saJada.>aaJ. vuonna 1946 .:m.a.a.. 
rata voimassaO'levastla ityi:ilnttelcijain vuosilomaJJ.aista poiketen s1ten, 
etJta vuos:ill.omaiD. pi<tuus laskJetruan syysk:uun 1 pai'Viiihl1 1946 men
nessa palvelllun ityoskentelyajoo perusteellla. (Rh/ To N :o H. 1348, 
13/ 7 46.- Kuilk. N: o 4189, 13/7 46.) Kl. N :o 29/ 46.1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kuopion .aseroon ~en Su11I'talh<m seisake siiN"eloaan 22. 7. 46 2 
[ukien km. :hle 468 + 802 m. Uusi tariffiviilirmatilm Kuopiosta 4lrm 
(Snj 55, llin 81 ja Prm 93 ikm). (Rh/ Lko N:o 2127, 12. 7. 46.) 

Ram!1Jasa11rrnen aserm:an aJJJaisen Laui akaliklaa.n seisaik!IDeen li~ken
noim.isbaJpa Oill 22. 7. 46 !Lukien HM. (Rh/Dko N :o 2122, 12. 7. 46.) 

Alapitikan .aseman alaisen Kokkosem. seisak!koon diillrennoimis-
tap.a on 22. 7. 46 lukien HM. (Rh/ Lko N :o 2123, 12. 7. 46.) 

Toi valaa:L pysakin aJ1ainen Sorsasaion laitJurri 3llem.netaan 1. 8. 46 
luk:ien seis"wkkooksi i1iikerunoimi.stapa.na H . SeisakkeeUa tulemt 
pysiihJtymaan maltlk:u:stJajien jattami.Sita ja di:Jtamis1la varten lt-ar"peen 
W~.atiessa. ( S) toistaisaklsri. samat j11IllaJt lkuin aikaisemmilnkin. 
(Rh/Lko N :o 2124, 12. 7. 46.) 

Hyviinkaan asell11ID ~en Viertdlrun. Waiturivaihde alennetaran 
1. 8. 46 lukien seiswkkeeksi 1iikennoimisttapaUJa H . Seisakkeehla 
tulevat pysamtymaiiml ~jien jiiltitamista j•a ottamista var•ten 
t.arpeen vaatiessa ( S) 'tomt:aiseksi sam. at junat kuru aikaisern.miln
kin. (Rh/ Dko N:o 2024, 12. 7. 46.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 

Heimlalk:uun 22 p :sta dukien on maarwtJty seuraavalt uudet 3 
pySJahdytkset : juna n:o 651 tarpeen V'Mliti-essa (S) Perk!kion sei
sakkeelJ:a sre.ka jUUJa n : o 20 1tarpeea11 vaatiess,a ( S) J U!hol~lll seis-aJk
keella. (Kut n: ot 1233/ 1216 ja 1263/ 1317, 12/7 -46.) 

4851/46·. 18. 7. 1IN,{i. 
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Rautatiehenkilokum:nan vel'910llisuus nayt.taa 
rahtiikirjoja j~ muita asiakirjoja ~otdmai
selle viranomad!selle. 

Eraiden v.aJ.I1Jiroo vill'anomaisten, viimeklsri hikevaihtoverokonlt
torin ltrah<Mia ODJ wilitettu, etta rautaJtievirlmrrniehet eraiililii illi.iken
nepooikoilLa. sUJhJt:autuvat vasbenrniclis'esti VlaiLtion rvirrunoma.isten 
virr'lmtoimimnass:aam. lt;a;r<peellliisiin mubatiekuljetuskirjojeo::t ja niih:Ln 
:Liilltlt.yv:ien asirukiorjojen l!lal'lk3,S1tuiksim, vi.Jcliipa erinaisissii rtlalpauik
sri.ssa ovat kieltaytyneet 1111iyttitamasta asiakirjojra, k.oska asiirunoma.i
S'i11a virranomaisi.ilila e.i o1e ~!Lut 1-.a.U!tatieOOilituksen nimre.nomaiSita 
lupoo. 

Tami:iml johdost:a hu()IIIlj8JUjtetaan, etta J.iikevaililboverovima.nomai
siJliJ.re tulee valtion v:i!l'la.noanais'ten tiikevaihtoVIer&ain 27 § :rn mu
kaisooti. pyynnoota runtaa ltietoja seiko:iaba, joidl':m! tunteminoo on 
verotw;jta vamten ·ba!l'poon lbai sallllia lll'aidern taiilclr.a 111lli.iden v.rultuut
tamioen otJtaa niista seillko. SamaJ.1al rviita,taan val1tionrau1Ja1Jeiden 
litikenlll~on 8 §: n 1 I!Jisiimaariiytks'OOI!J, jorulm mukarun myos 
muut rkdtimaiset vi.mn'OIIlll8ri.sat ovalt oiikeurtetut saJamaam. k.ysyrrnyk
sessa olevia lilietoja, mika e:iJ rkuitootkiaratn merkiltse sita, et:ta muta
iievirtkalm:iiethet <Jilisi'V'alt velvollrioot :lcirjoil11tamarun jiil1jennQiksia tai 
i8131timarun J.uetltcloj~ taxvm:uavista ~Mia!lrirjo:isltJa:. Jos lSielllaisila tarvi
tOOlll, <m niiden laadinnMta ja ttyOO:u ikorvaJallllisesll:ial asianomaisten 
kesiken sovittJa.w.. (HJloj n:o 23/ 909, 10. 7. 46.) 

Rahtiluotto. 
Kil. 24/ 46, 13-tkohdasoo on r.a.javal'ltidlaitokseen kuuluVIan ali

ti11iJt::tiijan Erillisoo Rar,jajaaikaripaJhaljoo.nan koti.Jasemillla maim:itrtu 
Loihj~a, Lohjan muppaJLa, Kauniwinen ja TMte}a. Mairni.Jtun a[i

~tilJ.ilttajan oikeus kayt;taa Kaurilllri.srta. ja Tiihte}aa ikoti:aseminaa111 
lorpeueltoo~n lukil':m! 1. 8. 46 ja illiiiden sijOOIDJ maarataan uusiiksi 
kQitiirasemilks·i Kauikllahti j·a Inkoo. (Tfo N :oR. 55/ 1663, 15. 7. 46.) 

MatkalippualennulMia. 
Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton, Piiiviin Nuor·et

jaoort;.on. jarjesllamain leH-ipiiivi~n jarj!OOtoon kuuluville osanottaJ-. 
jiili1e Oll1i myG.ninlertJty 25 % ::n maltllr:ali.ppualellllllus (myoo iaStte.n.
lipuista) Helsiniki:lin. Alennus on voimasro 18. 7.-1. 8. 46. Aile 
12 vuotisille lapsille kirjo~retaam. she'klkiJ.ippu, johO'IlJ merkitarrun 
tiirrnarn ikill'je1man 1111umero ja aliennuksen voirmassaoJ.oaiika sek.a 
a!l1'I1etaiam. myos kaavatke B N :o 118 A. (Tfo N :o 1075/ 1629, 
9. 7. 46.). 

Sumnen Vapoo PMtioryhmii r. y :n Supitussa jarjestamaan 
pamt-Lo j oh truj iffill rueu vottel U!kolkouiksoon ooaaotta viHoe pal'ltiolaisi1le 
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on myon.netty 25 o/o :n mrut!kooppualemms V esijarvelle. Alennus 6 
<XD. voirm.assa 25.-30.7.46. (Tfo N:o 1067/1622, 9.7.46). 

Suomen U1·heiluliitto r. y :n jarjestiimiin nai ten Suome:n mes
talruuskhlpailuihitn osaaottaville lk:ilpailijoille ja toimihel!iki:liiille 
on my001r1Jatlty 25 % :[}J mrutkalippualenJ:!.Us Seinii:joelle. Alena:tus 
on vO'iirn.as&a 2.-6. 8. 46. (Tfo N :o 1087/1657, 12. 7. 46). 

Suomen Ntwrisojarjestojen Edustajiston neuvoutelupad.vi1le 
osaJlistu'Ville .nuorisojarjestojen edus.tajitlle <Y.ll! mythmetty 25 %:Ill 
maltlkalippuaJ.e.niThus Suolabltoon. Alerunus Oti1 voirrnassa 4.-10. 9. 
'46. (Tfo 1058/ 1616, 8. 7. 46). 

Oikaisu Kl. n:o 28/46.2. 
K.l. n:o 28/46. 2-'kohdassa v:irantoimiJtusrahojen maksamisesta 7 

oppikursseillaolo- ja virkavapausajalta sanotaan viidennella ri-
vi1la ,pa:iikallisehla opintolomwlla" pi!taa olla ,palkallisella opinto
lomaJ.la". 

Kadonneet sairaspaarit. 
Peipohjan ase:man sotilas:maJllioot, rauJLalanlmvel'lkolla varus- 8 

tetut sairaspaarirt, joissa puinen oso1tel:appu mer.k::ilnnallii. Pei
pohja ovwt mdQiksissra. Pyyde'tiiam. rt:avaltltaessa Jaherttrurnarun >koti'" 
wsern.ailleen. 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkeja y. m. 
Kouvolan varjJkolla palveleval1e ylim. vet. HimrrriJttiija Pen·tti g 

Olavi Kelavirra:lle 20. 5. 1946 annettu virkamerkki n:o 861 on 
tkooonn;uJtJ ja kuoleteitaa:n. (4. vjp n:o 1172/835, 8. 7. 1946). 

Riilhi:maen asemaJlla palvelevaille junamies Kalle E..iiJlJari Saa
relle anJ!lefltu vir.Jmmer.klki il1:o 129, 30.9.1944 on lmdon!Ilut ja 
'kuoletetaam. (2. ljp !Il:o 1420/2963, 9. 7.1946). 

MyoDIDiettyja palkintoja. 

Rauta.tiehalliJtus onr myonltiinyt OuJnn ·asemaUJ.a palvelevahle 10 
jtmrumioes Milkko Salorann.alle 500 markan suuruise111 palkinn.on 
·tunnootuksek:si s.iita erikoisesta valppaudesta ja rjpeaotteisuu
desta, jata han oli osoiJt1lam.ut pidii.tettiiessa junan n:o 6003 kap
pale<tavara;vaunuih:bn murtau!tuneita varkarita maaliSkuun 29 p:na 
1946 Ruuikm asemaJ.la. (Rh/To n:o H. 1326/ 8256, 5. 7.1946). 

RallitaJti,ehaJ.litus on myonrt:aruyt R.iihimaen asemailla paJlvele
vaihl.e yljJkonduiktOori V wlerian Odel.malle 500 mankan suurui en 
palik::inllJon tliDJlusltUJkseksi friiltlii va:lppaudest.a ja ripeydesrtii, jota 
hii.r.JJ oli! oooirt.itanut pidfut'tiiiessaan jUJTIJavarkaan Toijala a touko~ 
kunn 24 p:na 1946. (Rh/To n:o H. 1344/ 8482, 12. 7.1946). 
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Sopinmttom.ia VR palvelukseen. 
Picl\samaen aseman alokkaalt Timo Tapio Salminen, Kaarlo 

Reijone.n ja Hugo Ta:avetltli Orooen ovat jiii:i:noot tyi:islta pois ja 
e.rotettu sop.imaltto.n:ri!n.a. VR palvelukseen, ilr.ruksi ensinmailnittua 
2. 6. 46 lukien ja Orane!Ili 22. 6. 46 lulcie:n. (9. Jjp n: o H. 836/5393, 
9. 7. 1946). 

Tamperee.n variko.n ylirrn. vet. lammitJuaja Aarne Relander on 
erotettu 3. 7. 46 ep~ollisyyksien vuoksi sopima1:ltomanla VR 
paJ.veluk.s.een. (2. vjp lll:O 851/783, 10. 7.1946). 

Kouvoltan asern.run alokas Pauli Armas RantaLa (s. 31. 12. 
1924) on j3.ii.nyt ilmoittamatta tyosta pois ja erortsebtu VR pal
velll!kseen sopimattomana 5. 7. 1946 luk.ien. (10.ljp :n:o H. 888/ 
4403, 12. 7. 1946). 

Avoimia virkioja ja toimia. 
Yl. pl. tyonjohtajan vilrlca, ~~ ikesrkusha.liliinnon: ikone~ssa 

(vaunuasiait). Koneosa.ston johte.jalle oso:iltetut hakemukset OIIJ jii.tettiivii 
viimeistii.ii.n. 26. 7. 1946. 

Vkai. 1. pl. 1. l. ratamestariln vilrka toista.iseksi 11. ra,tajruksossa (Savon
JillnmL) ; yksi !J. pl. 1. l. ratamestarin virka tOiistaiseksi 2·. .ratajaksoSJSa 
(IIIJkoo); y~i !J. l. ratamestarin virka tomsta.isellmi 7. :r.ataj~o.ssa (Haukir 
pudas). Rataosaston johtajaJle osoiretut ·halremukset on ja1Jetitii.vii. viirrMia
tiiii.n 27. 7. 1946. 

Yksi ylimi.iMiiisen 7conttoriapulaisen toimi Simpe:Loonr-Pariikka.lrun. yhdys
mtarakea:unuksella 1/8 ·46 luik1eo.. Ha.kemukset, j<l'tik!a voidaan: myos jii.ttiiii. 
yhdysmtarakennuksen. tyopiia.Ll.i.kolle SimpeJooLla, on. osoitetroa"Va =tatiera
!kennusosaston j oh tajalle. 

Yksi yl. pl. 1. l. linjakirjuriln virlca 1. liiken!ll.ejaiksossa; ika.k·sil yl. pl. 1. l. 
kirjurin virkaa, tciillnen Helsin:gissa. ja tomen Turnssa; yM kirjanpitajiin 
virka rau tatiehallituklsoo. l!i.ilkeni~Jeto:imistossa; yksi 1. l. kirjuriln virka rauta
ti.ehallituksen 1:ulj~ustoimi.&tossa; kuusitoisba :e. l. kirjuriln virkaa, jodsta ykm 
ensimmii.Lsen ja yk& seitsemii.nnen l.:ii!ken:nejakson piia.J.l!i.ikon toimistossa, okaksi 
H~singiasa, ka.kSii Turussa., yksi Somii.isi~SSa, Korsossa., 01Ja.la.mmella., Sa.lossa, 
Toija.J;assa, Lapualla, Kemijii.rvellii, Iissa, Kuopiossa ja Toysiissa; yksi :e. l . 
kirjurin virka rautati.eha.11ituksen l.i<i.k.en.nJetoimistossa; seitsemiin :e. l. lipun
myyjiin virkaa, joi.&ta ka.k5i Oulussa, yksi Turu.ssa, Sa.lossa, VG.a6W>Sa, Kuo
.piossa ja Kouvola.ssa. Ra\lJtatiehallitu.ksen. piiajohta.ja1Ie osoitetut haJkiemuk
set on jii.tettiivii vi!i.rneistaiin 14. 8. 1946. 

Asemapiiiilli7c0n. virka Vaasa.ssa (2.1.), Vi.!pppula.ssa (3.1.), Lempiiii.
liissa (3. 1.), Siurossa (3. 1.), Kuri.!kassa (3.1.), Rmraniemehlii (3.1.), Nruan
tahlssa (4.1.), K:JJnt.a.lassa (4.1.), Him.thaAl=a (5.1.), Ypajalla (5.t), Mur
tomaessii. (5. J.), Leppiivedcl.lii. (5.lo.) ja al. pl. asemapaallilcon apulaisen 
virka OulUS8a. Rautatiehallirtukselle oso.itetut hakemukoot on jii.tettii.vii. virlr 
meistiiii.n 14. 8. 1946. 

Yle.Lsen va.ilkerun asuntopulan trukiia. kehoitetaan hakijoillta. enD.€IIlJ hake
m1l'Stanl jii.ttii.mistii ottama.a.n. selviiii. asuilillOilliSaantimwhd.oll~uuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl. N :o lj46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatus;aostoon . 

Virantoimitu.ksesta tai tyo.skentelysta asema
paikan ulkopuolella maksettava korvaus. 

Niiden maaraysten 11) kohdan nojaJla, jotka valtioneuvosrto 1 
on V'ahvistanut virarutoimituksesta. tai tyoskentely ti:i asemapa.i-
kan uilkopuolella aiheutunei$1:a ·lisM.uluista. suoritettavasta kor
vauksest.a ja jotk.a sisiiltyvat raut.a;tiehanituksen kiertokirjeeseen 
N :o 22/H. 1939, 31/ 12. 1945, ratUtatieluillitttS on ntiiii1·aysten 
soveltamisesta a1~tarnut seu?Y.r..avat tiiydentiivat lisamiiii1·aykset ja 
-ohjeet: · 

1) Korvauk-sen rtarkoiJtuksena on hyvittiia ne lisakulut, mitka 
ahlleutuvrut virantoimituksesta tai tt.yoskentelysta asemapaik.a.n 
uJJkopuoleHa, mutta sita ei ole :tarkoiJtettu miksikaan pallre;n 
ilisiiksi :tai tlisaprulkkioksi. Tata yleista periaa.rtetJta on pid~tiiva 
silmahlii korvallilita maksert;ta.essa. 

2) Viran tai .toimen haltija, ylimaariiisen toimen haltija, 
naiden viransijainen rtai tyontekija, jota ei ole mainittu valtio
neuvoston maaraysten 1) kohdassa, ei voi siinakaan tapauk
se~ saada puheenaolevaa korvausta, etta hanet maarati:ilin ase
mapaikkoa.nsa ulkopuolelle sellaiseen virantoimitukseen ;tai tyohon, 
jonika saannoltlinen suorit1Ja.ja on sanotussa kohdassa mainilttu. 
Naissa Jta.pauksissa on nou.dlatettava niita maarayksia, joita tassa 
suhteessa on erikseen annert.ltu. 

3) Jos valJtioneuvoston maaraysten 1) kohdassa mainittu 
viran tai 1Jo.imen haJtija, ylimaaraisen toimen haltija, naiden 
vi.mnsijainen rt:ai ftyonrt:ekija maarataan asemapaikkansa ulkopuo
lelle sellaiseen v.irantoimitukseen rt:ai ttyohon, jonka. siiannollista 
suorittajaa ei ole mainittu sanotussa kohdassa , ei puheenaolevaa 
korYJausta voida hauelle suorit:taa. 

4) Jos y.aJltioneuvosion maaraysten 1) kohdassa. mainittu 
vir.an tai toimen haJ.tija, ylimaaraisen toimen haltjja, naiden 
v~ransijainen tai ltyon1tekija on tilapaisesti j•a Jyhyeksi ajaksi 
maarii;ttava toiselle paikkakunnalle viran.toimitukseen ta.i tyohon 
virka- tai vubsilomien, sairau,s.tapauksien ta.i muiden virkava
pauksien johdosta, on asianomainen yleensa maarattava sinne 
aputyovoimaks.i sarruaan .asema.an kuin mika ha-nelUi on omalla. 
asemapaikallaa.n eika sijaiseksi. Nain on menetetltava niissa 

4919/46. 25. 7. 1!)46. 2 
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tapauksissa, joissa asia.nomain-en edellisen kohd•an mukaan :muu
ltoin jaisi puheeooolevaa korvausta vaill-e. 

·5) Jos valtioneuvoston miili:raysten 1) kohdassa mai.Thittu vi
ran .tai ;toimen haltija, ylimaaraisen toimen ihaltija, naiden viran
sijainen tai tyonltekija maaratii.ii.n tilapaisesti ja lyhyeksi ajaksi 
asemapa.ikkiansa ulkopuolelle hoita.maan sellaista ylempi.p&k
ka.ista virkaa, tointa tai ty<ilii, jonka siiiinnollinen suorit taja on 
samoin mainitltu sanotussa kohdassa, on han oik-eutettu seka hoi
tamaansa virkaan, ·toimeen ltai ityohon kuuluvaan pailkkiaukseen, 
sellaisena kuin si1tii. on eriks€enJ maaratty, ei:Jtii. myoo korvauk
seen virantoimituksesta 1.M tyoslren.telystii. asemapaika.n ulkopuo
~elJa. Heti kun ltiiJ.lainen Jtila.painen tarve osoittautuu kestavSin 
yli kaJksi kuukaUJtta, on asianomaisen pii.ii.llystOn sijoitettava 
viranJtoimitus- tai tyoskentelyp.ailmlle •tarpeellinen lisii.henkiJ.o
kun<ta i1la.i muilla keinoin jarjestettii.va asia si!ten, ettei puheena
olevaa korvausta jouduta. tarpeettomasti ja sen ltarikoitusperaa 
vastaamattomasti suor1ttama.an. Tassa suhteessa viirtJa,tJaan alem
pana oleviin maarayksiin. 

6) Jos konttoriopp:illas, Jiikenneoppilas tai alolros maiiratiian 
to.is:elle paikkakunnaHe 'harjo:irt:1te1Ultarkoituksessa, t. s. oppiakseen 
asianomaisen tyOallian tai kehitJtyakseen tyossaan, eika il.is:iihe.D!k:ilo
kunnan tarpeen vuoksi, ei hanelle suoriteta puheenaoleVIaa k.or
vausta. 

7) Yfunaaraisen toimen haltijan, konJfltori- j1l. liikenneoppila.an 
sekii alokkaa.n asemapaikka. voidraan tarpeen vootiessa muutJtaa 
toiseksi Siirta:misestii on kuitenkin '8Sila.nomais:elile ennaJkolta 
ilmoitettava eikii si:tii missiian tapauksessa saa toinrittaa taa.nneh
ltivasti. J os tiillainen toimihenkilo on miiariiyksestii. toiminut 
asemapaikkansa ulkopuolella samalla paiklmlrunnal1a. kaksi kuu
kautJta ja on todettavissa, etta virantoimi•tus uude11a paiklalla jaii 
pysyviiksi tai pitkaai.k.aliseksi, on ·aselll!apailkka muutettava tai 
taSia muutoin jarjestettii.va niin, etta .tarpeattomista korvauiksista 
vail. 1;yitiian. 

J OS vakinaisen viran tai toimen haJ1tija maarrutaan 1toisclle 
paikkakunn:alle ja s'ilttemm.in todataan, etta tarv-e on kayny;t py
syvaksi tai pitki1a.:idmffieksi, on asia jarjestettava siten, etta muu
alla mahdollisesti vahemman tarpeehlinen virka ;tai ltoimi siirre
taan puheenaolevalle viran tod.miltuspaik!a1le Vai etta sihle siirretaan 
tai perustetaan vastaava yLimaadLinen ltoimi, ellei muitla keinoin 
voida viiJLttii.a tarpeettomien korvausten suori·1ltam.is1la. 

8) Jos rusemapaikkansa ·ulkopuolella virantoimiltuksessa ltai 
tyossa oleva vierutaa viran.teko- ltai tyov;uorotauilun edle1lyttruman 
vapaa.-aikansa muualla kuin virantoimitus- :tai .ty5ske.nJtelypa.Udt.a
kunn.aJilaan, ei korvauslta tii.lta aj·alta suoritata, vaan pidetaan 
jo'kaima. toimipaik:alle tehJtya matkaa eri ma.tkana. 
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9) Jos virantoimitus ta.i :tyO.sken:tely lll.SemapaJkan ulkopuo- 1 
lel1a tapahtuu paikkak:unnail.lJa, m:ista ei voi saada asuntoa :tai 
ruokaa, joten as1anomaisen on pakko vapaa-aikomaan kiiyda 
paikkak:unnaill.a, joka e.i ole hanen. asema- rtai asumpa:i.kkans:a 
yopyiikseen tai nauttiakseen Dp.vJntoa siella, ei virawtoimi.tuksen 
tai tyoskentelyn talloin. k.uitenkaan katsota keskey.tynee.n asken
:rnainitussa rnielessa. Sarna koskee sairastumisesta johtuWLa ltiiyn-
tia ja oleskelua paikk:alkunn.alia, joka ei ole asianomaisen asema.-
tai asuinpa:iJ.clra. 

10) Siina tapau.ksessa~ ~ttii. asianomaisen asumpaikka ei ole 
sama kuin hii.n~m asemapa.ik.k:ansa ja hanet mliiirii.taam paikka
kU!IlllaJle, jolla hlinen asunto.nsa on ttai jolta hiinen asuntoparik.all
leen on vii.herruniin kuin 5 kilometria, ei puheenaolevaa korvausta 
suoritata. 

• 11) Jos asianomaioon maarrutaan oman asemapa.iklmnsa aJ.ai
, selle liikennepaikaJlle ltai pii..invastoin tahi toiselle liikennepaikaille 

saman kaupunkipi.irin aJueelha, maksetoom. korvaus yleisill edel
lytyksin. 

12) Jos as1anomainen asemapaikaltaan matkmrtaa suom.an 
yovuoroo.n ja sen piiatyit;tya voi palata asemapaikaMeen takaisin 
eik.ii lrumpikaan junamrutlm ke..">ta neljaa rtuntia klo 22-7 valihlii, 
m.ak:seta;an maarii.tylle siiadetyin edellytylrsm pii.ivaraha, mutta 
ei yopymisra.haa. 

Muutoin maks&aan yopyn:Lismha myos sellaisesta yOstii, jonka 
aikana asianonra.iiD.en on viDan.toimitus- tai tyoskentelypaikaJla 
asemap:ajkka:nsa ulkapuoile1la kilo 22-7 viililla vlihi.Illtaan neljii. 
tunltia, kuitenkin vairn mikiili siehla ei ole ltiiytettavana vjrkia
rnies- :tai lepohuone:tta, .asUD/toV1aun.ua tai muuta naihin verr.a,t
tava.:a yopymi1spaikJkla.a. Mikiili tallainen yopymispaikka on, jol
·loiln yopymisrahaa ei yleensii.k:aan suorilteta, ei sen kayttiimisesta 
ole perittava maksua. Tama koskee myi:is virkamieshuonei:ta, sen 
estamrutta, mirtlii :niiden kaylttiimisestii muutoim. on rn.iiarllitty. 
Tiissii yhteydessii viiJtaJtaan lisiiklsi rautatiehaJli1:1uksen kirjelmiin 
N :o H. 1430/10696, 24/8. 1945, toisen kohda.on maarayksiin, jotm 
edelleen ovaJt voimassa. 

13) Paiva- ja yi:ipymisrahoja koskeva Lapin Uiiinin korotus 
e.i koske martkustusaik.aa vaan ainoast818..n oleskelua siella puheena
olevassa mielessa. 

14) Na:iJtii lisiimaarayksia on noudatettava joulukuun 1 pai
viista 1945 lukien. (Rh/To N: o H 244, 18/ 7. 46.). Kol. N :o 
30/46. 1. 

Tasokoroituksen soveltaminen valtionrauta
teiden tyontekijain palkkoihin. 

Raut<Ltiehallituksen ja;tettya kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden 2 
ministerii:in ratkaistavaksi, oLisiko paJlkkasiiannostelypaati:iksen 



2 

3 

30 - 4 -

4 § : n 4 momentim. mulmista 5 % .tasokoroitusta sovellet;tava 
myi:isk.in rautaitiemkennuk!silla rakennus- ja maalaustoissa tyi:is
ke:rutelevien ty<>ntekijiiin palkkaukseen, on sanottu ministerii:i 
ilmoittanut, etrt.a mik&li valtionr.autrutema on seUaisiJa .t.Oi.ta, joit.a 
teetetaan ra,kennusti:iissa voimassa olevan sopimuksen perusteelila,, 
on sosia•aliministerii:in p.alkkaosaston 8. 5. 1946 rteke:mlia piialtOO.ta 
sovelietuava ilman eri paat5sta . 1\Iuihin tOihin ei sanottu paati:is 
sovellu. Epaselvissii tapauksissa on asia aliste1Jtava hilruta- ja 
palkka,n,euvoston ratJ~tJa.vaksi. (Rh/Rro N:o 127 . 5. 7. 46). K!l. 

:o 30/ 46.2. 

Epakohtia Neuvostoliittoon lahetettavan 
ta varan kuormauksissa. 

V·iime aikoin.a. on Neuvostoliilttoon liiheiettaviin sort..akorv&us
ja kompensartionrtavaran kuormaamisessa i,lmennyt usein Jmomat
tav.ia epiikohtiJa, niin et:tii asia.nomaiset Neuvootoliiton vrulvon1la
elimet ovat .k:iiilJlli!tUineet as.iaa.n vak.avaa huomima. 

Seuraavia epiikohltia on ilmennyt : 

Sahatavam- ja junttapaalukuormat : 
Vaunuja liihetetty vajaakuormissa. KuorlDlausohjeilta ei ole 

noudarettu, joten kuormi,a, on hyJ.i:i:tty raja-asemilla yha lisaam
ltyviislsii ma.iirassa. 

Puutalokuorrnat: 
V.aunujen ,tJi.Javuuitt.a ei O'le taydelleen hyva'ksikaytetty. On 

kuormattu esim. 1 lbalo lkiahteen vaunuun vai.kka olisi voitu siiiis
rtiia vaunuja kuorma.amail.la 2 !flaloa kolmeen vaunuun (jakamatto
man,a, la.het.yksena) . 

Selluloosa-, lw,rtonki-, pa.pet·ipttu-- y. m. umpiva;unukuon n.at : 
Vaunujen tilavuuitlllaJ j,a, suurinta sallittua kam,t&vuutta ei ole 

kay;tetty hyvaksi vaan on vaunuja jatkuv.a.sti lahetetty vajaa
kuormissa.. Tasta on oHUJt seurauksena, etta naiden 'tavar.a.i.n 
kuormauksiin an pitanyn; kayttaa huoiil!atta.vastti enemman vau
nuja ilruin miltii ciihi,n olisi tarvilt:tu jos voonut olisi k.uoriMlt tu 
:tayteen.. 

Edella selostetut epiikohdat koskev.a,t kuormauk.sia seka vena-
1iiisiin etta suomaiLaisim vaun udhin. 

Mainitut epakohda:t on ehdotrtoma.stti saata"\"a loppumaan ja 
sitii varten on Eiken.nepaikkojen paaHikoiden ja ka.ikkitm asi;alll
oma,isten tarkoin valvottava, 

1) etta N euvostoliitton liihetettavie·n tavaroid;en kuon/WJOI/nis
ohjeita tiismiillisesti noudatetaan, niin ettei viiiirin kuormattuja 
vaunuja ote.ta kuljetettavaksi ja 
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2) etta kuonnauksissa vat~nujen til.avuus ja suurin saUittu 3 
kantavt~tLS tuleva.t tiiydelleen kiiytettyii, niin ettei vaj(J,(I,ktwrmia 
oteta kul.ietettaviksi. 

Soteva on Medoitttanut vastaavista seikoista t.avaroiden Hihet
ta.jme. (Ku:t./ ven n:o 134/IV A, 19. 7.1946). 

VenaUi.isten vaunujen kasittelyn ja 
kuljetusten jouduttaminen. 

Sen johdosta, etta venaliiiset vaunut, eten:kin tuontitavara- 4 
kuormissa saapuvat katetut vaunut, viipyvat Suomessa liian 
ka.uan, mista ·aiheutuu seka maallemme etta euvostoliitolle sua-
ria taloudell:isia tappioita, maarataan, etta venalliisten vaunujen 
kuljetukses a ja k.iisittelyssa on noudatettava seuraa vaa: 

1) Neuvostoliitosta Suomeen tuontit-avarakuormissa saapuvat 
vaunut on lruljetettava ensimmaisilla nopeilla junilla purkamis
asemilleen. Samoin on tanne sa:apuvat tyhjat tai taalHi puretut 
venaHii et vaunut kuljetettava viipymatta niille rnaaratyille kuor
mausasemille .ensimmaisia nopeita junayhteyksia kayttaen. 

2) Asemien on valvottava, etta tuontilt.avarakuormissa saapu
neiden venalaisten vaunujen punkaminen suoritetaan erikoilsen 
nopea.sti ja ett..a puretut vaunut heti toimitetaan niille maara
tyille kuormauspaikoille. 

3) Asemien on niinikaan valvottava, etta veniilaisten vaunu
jen kuormaus toimitetaan viivyrtyksittii ja etta valmiit kuormat 
heti lii;hetetaan matkalle. 

4) Junissa -on aina etuoikeudella varattava tilaa venalaisille 
vaunuille, seka kuormille etta tyhjille, niin ettei niiitii vaunuja 
missiiiin ta~pauksessa jatetii jalkeen sen varjolla., ett.ei junissa 
olisi ollut tilaa. 

5) Vaihtotoita suoritettaessa on veniiliiisitle vaunuille annet
tava etusija, niin ett.ei esim. risteysasemilla naitii vaunuja jatetli 
vaihtamatta asianomaisiin juniin, vaikka asemilla olisi ruuhkaa 
tai ahtautta. 

6) Raja-asemille matkalla olevat valmiit kuormat on kulje
tettava keskeyt.yksittli. nopeimpia junayhteyksia kayWien. 

7) Milloin ven.iiJ.aisia vaunuja on miiliratty korjattavik i kone
pajoihin tai var:ikoille on niiden ikorjaus suoritettava etuoikeu
della ja viivytyksittii. 

Liikenneja!ksojen ·piiallilkoiden, j·aksojen vaununjakajien ja 
venaliiisten kuljetusten valvojien on valvottava etta naita miia
riiyksia Uikennepaikoil1a noudaM}taan. Samoion on heidan kaikin 
kaytettiivi a olevin keinoin joudutettava venaUiisten vaunujen 
nopea.a ikasirt:1telya ja kuljetusta. Epakohdisrt:a on viipymrutta 
ilmoitettava kuljetustoimiston veniilaisten kuljetusten jaostoon. 
(Kut/ven n: o 135 A, 19. 7. 46.) 
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Konduktoorivaunuissa ltii.ytettavat 
ensiapulaatikot. 

Sen johdosta, etta on sa:t tunut tapauksia, jolloin m.atkustaja
junien kOIILdu.ktoorivaunuissa on maaraysten (ikts. MK v, ik.ir
joitus 56, sivu 13, 4. kohta) vastaisesti ollut tavarajunia varten 
tarkoitettu pieni ensiapulaatilkko, mista laakintohallituksen truhol
takin on askettain sattuneen tapaturman yhteydessa huomau
tettu, kehoitetaan asianomaista. liikennepaallystOa ja konduiktoo
reja huolehtimaan siitii, etta sanottua maaraysta tarkoin nouda
tetaan, ja huomautetaan samalla, etta jos tavarajunan konduk
toorivaunua vaik:kapa vain tiltrupaisesti lkaytetaan matlkustajaju
nan konduktoorivaununa, siihen on viipymatta vaihdettava iso 
ensiapulaatilkko. (Toj N :o 1644, 15/7. 1946.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 
Heinakuun 22 p:sta 1946 luiJrien opysahtyv3:t junat n:o 27 ja 

28 t arpeen vaatiessa (S) Ni..i!:n.imli.en seisrukkeella. Hcia:L1ilkuun 
20 p:sta 1946 lukien muutetaan juna n:o 17 Lahden ja Kou
volan v1il;ill:a hen:kilojunaksi pysiiilityen (kolmio) Villiihte-en, 
Uuden.kylan, Mankalan, Kausalan ja Korian asemilla. (Kut 
n:ot 1231/ 1337 ja 1311/ 1344, 16/ 7' -46.) 

Tariffisaannon 11 §: n 1. j a 12 §: n 3. lisa-
maii.rayksen muuttaminen . 

Rautatiehallitus on muuttanut tariffisaannon 11 §: n 1. lisa
maarayksen ja 12 § :n 3. l·isiimaarayksen seuraavan sisiiilit.O.isiksi: 

11 §. 1. Lipun:m.yyjan on musteella tai aniliinikynalla ik:uu
kausilippmm kirjoitettava lipullihaltijan Ii.imi nimikirjoitusta 
varten varatulle paikalJ.e. Va~ttaessa on henkilotodistus nay
tettava lipuntarlkastajalle junassa. 

Kuukausiliippua ei saa luovuttaa toiselle henkilolle. Lippn, 
jota toinen kuin ostaja ildiyttaii, lkatsotaan !kelpaamattoma!ksi ja 
otetaan pois. 

12 §. 3. Lipunmyyjiin on musteella tai aniliini!kyniilla yleis
lippuun ja koteloon kirjoitettava lipunhaltijan nimi nimiiJrirjoi
iusta varten varatulie pa:i:kaJlle. 

(Rh N:o 2172, 18. 7. 46 ja Tfo N:o 1116/1696, 18. 7. 46). 
KJ. n:o 30/46. 7. 

Uusien maksumerkkien 
kaytantoonottaminen. 

K:l. 28/ 46, 7-kohdassa main~tJtuihin tapauksoo, joissa uusia 
mruksumerk:k:eja kiiytetiiiin maJksuja perittiiessa, lisataan seuraava 
kohta: 
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8) tavaran paallystamiseen rautateiden toimesta kaytetyistli 
paperisakeista (Rh/Lko N:o 34/ 3459, 5. 10. 45), (Tfo N:o 
1036/1698, 19. 7. 46.) 

Kuukausi- ja yleisliput. 

8 

Koska lipunmyyjat eivat velotuslaskuja saadessaan, vaaren- 9 
nyksia todettaessa jne ole tienneet 'kenelle kuukausi- tai yleis
li:ppu on myyty, on lipunmyyjien pidettava luetteloa tallaisten 
li'P'pujen ostajista ja heidan osoitteistaan. (Tfo N: o 1107/1682, 
17. 7. 46.) 

Ylimaarii.iset vapaaliput. 

Rautatiehallitu:ksen paaj~htaja on myontiinyt Suomen Ranta- 1 0 
tielaisten Liittoon kuuluvien liikenneosaston viran- ja toimen
ha;ltijain muodostamien osastojen Seinajoella elokuun 4 paivana 
1946 pidettavaan ikesiikokoukseen osallistuville, mainitun liiton 
jasenille ylimaaraiset vapaa:liput matkaa varten Seinajoelle seka 
takaisin liilht,Oasema;lle. ( Tfo N: o 1102/1685, 17. 7. 46.) 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Poikaturheiluliitto r. y :n jarjestamiin Suomen Poi- 1 

kien Kesaurheilupaiviin Oulunkylassa osallistuville liiton jiise-
nille on myonnetty 25 %: n matkalippualennus Helsinkiin. Alan-
nus on voi.massa 1.-6. 8. 1946. (Tfo N :o 1092/1674, 15. 7. 46.) 

Suomen Il.anoottiliitto r. y :n toimesta jarjestettaviin melon
nan miesten ja naisten mestaruuskilpailuilhin osaaottaville kilpa
melojille on myonnetty 25 %:n matkalippualennus Vaasaan. 
Alennus on voimassa 1.-6. 8. 46. (Tfo N:o 11'03/1687, 17. 7. 46.) 

Suomen Partiopoikajiirjesto r. y :n Savon PaJ:illiopoikapiirin 
urheilu~ ja uinrtimestaruusk.ilpailuihin oS81aottaville pal'tiolaisihle 
on myonnetty 25% :Ill IILalt.ka1ippua1ennus Varkauteen. Alenmus 
on voimassa 2.-6.8.46. (Tfo N:o 1104/1688, 17.7.46). 

Suomen Ilmatilwliitto r. y :n jarjestanriin Pohjoismaisiin Len
no.kkimes:taruuskiilpailuihin osaaottaville on myonnetty 25% :n 
m1811:Jk:aJJ.ippual.en.nus Pori·in. Alermus on voimass.a 15.-20. 8. 46. 
(Tfo N: o 1101/1684, 17. 7. 46). 

Rautatielaisten osallistuminen 
kansanuinteihin. 

V.R:n ui•nltijaosto keho.ilttaa rau.tatielaisia runs3.Silukuisesti oool- 12 
li.stumaan n. k. kwl.sanuinteihin. Suoritusaika on 21-28/ 7. 46. ja 
ui!llava matka 150 m. uint:irt:apa ja -aika rajoittamaton. Rauta-

• 
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ltielrusten uori,tusaika on ku~tenkin pidennetty a.ina 20/ . 46. asti. 
Suor.itulmia vastatflll'10ttava;t eri uimaJaitoksissa uintiopelt:baja,t ja 
anttavat myO.skin ~todistuksoo suoriltuksis.ta. Todistukset jatetaan 
asianom. piirim. silit-eer.ille, joka .aika.oolallJ lii..hettaa ne V.R. Urhei
lUJtoim:ikwntaan H: ikiin. 

Kadonneita vapaalippuja, 
virkamerkkeja y. m. 

Helsingin aseman junami€S Antti Hjalmar K.orhoselle an.nettu 
virkamerkJ.ti ja kesli.kausivap·ruail.1ppu Hki-Mal 111: o 29/ 623 oV~a~t 
kadonneet ja kuoletetaan. (1. iljp n:o 1370/ 3124, 17. 7. 46). 

Toijalan asema.n juna.rl'hles Lahja Vaino MyyraJJe annettu 
v:irkamerk:ki n:o 193 0\Il kadonnut ja kuoletetaa.n. (4.ljp.) 

Seinajoen varikon vet.kuljettaja Kaarle Josef Kemppaillselle 
annettu virkamerkki n:o 325 on kadonnut ja kuoleteta.an. (2. vjp 
n :o 869/807, 18. 7. 1946). 

Seinajoen varik<Jn vet.lammiJttaja V e.ikko Kermann:iille annettu 
virklamerkki n:o 305 on lmdorunut ja kuoleteta.a.n. (2. vjp n:o 
872/ 806, 18. 7. 46). 

Kosken aseman asemam~ J uho J almari Kaarioilile •annettu 
virkamerm 111:0 4 oo :kadonnut ja kuolete.taan. (3ljp n:o II/412, 
19. 7. 1946). 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Nurmekse.n aseman ylim. asemanlies Toivo Samuli Karkkainoo 

on tor.keaan va.rkauteen syylli.sllyneena er<Jtetrtu VR paJ.ve1Thkseen 
sopimarl:Jtoman~a 18.7.1946. (8. ,ljp n:o H.548/3607, 18.7.194·6). 

Avoimia virkoja ja toimia. 
K(}neosastossa seumavat esi.tyksen pe:rustoolla ttli.yroWivat tOOm.et: ka.ksi

kymme:rutii lenni:itinasentajan- tovnta. Koneosaston, johtaja:lle osoitetut hake· 
mukset 01ll jatetiliva lenrna.tinin i!Jl.oorille viimeistliliru 15. 8. 46. 

&itsem3.n: litnjasi:ihlcotti:ijiin virkaa, joista kaks.i. seitsemannessa, yiksi nel· 
jii.nrrues5li, yks.i. viidenn.essii, yksi kuuden.nessa, yksi kahdeksan.IlleiSSa ja. yksi 
kymmenen.nessa il.iJihmnej a.koossa.; nelj iikym.men,tii.IJ,elj a sahkotti:ijiin virkaa, 
joistta. kaksti! Tammisaaressa, kaJksi Pieksamiiellii, yksi Hels.i.n,g:i.<>sa, Ma.Lmilla, 
Ke.ra.valla, KaUJkiruhdessa, Lruppilassa, Lahdessa., Uudessaky>lii.s.sa, Riiylki1ssa, 
Raj&mii.el.la, Harvi•alassa, Kupittaalla., Ky1roiilkoskehla,, Sii·ba.Inassa, Sui!oo· 
~assa., Kauva,tsassa, IIY-siliissa, Porissa, Viiiala:ssa, Vaa.sas a., Esko.lassa., Tor· 
m(}SSa,, Yli'Vieskassa, Utajibrvella, Lisa1messa., Lapin•lahdella., Alapitilciissa, Sii· 
l.irujii.rve1la, Soirul.ahdessa, .Joen uussa, Kaltimossa, Venetmii..ella, Savon:lin;na a, 
.AiinekoSikella, Kouvolassa., Lauritsa;lassa, Vimsojalla, Kan,talassa, Haukivuo· 
rel!la, My1lykoske1la ja. TO<ppitlassa. Piilijohta.jall osoitetut hrukemu!reet on 
jii.tettiiva viline"istaan 21. 8. 1946. 

YleisOOJ> vaikean a<mnwpulan takia lkehoitetaan hrukijotita enmen• hake· 
muaten jattiimista otta.ru.aaiJJ sel'Viili asunnonsaantim.al1dollisuuks~ ta. 

Helsinld 1946. Valtloneuvoston kirjapaino . 

• 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o lf46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Valtion viran tai toimen tahi ylimaara.isen 
toimen haltijoille seka erii.ille muille toimi
hen.kiloille suoritettava kalliinaja.nlisa. 

Asetuskokoelmassa. OtiJ. jul1mis1JU seuraava vailtioo.euvoston 1 
paatOs vaJ.tion viran rtai toim~n taih.i ylimiiliraisen 1toime1JJ haJ.ti- • 
joihle seka era.i!hle mu.iJlle toimillenkiliY:iJl..le suoritelttava.sta 'lmlliin
ajanlisasta, anoottu 16 paivana heinaJ.rnlllt.a 1946: 

Edusku.ruoon myoDJI1e'tltya \tiaJrikoiJtrulksiee!nJ tarviil:Jtav<Wt varat val
tioneuvosto <m vailitliovaJI'afirrn:niiiListreriOn es~ttelyslbii aDJtam.ut vailibi.OtiJ. 
viran itai ltoillll.en Jtahi yl:in:n.i"iJrurrusoo toia:nen haJitijoci:hle ~ erli!iilJ.e 
muille toimiheilikilojJle suo•riltettavast.a ikaJ.liinajanlisasta seuraar 
valt marurfuylkset: 

1 §. Ta.mmilkunn 1 pa.i'V'fuslba 1946 ltuikien: suori·telta.arn vaiLtion 
perus- ja sop:imuspaililclmiiseru viran 11:ai ltoimen selka v.alJtioo Y'li
maaraisima .toim:ist.a 19 paivarua tanrrmikuuta 1943 •3JDJil~USSa ase
tU!ksess:a (37/43) lta.rlkooteltnm ylimruaraisen. 1Joirrnen hailltiijOOlile kal
l:idiD.aj~ ltiilian paiiltO!ksooru lliitetJtyjen 'ta.uJlulkoiden mukaam.. 

Kailililinaj acli.siia talk8.1U1tm vasrt.:i suorilt>etlta.-essJai o.n vaiLti0100u voototn 
23 pa.iJV'iiiDa elotlrnwtaJ 1945 an,t.ail:na!rJJ piili.tOksen nojahla suoritettu 
kaililiinajrun.ilri.sa siil,tli vaherm.etltava. 

2 §. Kaill.iilllajaJDJ1isii suorjjootoo.n .'taysia:niliiJriiJiserua nilihl..lek:in, 
joiden, pailikasta pi~ heidan valtiolta sarumilffill3ia. luontois
eJtujoo vasrt;ilke. Milloil:!lJ vast:ilketJta e1 ole ma.furiilt1by, Jlasketoon ikall
IiiilllajaJllllisa ailn:loo.staaa:J. rahan:La mailme1:ltavan paJikan mU'kaan. 

3 §. Kaill1hlnajal1llli.s.a suoritetaJ3.Il. virootlo.irrn:ilbu!ksen tlreSkeyltyik
Sell! ajailita V'iihent:i:illllJi:i:titomarua, jos vill'a111 lta.i lt.oi.moo tah.i y;limaii
raisan toinn.en haJl;tri.ja saJaJ maillnriltruilita ajaiLta. ltiiyden petruspa.likrun 
·tai paililtioo. Mi&m peruspaillkastta ltai p3ilikllri().'31ta mrulmetaa111 
vailll osa, wherurue1Ji:iiiiJD. klaiLliirnajanJ:isaa saJIIl:aSIS!a suhlteessa. 

Avoilmen v;l,rnon tari. ltloimen. hoirt::ajaJl.le ja vi.ra111sijaiseille suor'li
'be1Jaa.n lrnilUri<imajall'l.llliOO viihentiimatttfunana, jos boo saa virikla:am. tai 
IOOillm.oon tahi yJdrrnaaraiseoo 'OOimeen ikuUJluvoo kolko ~ruspallkkaa 
tai pa:likikiota vootaavalll. :paillka111. 

Jos avoime!D. villran lta.i ooirrne:n hoiltaja :tai vil:raiDSija,meiD. ooa 
2 m0II100tissal maimtlbua lkoiko peruspailikikaa 1tai paillkik::OOita pie
nemmM1 palkan., voidaan han€!1le, mik.iili se hark.iitaan kohJtuulli-
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selksi, 1 p~iV'astru heN:tlillruula 1946 •lulcien suori:Lt aa p:rlklldonlisiiii 
jolk:a vastaa yhta sulll'ta osaa sam.l(jf;wn peruspa1k:an ibai prulMrio~ 
muikalam. a:oolksetmvasta ik:rulilii:imaj3lillllis:asta k:uilin, hamen saJarrn.a:nsa 
pallkilm OIIl! peruspailikasta tai paillklkiosta. 

Miihlom avoillmen vilran rt;a;i itloimen hoirt:.ajan lialhi viioomsijais.en 
saama:am. paillklkaaill siisiiM.yy !lm1lllii!najan- La~ ik.aJhl'impailkamiliisiia vas
;t,aa va prulik1kiJO:niliis.a, on se enscirnr pa:lllmsta vahrometta..rvii ja 111ii.im 
Viii.h001l11etty maara !k:aitootrt:~ava 2 ja 3 mo'IMIJJt:issa tt:arik:oitertlllksi 
pailllGlJmi. 

4 §. Nii:l1e vru1tlirut to.im:i,henik:ii1o.i!llle, jotlka o1errooitl1ial valtri.o.n 
vilira111 i1:ai ltoi•nHm lbahi yl:irrn.aiiJ.' ruoon toimen haJl;tijoillta tailkika ool
hwoo. ty0n.1lelk:ijoiltiil, jOiideru pa:ltk!kaa OiilJ va.lltioneuvooto111 tyopa .. Lk:
kojen sa!iimrr10stclys1:Jii. a.ruta.mi€111 piilii.tOsten noja.lia tkoroitlettu, suo
rittavaJt pi3Jii:tehilivoiiil11ii:ii.n pysyvilisilii. va!Ltion ;t;ehihii.vili ja saa.vrut 
niista saiinnohlisen kuukausipal.kkion, suorilbettavoo palkkiota 
sa.a.da>alllJ tkoroitltaa a.iik.aisiJn,t.aJalrL 1 piij vasta tamrruiku ulta. 1946 J uik:ien, 
nllik8Jli ik:uutkamsipail!k:!kio Otn enimlt.iilii.n 8,050 !llla'1.1ktkaa, 8 prOOfflltilla 
ja, mikiili ilruuilmus1pal'kkio on yli 8,050 markan, 700 marika1la 
lktuu!kaudoosa. 

MiJJ1om paillkilcioon s~ ka:hlirunpruilkrun~isiiii. vastoo.va paJlJk
tkiorul.:islii., on oo oo im. paillkikioota v,iiJ1ermettava ja IJl'ailru viihetnJlWtrt;y 
111'11iiJiria llrorotusta Jrasketltloossa ilmtooltta:va 1 '!MilllemJti.;ssa tarlk:o.i.te
t ulksi paJlJk:k:i oksi. 

5 §. T.iJ.apaiooem. tehtavarun OIOOtuiJl tromrub.e.n!k:ill.Oill paililillci.ota 
voidaoo: lk:orottaa ailklarisi.nJtlaa.n 1 pii.ivasta h€iilnii.tkuuta 1946 !lu!k:ien 
ni.i1n :Jru.im, 4 § :ssa <m ~akty, milk~li tehtii.van suOII'i11t:a.mmen 
lk:€Stii:ii. yhtiiJjaJksois€Sti v~ tkuusi ik:uu!k:auitrt:.a ja paillkk::ioinJ 
rrwrotJtamim.eru harkittaa111 :lrob.tumll:i.s:elksi. Mci:lJloin poillkllrelllksehl~. 
oloista johtuva t.i!lapii.illlen behrt:ava on ri.n.ru~SitettaViissa; 1 § :ssa 
mainirttuun ylimaaraiseen toimeen, voida.a.n lk:or<Jtus, huomiioon 
o!Ltaffill 1teht:avam p:i!tlkii.aiik:aisuudoo jru muu.t erityiret syyt, suor.iJt-. 
taa ltalkau.tuvaSti aiikaisilllJtarun vuoden 1946 '3Jl<usta ~'111kri!en. 

6 §. Miihloin 4 ja 5 §: ssa tarko1tetu.i!1Jle toirrn.ihenilciiloillle &110-

r~tetmava paJllooo jo OIIl SU'llireunpi! tkuim. vastruava:ssa aseiiii!aSSa oJe
vien pei'UISpaillktk.a:isen. virran tari: ltoimen tl3hi yil.imaariiri.oon toiimen 
haltijain paiiJklkau.s, err heidiim. pa!llklkioitarol< saada, clilcivat er:i!tyiset 
syyt sllta va.OOi, ilinnan. p.iiJM<ilkserrJJ :noja.l:lal korot.taa.. 

7 §. Tiinn.am. paaJtOiksoo oojailil,a suoriootaaa:l! !k:JailliiilruajaJI!Ilioo tai 
paJlikilcioru ilrorotus .talkautuvaSti. 1 p:ii,iviii8. hemkuuta 1946 alltkai
semma1ta ajru1ta ainoastaaru nihlil.e, jotka sanorttuna paivana ova.t 
ohlJOO't vaJHiOIIl palvelu.lmessia :tru saavat va1tioilta eliitkettii.. 

8 §. Kail:lti:inajaJILlisii.a eiJ s111orU.oota siVUJ1:ioi!rrhesta. SitlJe, jolk:a 
ho.iitoo lk!a.h ta v~rfklaa ta.i !Lomta, suori.rteltaa:n kai11i:inlaj a.niliisii. aliinoas
t:aall1 piuiJtoillrruelksi !krutsottavaS.tla vir.asta. ,ta:i! ,toimoota. 

Ulhlrorrnam edustulksem. pallvelu:l~ tai ,l,alklkawtruspa;ltkaJl:la 

/ 
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olevil.le ei kallii·naj.a.nlisiHi. suoriteta. l\ii·hloin virka tali 'toimi on 1 
lalklkaute.trtm 31 pa.ivan jou;lUJku'lllta 1945 jill!!k.oon, <Jibeltaam. ·taman 
pi:iJi:i.,t.Oks<m nojai}),a ptu'u pai!ikkaa:n su(}ritet.tava lkaililii.na.jan.J.isa laik
kautuspalkkaa maarrutti:i.essa huQI.Illioon. 

9 §. Edetl~a 4 ja 5 § :ssa' tarlkoitettuja JroroLulks:ia Jroslmva1 
e.hdotulkset <Jl1 all..isteltitava Yrul1.iQvarainlm1Ji.ruf;,torion hyvi:illrnytlli.vrilksti. 

Mi.Jl!loi.n 4 § :s&i 1Jal,lroiltettm ·bo"irrnihmrlcillo on yhiltyisoi!keudeJ.
:Listesro tyOs.uht.oossa, on paJlkJkion lkarott;.urn.ista. koo:k.evasta ehdo~ 
.tuiksesta, erunen lkuiJn as:ia ailiisootaa:n val!tiJovar~on hy
viilksy.ttii:vaJksi, h:anki tta va sosiaa.:lian]nist.e:rion pa·llklk.aoooot.oru ilau
SUDJto. 

10 §. KaJllri.itnajatDJliOO III13lksettaan lk:uulkausitta.ID vaii'Si!naioon. 
pallkJkaulkseln yht~eydessa ja merilcirt:.aam. menoksi vallitioo llilkeiLali
tooten ooaiLil8. 18 pi:i.,ii,luOikassa tark<Jitusta varten oooi'tet,tujen mlii:ii
r®rahojen llrohda:Lle ja muiden: vaM:ioa:L virastojen ja iLa.ittooren 
OSBilta 15 pliliJ.u<likan II Juvun 13 momentirlle. Mii;i:i!riilttyyn tyohon 
tai ;tehOO,VIi:i.liiJi oooit,etm;.tJa ~arahasta suorite.t1Javaa!l1 paillkfki'OOiil ' 
myfuliUietty ikaililiiffia.j a,n;li.sii. tai paillklkiion .knrotus merkita:am ilrullit.en
k.in !Inenollmi san:na;n llllJii,i:i.)r.i:i.Jraharr:l! ilrohdaillle. 

lVLi:lll!OtioJ: :mlifui:ilttyyn tyohon tai tehtav.ai:iJDJ <lOOitettu iki:imJtea 
miifu':l:i.iraill.a tai muu vi.rasbool ltiiy.t~t:i:i..viilks:i ooojffiettu pallkJka~ 
mwi:ilraha ei rilta ka11illinajaa111isi:i.m. ·tai prulkikion lkoo:"'tUJksen SU,()

ri·ttanniseem., voidaan ;tarlkoitulk&OOn. .t:arvi'l:J'tava m.en'O mertkitta 15 
p.i:i.;iiJlu<likalil! II ~uvu:n 13 J'I10.IllJellJti'lll rasllitukselksi, lkl:IJiteirllk.iJnJ niin, 
etta asia OlD. sirt::a ermen aliJS!tetrt:a.va vrul.tiJoV>ara!i.rurruim.isterion ihyviilk
sy,t't..1i!valks1. 

11 §. T.ami:i.. paatos ei lkoo1oo llliruta vi.lran ·tai ;toimen tahi yli
m:iii:ilraise:n toinnen h~tij<J~'ta, joii}Jle suori;oottavoot.a ik:aJllilllin.aja:ru
lisii&t.a. OJ1 erillksean ~ iiilliilfurattJy. 

KailllimajamJlisan suor1ttarrnisesta vaJ.tioo. opp:iJkoulujen t11Illti
ope'ttajiili1e ja rmaa,la:iskuntien ikaa:lsaJko.ulun<Jpetrtialj:ihle '3llltaa ope
·tusm.inisterii:i tarptoohliset maarii:ylkoo't. 

12 §. V rul.tiovrurai!n.anmiJS,t.e.viO ailitala tarv:i,tttaessa tarpeel!lisia 
ohjeita. edelli:i olevien miiar8ysten sovcltamisesta. 

13 §. Twllii. pi:ii:iJt:l()ks€11J1a :k:um:wtaan valltion virBIIl t:a;i .toim.e!n 
hwLtijoill.e seka ei'Iii.illile muiJUJe tx>"irrn.ihenlkidoi!Lle 1 paiV'astlii. kesii'
kuuta 1945 .lmlklien suorliltet'taviSta tk:ai1liim.aja:nlliisiSitlii 23 paavii.n.a 
tililruuta 1945 aii1ID.Jebtu va!11iionoeuvoot.on pwatOs. MilkaJI.i ennen 
tliJmiiin piioiiluillmen voimlaBIIl tUJloa a.Dilleturrl vaJLtiooouvooto.n poaa
takse.n muikaan olisi sovehletbalva edehli:i maiJnlitUIIl va1ti0Ulteuvooton 
piililtaksen mati:i.Jrayllmriili, :nouda;tetaian soveLtuvin llrohdi!Th mtili piiii
toota. (.A.ootusJooilroei!Jma n:o 549/v. 1946. - Rh/ 'l'o 11J:Q H 1.385, 
24.7.1946) . ID. n:o 31/46.1. 
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Valtion viran tai toimen haltijoille 1 pai-
vasta tammikuuta 1946lukien suoritettava 
kalliinaj anlisa. 

1. Peruspalkkatisen viran tati toimen haltijat. 

Palk- Peru a- Peruspalk- KaUlinajan-
Palk- Perus- Peruspalk- KallUnajan-

palkka ka kuu- lisii. ],:uu- palkka ka kuu- lisii. kuu-. kaus- vuodessa kaudessa kaudessa kaus- vuodessa kaudessa kaudessa luokka mk mk mk Jnokka mk mk mk 

1 1 20,700 1,725 3,380 2() 62,100 5,175 5,475 
2 21,900 1,825 3,440 21 65,700 5,475 5,600 
3 23,100 1,925 3,505 • 22 69,300 5,775 5,750 
4 24,600 2,050 3,620 23 73,200 6,100 5,900 
5 26,100 2,175 3,685 24 77,100 6,425 6,050 
6 27,600 2,300 3,775 25 81,300 6,775 6,200 
7 29,400 2,450 3,870 26 85,500 7,125 6,300 
8 31,200 2,600 3,965 27 90,000 7,500 6,400 
9 33,000 2,7·50 4,055 28 94,800 7,900 6,500 

10 35,100 2,925 4,150 29 99,900 8,325 6,·600 
11 37,200 3,100 4,245 30 105,300 8,775 6,700 
12 39,300 3,275 4,340 31 111,000 9,250 6,700 
13 41,700 3,475 4,490 32 117,000 9,750 6,700 
14 44,100 3,675 4,645 33 123,900 10,325 6,700 
15 46,800 3,900 4,795 34 132,000 11,000 6,700 
16 49,500 4,125 4,.975 3·5 141,000 11,750 6,700 
17 52,·500 4,375 5,100 36 1150,000 1'2,500 6,700 
18 55,500 4,625 5,225 37 165,000 13,750 6,700 
19 58,800 4,900 5,350 38 180,000 15,000 6,700 

2. Ylimaat·iiis en toimen hciltijat. 

Palk- Palkkio 
Pslkklo KaJliinajan-

Palk- Palkklo 
Pa.Jkkio KaUJlnajan-

kuukau- lisa lnlU- kuukau- lisA kuu-
kaus- vuodessa dessa kaudessa kaus- vuodessa dessa kaudessa 

luokka mk mk mk Juokka mk mk mk 

1 12,000 1,000 2,460 21 44,100 3,675 4,645 
2 13,200 1,100 2,595 22 46,800 3,900 4,795 
3 14,400 1,200 2,735 23 49,500 4,125 4,975 
4 15,600 1,300 2,870 24 52,500 4,375 5,100 
5 16,800 1,400 3,010 25 55,500 4,625 5,225 
6 18,000 1,500 3,135 26 58,800 4,900 5,350 
7 19,200 1,600 3,260 27 62,100 5,175 5,476 
8 20,700 1,725 3,380 28 66,000 5,500 5,600 
.9 21 ,900 1,825 3,440 29 72,000 6,000 5,850 

10 23,100 1,925 3,.505 30 78,000 6,500 6,050 
11 24,600 2,050 3,620 31 84,000 7,000 6,27·5 
12 26,100 2,175 3,·685 32 90,000 7,500 6,400 
13 27,600 2,300 3,775 33 96,000 8,000 6,525 
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Palk- Palkklo 
P&lkkio Kalllinalan- Palk- Palkklo Palkldo Kalllinajan- 1 kuukau- lis& kuu- kuukau- lis& kuu-kaus- vuodessa dessa kaudessa kans- vuodessa dcssa kaudessa luokka mk mk mk luokka mk mk mk 

14 29,400 2,450 3,870 34 102,000 8,500 6,700 
15 31,200 2,600 3,965 35 111,000 9,250 6,700 
16 33,000 2,750 4,055 36 120,000 10,000 6,700 
17 35,100 2,925 4,1>50 37 135,000 11,250 6,700 
18 37,200 3,100 4,245 38 150,000 12,500 6,700 
19 3.9,300 3,275 4,340 39 165,000 13,750 6,700 
20 41,700 3,475 4,490 40 180,000 15,000 6,700 

3. Sopin~uspalkkaisen viran tai toirnen haUijat. 
Bopi- SopimLlS- Souimtts- Ka.Ullnajan- So pi- Sopimus- S~mus- Kalllinalan-
mus- palkka palkka kuu- lls& kuu- mns- pa!kka pal a ku u- lisA kuu-

palkka- vuodesM kaades'>& kaudessa pa.lkka.- vuodessa kn.udessa kaudcsPa 
luokka mk mk mk\ lnokka mk mk mk 

1 72,000 6,000 5,850 7 135,000 11,250 6,700 
2 81,000 6,750 6,200 8 150,000 12,500 6,700 
3 90000 7,500 6,400 9 165,000 13,750 6,700 
4 99,000 8,2.50 6,600 10 180,000 15,000 6,700 
5 108,000 9,000 6,700 11 210,000 17,600 6,700 
6 120,000 10,000 6,700 12 240,000 20,000 6,700 

Eriiille valtionrautateiden linjahallinnossa 
palveleville viran tai toimen tahi ylima.a-
raisen toimen haltijoille seka muille toimi-
henkiloille 1. 1. 1946 lukien suoritettava 
kalliinaj anlisa. 

ValJtiooouvoot.o on vatltiovaxainnnJ.i!nisteri&n es:iJtJt,eilystii hem~- 2 
kuun 16 paivana 1946 paa;tJtlinyt, etJtii jalempana mainiltui:l!le vaJ
tion:rauta<te:irlen Qin,iahahliTI!D.O&'*ll patl'Vffievihle viran .tJai. W.ilmen tahi 
y,Um311r~OO! toilmen hailitijoi<lle ooka mUJill!1e to:imih.e.nikri!loiilile Oill 

1 pai:vasta 1amrniikuuta 1946 Jukrien uori.tettava 'kaililiinajaa:!!lJisaa 
seuraJa vas.tri.: 

Virka tal toimi taht )'limaarainen tolmi 

Linjaha.llinto (18 Pl. II) 

PenMpalkkaisen viran tai toirnen 
haltijat. 

T rulousooas to 
K~~rjuri, 2 l. ............... . 
Saffira~taja;tra;r, y. p. 

Ylelnen 
Perus- kalliinajan- KaUiinajan-
palkka Usll. vuo- Erikolslisii UsA kaik-

tal vuosl- dessa(VNp vuodessa kiaan 
palkkio 16{7 -46) mk vuodessa. 

mk mk mk 

.t-:1:,100 55,740 
27,600 45,300 

2,580 58,320 
2,580 47,880 
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P Ylelnen Kalil' l erus- kalllinalan- ma an-

Virka tai toimi tahi ylitnil.arii.inen toimi 
palkka lisii. vuo- Erlkolsllsii. llsii. kaik-

tal vuosl- dessa (VNp vuodessa klaan 
palkklo 16/7 -46) mk vuodessa 

mk mk mk 

Saira.runhoiltiajlllta.r, a. p. . . . . . . 26,100 44,220 
KOI!lJtt<Jri.apui!Jaia:J.e:ru, 1 Q., jok:a on 

suor:iJttanut vimkatutkinnon . . 33,000 48,660 
lCoo.ttorilapuil.13Jim.en., 2 L, jolka on 

suoriltta.nUit virkatutkinnon . . 33,000 48,660 
Va.Mli.rrnest.ari, a. p. . ........... 31,200 47,580 
T;a.lom.rrnies, muissa prut.s.i va.I'IS'inari.-

sisoo taiollliil.'iJehen tehtatvissa 27,600 45,300 
Tajlo~ varsinaisi a rt;aJloorrnie-

hEID tehtavissa . . . . . . . . . . . . . 27,600 45,300 

RaJtaosasto 
Ralk:OOJIJJus.mesl:.arci. ... ........... 49,500 59,700 
Rat:arrnootaril, 1 J.., 1 p!l .. ....... 44,100 55,740 
Rarttamestlliri, 1 ~., 2 p;l. ........ 41,700· 53,880 
Ratamootari, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . 39,300 52,080 
KO!IllttJoiriaprulallin.Jen, 1 l., job. oo 

suor.ilttanmt v.irrtkatu'1:1kin:llrwn. . . 33,000 48,660 
KOilltLorilalp!w.amen, 2 1., j101ka on 

soorittanUJt vil'katutlk:ia'morn .. 29,400 46,440 
PmutarhUJriJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,000 48,660 
Raota€Simies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,100 49,800 
Ratavarlija, 1 il.. . ............ . 31,200 47,580 
RatavamtiJja, 2 rL . . . . . . . . . . . . . . 29,400 46,440 
Ra,tJavamti<j,a:, 3 ll. . . . . . . . . . . . . . . 27,600 45,300 

K101I100Sasoo 
Koneimsiooori, 2 L ( vari.lron. esi-

miehlffiili .to:imilva) ...... . .. . 81,300 74,400 
VwilkonBSiailles, 1 !}. .. . ... .. .. . 65,700 67,200 
V .ariilron€Sirrnies, 2 il. . . . . . . . . . . . 58,800 64,200 
Tyanjohitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,500 61,200 
Ali.ty(~,johtaj:a . ... .. ......... 49,500 59,700 
Veturimeslta1r1 ................ 49,500 59,700 
IGrjur~, 2 >1. • .. .. .. .. .. .. .. .. 44,100 55,740 
Konttoriapulruim.en, 1 '1., jdlm. on 

suorittaiilu.t virlkatJutlkimnoo . . 33,000 4·8,660 
Kx:m!twia:pUJLainJeln, 2 il., jdka OlD. 

suorittam.ut vhl-llmtutklilnn:ro.n .. 29,400 46,440 
PUJIIlJpplUI1ronoonlk.ayttai;i,a . .. . .... 81,2oo 47,580 
Vetu.rinpuhdistajain esimi>eS . . .. 35,100 49,800 

2,580 46,800 

2,580 51,240 

2,580 51,240 
2,580 50,160 

9,060 54,360 

2,580 47,880 

6,000 65,700 
9,060 64,800 
9,060 62,940 
9,060 61)140 

2,580 51,240 

2,580 49,020 
2,580 51,240 
9,060 58,860 
9,060 56,640 
9,060 55,500 
9,060 54,360 

6,000 80,400 
6,000 73,200 
6,000 70,200 
6,000 67,200 
6,000 65,700 
9,000 68,700 
2,580 58,320 

2,580 51,240 

2,580 49,020 
9,060 56,640 
9,060 58,860 
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Ylelnen 
Perus- k&lllin&lan- Kalllln&Jan-
palkk& lisa vuo- Erlkolsllsii. lisa kaik-

Vlrka tal tohni taW yllmiiiiralnen tolml tal vuosl- deSS& (VNp vuodeSS& kla&n 
palkklo l6/7 •46) mk vuodess& 

mk mk mk 

V eturirn puhd:istlaj a 1 :L, j olk.a .to
deLla tek.ee veturinpuhdista-
jam tyona ................. 31,200 47,580 

VeturinpU!hili&taja 2 1., jdka oo-
del1a tekee vetm.Trim puhdista-
jan .tyota . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,400 46,440 

Vaunumestari, 1 J ............. 39,300 52,080 
VaunU!Dlootari, 2 J ............. 37,200 50,940 
Vaununta.Ttkastaja, 1 1l. ........ 35,100 49,800 
Val1'llunl1m1kast:.aja, 2 J . . ....... 33,000 48,660 
VaUilJU.D.voiLelija .............. 29,400 46,440 
Konem.oestami .................. 41,700 53,880 
.A!lrilk:onemes.tari . . . . . . . . . . . . . . . 39,300 52,080 
Kaasuanesrari ................ 37,200 50,940 
Lerun.JiJmteikm.ilklko, 1 ~- ........ 49,500 59,700 
IJ€lnm.rutam.teJmlliklko, 2 1. . . . . . . . . 46,800 57,540 
Len.n.i.i.tinasenta.ja . . . . . . . . . . . . . 35,100 49,800 
V clltinnioes, joikla Oll1 j artikuvasti 

muissa [min varsina.iscissa vah-
tiJm.iehm t:.ehtavissa . . . . . . . . 26,100 44,220 

V ah·trimiles vaTSimarisi$3 vah tilln:ile-
hen ieht:.avi.ssa. . . . . . . . . . . . . . 26,100 44,220 

Li.l!keruruoosas1lo 
Liikffillil.eta,rikastaja, 1 1. . . . . . . . . 85,500 75,600 
Liikerunetaillkast:.aja, 2 ~- . . . . . . . . 65,700 67,200 
.Aoomapii:3ilililklko, 1 1., 1 ptl. 81,300 74,400 
.Asenapaailililk!ko, 1 I., 2 pl. . . . . 77,100 72,600 
.Asam.apali.llikko, 1 1., 3 pL . . . . 73,200 70,800 
Aseanapi:iiiJhlillclro, 2 1. . . . . . . . . . . 65,700 67,200 
AsemapaaJ.likko, 3 -1. . . . . . . . . . . 58,800 64,200 
Asemapiiiillikko, 4 1. .... . . . ... 55,500 62,700 
Asemapa.a.J.likko, 5 Q. • . . . . . . . . . 52,500 61,200 
.A.semapaaJ.likonapulainen, y. p. 69,300 69,000 
Asemapiial.likooopulainen, a. p. 62,100 65,700 
.Asemtak~oitaja, y. p ....... 55,500 62,700 
Asemruka.ssan.ho1taja, a. p. . . . . . . 52,•500 61,200 
Kirjuri, 1 Q., y. p. . . . . . . . . . . . . 52,500 61,200 
Kirjuri•, 1 1., a . p. . ........ . .. 49,500 5'9,700 
Kirjuri, 2 1 ................... 44,100 55,740 
Lipunmyyja, 1 L . . .......... 41,700 53,880 

9,060 56,640 

9,060 55,500 
9,060 61,140 
9,060 60,000 
9,060 58,860 
9,060 57,720 
9,060 55,500 
9,060 62,940 
9,060 61,140 
9,060 60,000 
6,000 65,700 
9,060 66,600 
9,060 ·58,860 

9,060 53,280 

2,580 46,800 

6,000 81,600 
6,000 73,200 
6,000 80,400 
6,000 78,600 
6,000 76,800 
6,000 73,200 
6,000 70,200 
6,000 68,700 
6,000 67,200 
6,000 75,000 
6,000 71,700 
6,000 68,700 
6,000 67,200 
6,000 67,200 
6,000 65,700 
9' 060 64,800 
9,060 62,940 

2 
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P Y!einen Kalli' . erus- kallilnalan- lna]an-

Vlrka tal t 0 iml tahi ylimii.ii.rli.lnen toimi 
palkka ilsii. vuo- Erlkoislisii. llsii. kalk-

tal vuosl- dessa (VNp vuodessa klaan 
palkkio 16/7 -4.6) mk vuodessa 

mk mk mk 

Lipunmyyja, 2 1. .......... . . 37,200 50,940 
SahkotUija . .... .............. 37,200 50,940 
Koruttoriapula.in.en, 1 L, joka <m 

suor~tlta.nut v~kiatutkirEnon . . 33,000 48,660 
Koruttoriapulaine.n., 2 l., joka on 

suori.ttll!nUJt virk.atutkinnon . . 29,400 46,440 
Asemamestari . . . . . . . . . . . . . . . . 39,300 52,080 
Jarjest.eilymesrtari, y. p. . ....... 46,800 57,540 
Ja~jestelYll;~t~ri, a. p. . .... ... 44,100 55,74!0 
YJ.ikonduktoorJ. ............... 41,700 53,880 
Konduk,ti:ior~ .................. 39,300 52,080 
Jtmam.ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,000 48,660 
Autonkuljettajalin esimi€s .. . .. 46,800 57,540 
Au.tonasentaja, 1 J. . ......... 44,100 55,740 
Awtonasentaja, 2 L . . . . . . . . . . 41,700 53,880 
Autonkuljmtaja, 1 1. . . . . . . . . . . 39,300 52,080 
Autonklrljmtaja, 2 l. . . ........ 37,200 50,940 
Pa:klmmestari, 1 •l. . . . . . . . . . . . . 37,200 50,940 
Pakkamestari, 2 1. . . . . . . . . . . . . 35,100 49,800 
Vaalkamestari, 1 l. ....... . .... 37,200 50,940 
Vaakamestari, 2 1. ... ... ...... 35,1'00 49,800 
Vahtimestari, y. p. . . . . . . . . . . . . 33,000 48,660 
Va.htimestari, a. p. . ... . . ...... 31,200 47,580 
Vaihdemiesten ~eBirnie.s, 1 l. . . .. 37,200 50,940 
V aihdemiest€n esimies, 2 l. . . . . 35,100 49,800 
Asetinlaite.mies .... . .......... 37,200 50,940 
Vruhdemies, 1 rr. . . . . . . . . . . . . . . 35,100 49,800 
Vaihdemies, 2 l. ..... .. ....... 33,000 48,660 
Asemamiest€n. esirnies .... .... 35,100 49,800 
Asemamies, 1 !. . . . . . . . . . . . . . . 31,200 47,580 
Asemamies, 2 l. .. ............ 29,400 46,440 
Asemamies, 3 il. . . ............ 27,600 45,300 
Ta,lonmies, muissa paitsi va;rsi-

naisissa .talon.m.iehen tehtav.issa 27,•600 45,300 
Talonmies vars:ilnaisissa taJlonmie-

hen ;tehtavissa . . ..... .. . .. 27,600 45,300 
Vlahtimies, joka on jartkuvasti 

mu sa lmin vars]naisissa vah-
:timieheil! tehtavissli . . . . . . . . 26,100 44,220 

Vahrtirnies va.rs1naisissa v.ahtimie-
hen ·~tiivissa . , . , , .... , . . 26,100 44,220 

9,060 60,000 
9,060 60,000 

Q,580 51,240 

2,580 49,020 
9,060 61,140 

12,300 69,840 
12,300 68,040 

9,060 62,940 
9,060 61,14'0 
9,060 57,720 
2,580 &0,120 
2,580 58,320 
2,580 56,460 
5,160 67,240 
5,160 66,100 
9,060 60,000 
9,060 58,860 
9,060 60,000 
9,060 58,860 
9,060 57,720 
9,060 56,640 

12,300 63,240 
12,300 62,100 
12,300 63,240 
12,300 62,100 
12,300 60,960 
9,060 68,860 
9,060 56,640 
·9,060 55,500 
9,060 54,360 

9,060 54,360 

2,580 47,880 

9,060 53,280 

~ 5~Q 4618{)0 
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1neinen . 
Perus- kallilnajan- Kalhlnajan-

Vlrka tai toiml tahl yllmiiArainen tolml 
palkka lisa vuo- Erlkolslisii. Usa kalk-

tal vuosl- dessa (VNp vuodeasa klaan 
palkldo 16/7 •46 ) mk vuodessa 

mk mk mk 

V arasto-osasto 
Varastonhoitaja, 1 ol ••• 0 0 0. 0 ••• 65,700 67,200 
Varastonhoitaja, 2 L ... 0 • • 0 •• • 55,500 62,700 
Varastonhoitaja, 3 l. 0 0 ••• •••• 0 52,500 61,200 
Kirjanp:iltlijii (puutavara) 49,500 .59,700 
Kirjuri, 2 L 0 • • 0 0 ••••• •••• 0 0 44,100 °55,740 
KontJtoriapuliainen, 1 [ ., joka on 

suorittanut vk'ka~tutkinnon 0 0 33,000 
Konttoriapll'lainen, 2 l., joka on 

suorittan.Ult virk-aJtutkinn.oDJ . . 29,400 
Varastomestari, 1 lo .... 0 0 0 •• 0 35,100 
Varastomestari, 2 L . 0 • 0 • 0 0 • • • 33,000 

Rauta.tier.akenmusosasto 

48,660 

46,440 
49,800 
48,660 

Rakennusmestari 0 0 0 0 ••••• • ••• 49,500 59,700 
Ratamestari, 1 ol. ... ...... 0 0 0 46,800 57,540 
Rrutam€Stari, 2 l. .. . 0 ••••• • 0 • • • 39,300 52,080 
Konemestari . 0 •••• 0 ••• 0 0 • 0 • 0 • 41,700 53,880 

Ylirniiiiriiisen toimen haltijat. 
Talousosasti() 

KonttoriapulaiDJen, 1 pl., joka on 
suorittanut virkaJtutikmnon . . 29,400 46,440 

Konttoriapulainen, 2 pl., joka an 
suorittanut virka.tutkinnon . . 26,100 44,220 

Konttoriapulaine:ru, 3 pO.., joka on 
suorilttanUJt vwkatutkinnon . . 24,600 43,440 

SaJiraanho:i.tajaJtar, 2 pl. 0 ••• 0 • 0 • 27,600 45,300 
Sakruan.hoiltajaJtar, 3 pl. ... . 0 •• 0 26,100 44,220 
Talonmies 3 pl. muissa pa.itsi 

varsinais:i.ssa t:aJ.onmiehen lteh-
tiiv:issii 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 21,900 41,280 

Talonmies 3 p1. varsin.a:.is:issa ta-
lonmiehen tehtiivissii . 0 0 • 0 •• 21,9-00 41,280 

RaJta.osasto 

£,000 73,200 
6,000 68,700 
6,000 67,200 
6,000 65,700 
2,580 58,320 

2,580 51,240 

2,580 49,020 
9,060 58,86{) 
9,060 57,720 

6,000 6·5,700 
9,060 66,600 
9,060 61,140 
9,060 62,940 

2,580 49,020 

2,580 46,800 

2,580 46,020 
2,580 47,880 
2,580 46,800 

9,060 50,340 

2,580 43,860 

Rakennusmestari, 5 pl. 0 •••••• 0 39,300 52,080 2,580 54,660 
Konttoriapulainen, 1 pl., joka on 

suorittanut vii"kaJtuokinnon .. 29,400 46,440 2,580 49,0.20 
Koil!ttoriapulainen, 2 pl., joka on 

suorittanut virka.tutkinnon . • 26,WO ~,220 2,580 46,800 

2 
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Ylel.nen 
Perus- kallllnnjan- Ka!Ui.najan-
palkkn llsii vuo- Erlkols!lsa lisa kalk-

Vlrkn tal tolml tahl yli:tnii.ariilnen toiml tal vuosl- dessa (VNp vuodessa klaan 
palkklo 16/7 -46) mk vuodessa 

mk mk mk 

Konttoriapulainen, 3 pll., joka on 
suorilttanu.t vi11k:BJtut kinnon . . 24,600 43,440 2,580 46,020 

Koneosasto 
Varikonesimies . . . . . . . . . . . . . . . 52,500 61,200 
Veturimestari .. . . ..... . . .. ... 49,500 69,700 
Piirusta.jla, 1 pl. . . ...... . ... .. 37,200 50,940 
Kirjuri, 1 pl. ...... . .... ... .. 37,200 50,.940 
Kirjuri, 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . 33,000 48,660 
K'irjuri, 3 pl ..... ... ......... 31,200 47,580 
Lenn3Jtini8Sentaja . . . . . . . . . . . . . 35,100 49,.800 
Li.i.mm1tyskattilanhoitaja 1 pl. 31,200 47,·580 
L8mm.ityskiaJ1Jtillianhoitaja 2 pl. .. 29,400 46,440 
Li:im.mityskat tilanhoiltaja 3 pL .. 26,100 44,220 
Veturinpuhdistaja y. p., jok.a to-

dell!a tekee veturinpuhdista-
jan tyota . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,400 46,440 

Veturin.puhd!istaja a. p ., joka to-
della itelkee veturilnpu:hilista-
j:an .tyota .. . .......... . . . . 26,100 44,220 

Tallimies, y. p . . . . . . . . . . . . . . . . 29,400 46,440 
Taillimies, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . 26,100 44,220 
Pumppukoneen.kiiyttiija, y. p. . . 29,400 46,440 
Pumppukoneenkiiyitltiijii, a . p. . . 26,100 44,220 
VaununvoirOOJ.ija, 1 pl .. . . .... 29,400 46,440 
Vaununvoitelija, 2 pJ. .. . . .... 27,600 45,300 
Vauruunvoiltelija, 3 pl. ........ 26,100 44,220 
Konttoriapulainren, 1 pL, joka on 

suorilttanut virkat utk.in.non . . 29,400 46,440 
Koruttoriapulainen, 2 pL, joka on 

suori.ttanut virkatutlrinnon .. 26,100 44,220 
Konttoriapulaine.ru, 3 p[., joka on 

suor:iJttanu.t v.inkatu.tkinnon . . 24,600 43,440 
Vahitimies, 1 p:l., joka O!I1 jrutku-

vasti muissa kuin varsin.aisissa 
V'a.b.timiehe.n tootiivissa . . . . . . 26,100 44,220 

V.BJhrtimies, 1 pl. , varsinaisissa 
v:ruhtimiehen tehtiivissa . . . . . 26,100 44,220 

Vahitimies,. 2 pl., joka on jatku-
'WISti muissa kuiru varsinai.sissa. 
V'a.b.timiehen tehta.~ . . . . . 23,100 42,060 

6,000 67,200 
9,000 68,700 
2,580 53,520 
2,580 53,520 
2,580 51,240 
2,580 50,160 
9,060 58,860 
9,060 56,640 
9,060 55,500 
9,060 53,280 

9,060 55,500 

9,060 53,280 
9,060 55,500 
9,060 53,280 
9,060 55,500 
9,060 53,280 
9,060 ,55,500 
9,060 54,3~0 
.9,060 53,280 

2,580 49,020 

2,580 46,800 

2,,580 46,020 

9,060 53,280 

2,-580 46,800 

9,060 51,120 
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P Yleincn ,._ .
1 

. 
erus- k&lllinajan- ..,...Ui n&Jan-

Virk& tal toimi tahi yUmli.ar!ilncn tolmi 
palkk& lisa vuo- 1 Erikoisllsa lisa kalk-

tai vuosi- dessa (VNp vuodessa klaan 
paikklo 1617 •46) mk vuodesse. 

mk mk mk 

Vahtirnies, 2 pl. , varsinaisissa 
v.ahtimiehe.n l!;ehtavissii . . . . . 23,100 42,060 2,580 44,640 

V~timies, 3 pl., joka. on jatku-
vasti muissa kuin varsinaisissa 
vahttimiehen ltehtavissa .. ... 20,700 40,560 9,060 49,6·20 

V aht.imies, 3 pl., varsinaisissa 
vahtimiehen tehtavissa 20,700 40,560 2,580 43,140 

Liikennoosasto 
.Tarjestelymestari, y. p. . . . . . . . 46,800 57,540 
Jarjeste'lym.estari, a. p. . ... ... 44,100 55,740 
KondukltOori . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,300 52,080 
AUJtonuJruljettajain €Simies . . . . 46,800 57,.540 
Autonasentaja, y. p. . ........ . 44,100 55,740 
AUJto~ntaja, a. p. . ..... . .. . 41,700 53,880 
Autonlkuljettaja, y. p .......... 39,300 52,080 
Auto:nJk;lli.jettaja, a. p. . .. ...... 37,200 50,940 
.As~aitemies . ..... ..... . . .. 37,200 50,940 
s~~t1;~~~· y. p ............... 37,200 50,940 
Sahkotrt..iiJa, a. p. . . . . . . . . . . . . . . 35,100 4'9,800 
Paikkam.estari . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,100 49,800 
Vaak.amestari . ....... .. ....... 35,100 49,800 
Vaihdemiesten esimies, y. p .. .. . 37,200 50,940 
.Asemamioesten esimies . ... . ... 35,100 49,800 
Vai.hdemies, 1 pl. ....... ..... 35,100 49,800 
V aihdemies, 2 pl. . . . . . . . . . . . . 33,000 48,660 
Va.ihdemies, 3 pl. . .. .... . .... 29,400 46,440 
Jun.a.mies, y. p. . . . . . . . . . . . . . . . 33,000 48,660 
Juruun.ies, a. p. . .............. 29,400 46,440 
Larnmitys1mttila.n.hoitaja, 1 pil. .. 31,200 47,580 
Larnm.iJtyskattilanho1taja, 2 pl. . . 29,400 46,440 
Koruttoriapulairnen, 1 pl., jO'ka on 

suorittan.ut virkatutkinnon . . 29,400 46,440 
Kontt.oriapu.lain.en, 2 pl., joka on 

suorittamllt virkalt.utkinnon . . 26,100 44,220 
Koruttoriapuilainen, 3 pJ.., joka on 

suoritta.nut virka,tutkimlllon . . 24,600 43,440 
Asema.mi~, y. p. . .. . .......... 27,600 45,300 
.Asemamies, a. p. . ....... ... . . . 26,100 44,220 
Vahtimies, 1 pl., joka on jrutku-

vast:iJ mu:issa iJrnin V'a.rSi.nJaisfusa 
V'ahtimitilien. Jtehtavissii . . . . . . 26,100 44,220 

12,300 69,840 
12,300 68,040 

9,060 61,140 
2,580 60,120 
2i580 58,320 
2,580 ·56,460 
5,160 57,240 
5,160 56,100 

12,300 63,240 
9,060 60,000 
9,060 58,860 
9,060 58,860 
9,060 58,860 

12,300 63,240 
9,060 58,860 

12,300 ·62,100 
12,300 60,960 
12,300 58,740 
9,060 57,720 
9,060 55,500 
9,060 56,640 
9,060 55,500 

2,580 4!9,020 

2,580 46,800 

2,.580 46,020 
9' 060 54,360 
9,060 53,280 

9,060 53,280 

2 
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Ylelnen . 
Perus- kalllinajan- KalllinaJan-
palkka. Usa vuo- Erlkoisllsii llsii kalk-

Vlrka tal toimi tahi ylimiiiiriilnen_ toimi tal vu~s1- dessa (VNp vuodessa kiaan 
palkkio 16/7 -46) mk vuodessa 

mk mk mk 

V a..htim.ies, 1 pl., varsinaisissa 
vahtimitilien tehltavis:sa ..... . 26,100 

Vahtimies, 2 pl., joka on j.aiJku-
vasti mllissa kuill! varsinaisissa 
vahtimiehen tehtavissa . . . . . 23,100 

V.ahtimies, 2 pl., variSinaisis.sa 
vahtimieh~n tehJtiivissa ..... 23,100 

VI8Jhltimies, 3 pl., jok.a on jatk.u-
vasti muifls:a kuin varsinaisissa 
vaili.rtimiehen tehtavissa ..... 20,700 

Y ahrtirm.ies, 3 pl., wusinaisissa 
va!htimi<ehan te.b.ltavissa .. . .. 20,7-00 

Puholinviililttii.ja, 1 pl. . . . . . . . . 26,100 
Puili.elivalittaja, 2 pl. . . . . . . . . . . 23,1DO 
Puhelinvali.rttaja, 3 pl. . . . . . . . . 19,200 
Matkalipprujentark.asta,ja, y. p. . . 24,600 
Matkalippujenrtarkastaja, ·a. p. . . 23,100 
Malruuvaununhoitaja, 1 pl. . . . . 21,900 
l\faku.uvaununhoitaja, 2 pl. . . . . 19,200 
Makuuvaunuho.irtlaja, 3 pl. 16,800 

V arasto~ooasto 
A UJtooosentaja, y. p . . . ........ 44,100 
HaJlwtyoes:im..ies, 1 pl. . . . . . . . . 39,300 
Halkotyaesimies, 2 pl. . . . . . . . . 35,100 
Hailkotyoes:imies, 3 pl. . . . . . . . . 33,000 
Konem.estari . ................ 39,300 
AUJtonikuijettaja, y. p. . ....... 39,300 
Autonkuljettaja, a. p. . ....... 37,200 
V arastomestari . . . . . . . . . . . . . . . 33,-000 
Konrtrt.ori.Ja;pula:irnen, 1 pl., joka on 

suorittanut virkatutkionnon . . 29,400 
Konttoriapulainen, 2 pl., joka on 

suoritta..nut virkaJtutkinnon .. 26,100 
Konmtoriapuil:ai.n.en, 3 pl., jokla on 

suorittanut virkrututkrnlllOn .. 24,600 
Voot:imi~s, 1 pl., jokaJ on jatku-

VlaSti muissa kuitn. varsinai-
sissa va..htimiehen 1tehtav:issa . 26,100 

V ahtimies, 1 pl., varsinaisissa 
vaJrtim..iehen whtavissa . . . . . 26,1-00 

44,220 

42,060 

42,060 

40,560 

40,560 
44,220 
42,060 
39,120 
43,440 
42,060 
41,280 
39,120 
36,120 

55,740 
52,080 
49,800 
48,660 
52,080 
52,080 
50,940 
48,660 

46,440 

44,220 

43,440 

44,220 

44,220 

2,580 46,800 

9,060 51,120 

2,58() 44,640 

9,060 49,620 

2,58-0 43,140 
2,580 46,800 
2,580 44,640 
2,580 41,700 
2,580 46,020 
2,580 44,640 
2,58() 43,860 
2,580 41,700 
2,580 38,700 

2,580 58,320 
9,060 61,140 
9,060 58,860 
9,060 57,720 
2,580 54,660 
2,580 -54,660 
2,580 53,520 
9,060 57,720 

2,580 49,020 

2,580 46,800 

2,580 46,020 

9,060 53,280 

~,58() 46,800 
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Perus- ~~ac_~n- Kallilnajan-
palkka lisa vio- Erlkolsllsa Usa kalk-

Virka tal tolmi t.ahi yllmliiiriiinen tolml tai vuosl- dessa (VNp vuodessa .k:laan 
pa!kklo 16/7 . 46) mk vuodessa 

rok rok mk 

Va.htimies, 2 pl., joka on jatku
vasti muissa kuin varsiruai-
sissa vaJhtirniehen .tMtavissa . 23,100 42,060 9,060 51,120 

V athti.rn.ies, 2 pl., varsinaisissa 
rohtimiehen 1tehtavissa . . . . . 23,100 42,060 2,580 44,640 

Rautaltieralrenn 11SO&:lSto 
Rakennoomestari, 1 pl. . . . . . . . . 49,500 59,700 
Rakcnnusmestari, 2 pl. ..... . . . 46,800 57,540 
Rakennusmes.tari, 3 pl. . . . ... . . 44,100 55,740 
Ralkenn,u;s.mestari, 4 pl. .. . .... . 41,700 53,880 
Raken.nusrnestari, 5 pl. . . . . . . . . 39,300 52,080 
Varastonhoitaja, a. p. . . . . . . . . . 46,800 57,540 
Huoltopahllikko, a. p. . . . ...... 46,800 57,540 
Konemesbari . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,300 52,080 
~~r~ur~, 1 pl ................. 37,200 50,940 
KirJUl'l, 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . 33,000 48,66-0 
Kilrjm'i, 3 pL . . . . . . . . . . . . . . . . 31,200 47,580 
Ko!l!ttor.iapulaim.en, 1 pl., jO'ka on 

suorittanut virkatutkinnon .. 29,400 46,440 
Konttoriapulaill!en, 2 pl., joka on 

suorittanut virka:tU!tki.nnon .. 26,100 44,220 
KonrtltoriapUJlai:Mn, 3 pl., jokia on 

suoritta.nut virk111tutkirhnon . . 24,600 43,440 
KonduMOori . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,300 52,080 
JUlllaJ1lies, y. p. . .. ... . ... . ... 33,000 48,660 
Junamies, a. p. . ............. 29,400 46,440 
Valihdemies, 3 pQ . ............ 29,400 46,440 

H arjoittelua varten otetut 
henkiwt. 

Liikell!Il!eosasto 
A·lokas, ylli vuoden palvellut 63,·600 
(Palkkioon sisaltyy kalliinajanlisa) 66,600 

Paakonepajrut (18 Pt III) 

Peruspalkk<Lisen viran tai toimen 
haltijat. 

KO!I1ttoripaii!likko . . . . . . . . . . . . . 55,500 62,700 
Kirjanpiltaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,500 59,700 

6,000 65,700 
9,060 66,600 
9,060 64,800 
9,06-0 62,940 
9,060 61,140 
2,580 6-0,120 
2,580 60,120 
9,060 61,140 
2,580 53,520 
2,580 51,240 
2,580 50,160 

2,580 49,020 

2,580 46,800 

2,580 46,020 
9,060 61,140 
9,060 57,720 
9,060 55,500 
9,060 55,500 

8,400 

6,000 68,700 
6,000 65,700 

2 
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Yleinen . 
Perus- kallllnajan- KallllnaJan-
pa.lkka lisa vuo- Erlkoisllsa lisa kaik-

tai vuosl- dessa (VNp vuodessa klaan 
paikkio 16/7 -46) mk vuodessa 

Virka tai toirni tahi yllmliarainen toiml 

mk mk mk 

Kirjuri, 2 U. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,100 
Kooomes.tari . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,100 
Al:iJrone.m6Sitari . .. : . . . . . . . . . . . 39,300 
Koruttorapulainen, 1 1., joka on 

suorilttaruut virk.aturt:lk:in.non . . 33,000 
Kolllttor:i,apwl<amen., 2 1., joka on 

suoritt.anwt virkatutkia:t.non . . 29,400 
Vahitimestari . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,200 
V&htimies, jolm. on jrutk;uvastil 

muiss.a kuin va~ v.ah-
timiehe.n t.ebltavissii . . ... . .. 26,100 

V ahtimies va:rsinaisissa v&hJtimi.e-
hen tehtiivjsgii, . . . . . . . . . . . . 26,100 

Ylimiiiiriiisen toimen kaltijat. 
Tclrnillinen apu.l<aillen., a. p. . . 39,300 
Kirjuri, 1 pl. .... .. ..... . ... 37,200 
Kirjuri, 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . 33,000 
Kirjuri, 3 p.l. . . .. . ...... .. .. 31,200 
Kontrt:oria'Puli3Jilnen, 1 pl., jok.a on 

suoritta.nJuit virbtUJtkinnon . . 29,400 
Konttoriapulairum, 2 p.l., joka oo 

sruorittallliwt virka1tuJtk.im.non . . 26,100 
KonttoriapuJ.ainen, 3 pL, jokla on 

suorittanut virkrututikinmon .. 24,600 
V:ruhtimestari, y. p. . . . . . . . . . . . 29,400 
V.ruhtim.i.es, 1 pl., jok:a on jatku-

w:~Sti mu.issa iklu.in:1 varsinai-
sissa. vaJltHniehen ltehtav.iss.ii . 26,100 

v ahtimies, 1 pl.' varsmaas:issa 
vah timie.h en rtehta vissa . . . . . 26,100 

Lfun.mjrt;yslmttiuoolwiltaja, 1 pl.. . 31,200 

55,740 
55,740 
52,080 

48,660 

46,440 
47,580 

44,220 

44,220 

52,080 
50,·940 
48,660 
47,580 

46,440 

44,220 

43,440 
46,440 

44,220 

44,220 
47,580 

2,580 58,320 
2,580 58,320 
'2,580 54,660 

2,580 51,240 

2,580 49,020 
2,580 50,160 

9,060 53,280 

2,580 46,800 

2,580 54,660 
Q,580 153,52{) 
2,580 51,240 
2,580 50,1·60 

2,580 49,020 

2,580 46,800 

2,580 46,020 
2,580 49,020 

9,060 53,280 

2,580 46,800 
9,060 56,640 

V astaavoosuuru:inen paJl.khlonlisa sruadaan suorilttaa my()s sel
laisiHe edelllii mainilttuja vi11an rta.i to:im.en tt:ahi yJiin.iliiraisenJ rtoi
men haltijoita vootaav.ill.e linjahahlin.nossa piailveleville valtion ltoi
milienk:hlo:iJ.Ile, jo!llka olemaJtta Viran rtaJi taimen. itathi }'llimaaraisen 
rtoimen halitijoi:ba, rta.iil.clra tyontaki.joirtii, joiden pal.k;krua on va1t:io
neuvooton ltyopalkkojen si:Uiilllnostelystii anJtamien pii.i:i;t;Osten no-
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jaLLa, korotettu, s110rivtavart paiiltebtavanaan jaJtk:uvia vailition teh- 2 
tavia ja saaWllt niisti:i siiiinOOllisen kuukausipalkk:ion. 

Taman paatdlffien noj.alla suoritettav.aan kaJlllinajanJ,isiliin niili.
den on muuten sove1tuvi.n lk:oh<lin voimassa, mita vail1tion viran 
trui. .toimen tabi ylimaari:iisen toimen haltijoiJle seka erailJ.e muille 
to:irr:Lib.enkiloille suoritettavasta kaHiinajailJlis.iistii 16 paivani:i he.i
nihlruuta 1.946 8lThll~ussa valtioneuvoston paatoksessa on mali
ratty. 

Tal!la paaW.k.seUa kumotlaan 6 paivana syyskuuta 1945 v.ai!Jtion
rau'taJOOiden linja.hallinnro.ssa palveleville jun.ail.iikeruteen hoidosta 
v.asturu.ssa oleville ja yo- ja sunnrmtaiwuoroja suorittavi1le viran 
tai toimen iha1tijoille seka &aiJ.ile rouiile toiroihenbl.oille 1 pai
vasta ikesiillruuta 1945 lukien suoritetttav.ista ka!lli,jn~janJlisffi,ta an
nettu valtioneuvoston piilirt;os (Rh: n ikirj. N: o H 72/12034, 
12/ 9 1945) seka tlisiiyksestii sanottuun pa.art;o:kseen 17 paivani:i 
tann.milruuta 1946 aoocltu va1tioneuv®on pa.31t0s (Kl. N :o 
5/46. 4). 

Samall1a roUJtatiehaJ..litus huoma;utta.a., etJtii rautatieb-ail:lirtiuksoo 
k:irj~aa N :o H 67/607, 18/1 1946 se.Ull'I8UTheessa J.u~telossa 
mamituihle, harjoitte'floo varten val1tionrautateiden paJlveJ.l.l!ksoon 
otetuiJ.ile henkiloiHe, l;ukuun()ltJtiamatta yJi vuoden p;ailvellutta alo
k.asta, samoinlkum tyos{)pimuksen perusteEilla valltiomautlate.iden 
palvelu.ksoeen ote1tuille kiUuk3lusipa:likkaa nauttivhlle toimihenki
loille mruksetitavista p&l!kkionkorotuksist.a ilmoiltetoon erikseen. 
(KuJk. lk:irj. N :o 4314, 18/ 7 1946. - Rh/To N :o H 1385, 24/ 7 
1946). KL n :o 31/ 46. 2. 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o I 46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero}. 
lake:lua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Pohjois-Suomen havitety!Hi alueella suori
tettavat paivarahat. 

Valtionemo o on heimlilkuun 18 paivan..1. 1946 pai:iJttanyt, etta 
Pohjoi ·-SuolJlieill hiiviteLyhle wlueelQe virrantoi.nli•Lu:kseen vi.ihin.Niiin 
'riidelksilt.oiSita piiiv•aksi muu.l.ita. p.ariklraikunnJailita m:ii.furrutyi<.1.1Je ja 
eielhla vak.illlai6-e ti toimivillle v.aJlt.ion viralll tJai ttoimem. tb.l.hi va[tion 
ylim:iiii.rili ·istii ltohmsta 19 paiviinii ~ammilmut18. 1943 atmnetrussa 
a tukses. a 1Jarkoilt.etUTIJ yl.:im!ii.iiraisEm toimen hal]ttijoi:Lle Clli suori
boLitaV'a mrsinajsen palkilmUtksen lisiiilffii piiivarahaa seumaviem. 
perusteidoo mulman: 

1. Pohjois-Suomen htavitertlty ia!lue jMta>81Jl puhoorua. olevassa 
tarkoi.!tula;ess.a. !kolmee1I1 aJ.ue-eseen. I wlue.eseeru ilmuluvat Lapilll 
-liiiilllistii Enon.telriful, Inarin, Kitt.i!Uin, Kolm·in, Muon.ion ja Pel
k00€1lniemen ikunnJatl, Rovaniemen maal18.isJru.n.ta, Salla:n, Savu
ko.sklen, Sodanky1ii.n, Turttolan ja Uitsjo<m lrurunat sekii Rovooie
men kiauppa[<a j<a Ouilnm ilii:iin.is!Jii K'oosamon bllll118.. II 18[UJC<eseem. 
kuuhlVatt. Lapin j•a.arus.ta KeliJli.jarven, Posion ja Y1littornion Jru.n.. 
mat sekii Ou'lun li:iiiJnistJi:i. HyrylllSI8llm.Cill, SuomussaJmen ja 'fai
V'allkostkcn kunruat. III wluees•cen kuul'UV'att Lapirn. lii:iinistii Al<a
'tnrniolll ja Kruru.ngin lmmn.a;t, Kemim. maalais'knrnlba, Ra.n'Uall ja 
'J'>envoJan k>llilliiat setkii. K~min ja To:rntiOIIJ.. kaupungit. 

2. Pohjois-Suo.men h'avit~ty{Lle tallueeJlle vii'Iantoimi1tuksoon vla
hiirutJii•atn viidek.sriJtoiSita pai'Viiksi muulta. pa1kloollmnnaJJta miilirii•tyille 
vaJltion vir81Jl t<ai ttoimen rtahi ylin.ltiiiiraisen toimen hdtija:He suori-
1eta.an vtal'Si!ruaisen paill]ckau!ksen lisiiksi pi:iJiv'i:irrahlaJa seuraavasti: 
ntiriJhlte, J'oiden penn,.,n<~illk:ka I alueella Il alucdla Ill alueella 

.......,.... ~ olevllle ole ville olevWe 
<ti3.i V'UOsipwJ.klk:io on yli 
81,300 mk . . . . . . . . . . 100 mk p :•lta 90 mJk p :lhtii 80 mk p: Ita 

111ilil1l,e, j.oiden rpermspaillk!ka 
1<ai vnosiprulkkio on 
81,300--58,800 mlk . . 80 )) 

nillihlte, joiden rpenuspail!kilm 
lbai1 vnosiprulkkio on 
55,500-39,000 mk . ' 60 )) 

n.icillil1e, joiden pel'll.lSp13.i11klka 
't.ai vuos~pallkkio on 
a,;11e 39,300 mJk . . . . . . 45 , 

8. 8. -!G. 5105 

" 
70 ., 

" 
55 ,, 

)) 40, 

)) 60 )) 
" 

" 45 " )) 

)) 30 " )) 

1 
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3. Viro.n tJari. toimle.n hallitijailile sclra ylinili.i:irii.isen rt:.oimen haJJti
jwllle, jonika v~<tkirrminen •to:imipi!i.kka on Pohjois-Suo:rnen havilt>e
Ly11llii aJluoehla, su()ri.rt;etaJa.n varsinJJaisen pa:l!kkauksen lisiiiksi pai'V'a
ra·h~lJa., lukurmottrunat1Jao ji:iJLempii:nlii. mainJi1tJLuja lti!pau\si•a, tosi
asiahltisen toimipaikallJ muk!a'llJl sen.lJI"aavast:i: 
ncrrii1J.ie, J. oide.n pe!'IUSnailJkka Toimi1 aikka T oimipaikka 

..., r alutella ll alueeua 
Toimiraikka 
ill alueella 

rtJai vuosi'P•aJikkio on y1i 
81,300 mk .... _ ... . . 60 mk p : lJtJii 50 mk p :Ita: 40 rruk p : ltii 

Illirilhlte, joide.n penuspaillkka 
tt.ai vuosripalkkio on 
81,300-58,800 mik . . 50 , 

nirilhle, joiden pemwpaillk:k:·a 
tai vuosripalkkio on 
55,500-39,300 mk . . 40 , 

:ruiriill.1e, joiden pernmpallikka 
'llai vuooipailkkio on 

" 40 " 

" 30 " 

" 30 " " 

" 20 " " 

·aihle 3,g,3oo mlk . . . . . . 30 , , 25 , , 15 , , 

Viran tai toonen tahi ylimaaraisen toimen haltijalle, jonka 
toim~palik!ka on havit~lll'ii .alUJeeil!la, multta joka. on mafuraUy 
VliraJillto1nnritU'kseen viihillliliiiliin vitideksitoista pii.ivihll:si ltai poikkeuk
sclillsten oloj1eru vuoksi siirretlty toi'Selta h!avilteltyn aliuooru paikka
k:urrmai1Jta toisell1e, suoiii.ltol~<t~<tiJlJ aruitenklin piiivar~ 2. kohda!ll 
m'Ulka.am.. 

4. EdeUa mai.n:irtJLUJa piiivarahaa suoriiJe'taaJil heiruiikuun 1 prui
vasta 1946 :luikien toisltJaliseksi jra. eruintaan VIUOden 1946 joU!lruilruun 
J.oppuU!ll Slalakka .. 

5. Piiivara!hoo ei suoriteba, rn.ilcii1i p•aJlkka;us on miiiiriiltlty dt
ta.e!ll: h'U()Illl.[oon, e1:1tii :toi.J:n.ipailkka an hiivitet-yll:ii aJlueehl>a:. 

6. M>aJtik.ailrustannu.srOOn llrorvrausba ja pliiivarabrua puheerua ole
vai!Jla 'a[IU.eeliLa ltehltiivistii. virkla:mJait1koista suor:btet:a:an edelileerukirn 
siiili voimassa dlevien maariiySllen muklaisest:i. 

7. Ediell:ltii 2. jra. 3. kohdassa 1111a.ilnli11tu pii'i viiraba SIU.orilltmaalll 
kel'!I'a!ll lwukaJud a jliiil!keenpiii.tn. mmm palkkiaukseru ybteydessii 
ja merllritaan menoiksi VIU.oden 1946 i:uil.o- jra. mffil.oarviO!ll 15 pl. 
II 'l.uVU!ll 35 momentill.~e. J os pallkktaus souriitetJa.an mi.i:iinMJtyyn 
tyohon oso:irtJetusilaJ mwi;i;r.a:hasta, maksetalain pairv'arabJaJkin:lJ samasta 
rrui:iliiraraJJ.Iast~<t,. 

8. Tf.itii p&irt:06tii sovehlataan myos s~isiirn. Vla!lltion :toimihffil
k:illffillitn, j Oltka o1ernart1ta v.allit.iO'll v]rra.n I1Jai to:imen rtJaJri yl!imiiliirrui
sen ltomneru halltijoita rba.]kka, ltyonJtekijo]tii, joihin Otfl soVIellleLtu 
V~OII1JeUVOSt0!11 rt;yop31lklkojen sii.iia:JnOstelysta 181IlJ1Jamiill miiJii.raytksia, 
suoriltmv1811; p·aaoohltiiivitnJaJan pysyviiisilii va:lJtion ltehtavia ja srua
VIaJt lrlli:iS1ii. s&ilrunolilisen kuukra.usipailJkkion. J os rtiiilila!isen ltoimihen
kilfu paJlkka,u.ksoon sisailityy ik,aJJ.Jliiiruaj.aJil tali ilre.H..iilnp•a,jfirnllllisii;ii vas
tJrua:va pail.kkionJltisa, 0 11 se paiVIii.rra.hiaa1J SUUl'IU.USlJuoikk~ malar futtiiessl8 
ensm pail'klktauksestaJ viihennetJtJiivii. 
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Samo:illl! sovelJletJaiWI'lJ vatii pa:rut.Osta vaatiO'J1 oppiia:iltosten 1:Jimti- 1 
opcllllajiin, joiden opetusvelvollisuus on vahiJnftJiii:in 16 vi:iikkotun-
tila. ja jo!Jlm hoiltaV'8Jt tU1lltiopetltwjlLil! tLOOn!ta piiJi:i.toimeooan, ikiuitenr-
bn nilliln, etta piiivarahaa suori!tetruam. vaiJD. samoi!Jba ikuulk:ausi~, 
joilta heiille suor:illetaan palklmusta Jtnmtipaikkioiden muodossao 
TJUlllJbiopetitaj•att sijoittleroarun paivli.Tahoje.n sumuusiluokkiin sen mu
llretllJl!, milten suuri heidm tU!Illtipa.lJkllcioittensa yhteine:n varotUJiinJe.n 
mnrkka!111a.iira on :iilirr11an tunJL:irpaJIJkkioihin suorite:tlbavi~ k:aiHiiloojan
ikorotukslila 0 

90 ValrtiO!V'all'ali!rimrin.iisterio iWn/tJaa; rt:rarvibessa ltarkempia oh
jeita OO.elUi o!levieu miiliraysten soveltamisestao (Rh/To N : o H 
277, 2/8 19460 - Ku!lko r :o 4429, 25/ 7 19460) Kl lilt: o 32/ 4601. 

Muutoksia aikatauluun n :o 1120 

270 7° 1946 !alhlmen pyslihtyy jum n:o 85 ftJaJrpeem. ~ 2 
(S) Haiksirn s:erisalklk!eelao (Kwt siihke 111:0 276, 270 70 460) 

280 7 0 1946 l~Uik:iem.J pysii.hrt:yy jll'IIJa n: o 11 :tlalrpeen vruatiessa 
(S) Ko.rw.nJkall1JDJam. ooiooJk!k:e.ehllao (KU!t n:o 1361/ 1377, 240 70 460) 

1. 80 1946 .ailikla~m pysi:iJh.tyy jU!nJa n: o 836 .LaavailJiiiilrentoo:n. Jalilk:1amJa 
:bail1Jeoo voo;tiessa (S) Ke:mnJalll, [JaJ'iJt.urivarihrteeJJla (KuJt slilhloo n:o 
277, 270 70 460) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksiao 

Turrun aserru:tJn ~ aVTal1:Jal8illl 150 80 46 !Lclci'e:JJJ lliilkletnl1lecltle 3 
varunmJkuOI'illl!iJn (Trt) ,Yliopiat.on. rlaide" Turun ylLiorpristonJ ta:r-
vetta Vla.I1bein:, tarriffivalL:imJa,tJmam 1 k:rno (Llroj N:o 1896, 10 80 460) 

Rataosan Rovaniemi-Kemijii.rvi a vaami
nen uudelleen liikenteelleo 

0U!llJa.Sjoon ~Siell rmu.ll:JaltriJesciJllJa.n nyltltemmiJn vt/ll1.mistUJ11ttua 4 
ru10ttetwaln suora jU!llJallici!keil!lW Roviarn.iernelta Ke:rrri.janell~ uudcl-
Joon. 10 80 46 lu:krieruo RaltaiOOOJlilte 1<1oohetalaJru ma:ia:IJi.lbusta paillvasta 
aillk!alffil! ~miillkun:un jlllillalt N : o 61, 62, 63 ja 64 sek!ajrm.i.nta ja jumt 
N: o 6201 ja 6202 .tav~aju:ruina sekii. sama1lJa pollMtalan Jrulustta 
nykyisidt Kenujarvoor-NivavaJa!l'am. jUJl)Jat N: o 661 jra. 6620 Suu-
ri!ll sail1littu IIlJOpet1S mrt:aosailfl1a NiV'avararra--Vilka 48 kmjlt se'k!a 
l'MaosiJJ1a Vilka-Kemci.jii.rvi ja RoVI<llDiiem.i-NiwV18Jalra 35 km/ to 
J1lJI1Jii(ID aJilkaball!l:urt; sammrinikujn radaill. kuruttoi:31Uuden vaJaltimaJt niO
peumajoiltmkset s:iJJoilila yo mo ilmo~ttara kruito Ratta.osaru. ~iWrerune
paik:alt €urt:tiset ja DJiideru !liik:~iiiiriiyikset lwte.n juilkalisussa 
,Lirlilreruneplalilkllooj'ettlJ vru1rilil1JartJloort" mmuJten pai!tsi eJttii KuJ1U!ksen, 
V i.am., K urusi'V1IlJal'aii. j a Hrunhillooslren lailbUJri vaihteidoo ll.!iJillreiJOO
mistlapa 10111 to.istaiooksi HTO Rlaltaosa111 Ni'VavaaJr.ar--Kmn.ijiill'Vi 1ili.
loon.net:lta koslrevtaJt rajoilt,Ulkse!t poistebaan 1. 80 46 aililme.no (Rh/Llro 
N:o 2258, 260 70 460) 
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Sairasosastojen kaytto. 

VID.me ~alillroirr:taJ oru 'eSill:'etJty mreiltla. vl3ilii.ltulksila stiri!t.li., .eltltlii matkus
tajawa!UillU!issa ol.e.vri.a sailmasooastoja on la:va.tltu ylle'ise<:m mytltOon 
ja etta tiiililo:iJn I:JriilllrerunJep;aiJkialt, joltlk!a ovalt slaOOOOt iJlmoirtmikseiru, 
etta asaSIIlo n:JJaitJk!arn v.a.1me1llla rlnliliee <Jit.ei:ltiawiksri s;aJi;ra.iden kuitjetmlk
sooru, e:LV'iilt <Jile .illnnoi1lt.alllJOOb ikwlj~ j1Eli8.!1JJ johtalvlallle lk:OID.
dUJkJtoorilllle, Jll!ism juhltn:ucm ooasto on 1011Jmlt ~dlen Jruljet.Ulksoon 
[Uiovu~trt:la.IOOS1a hyvri!IJJ ·epi:is~ ilrumiruOISSia. 

l.Ji:ik;e1Th111epailkoiilile ilmomaube:tlaOOJ it.ami:im. 'V'UIOIJ.i:!Si, e'titii srui!l'lalidoo 
ilruljetus1:JEllJ ja sallira osastoje.n ltiilaustloo su.blteen oru tarlroin. llliOiurdla.
t.e.tJtla;va MK V: 56. XI - ilrohdillill JIIli:i.i:i.Tti:i.yiksili:i.. Mill!lom OOaJSII:oo 
joll~JaJk,in ma.tiklaJomuuOOlll!a e1 oiOO /triJl.aJtttu saillroode.n. ikiu~je.tulks00il1! ja 
sinmJe on thlMJaihta;udien lt!aik:ia p.aik!ko P'~ i!TIJUlilta mrutlkmstlajliJa, 
tuiloo 11rond Ulkttiioni~ objaJta. sina:te vaiD!h UJksia ja lllltlilita ·hleilklk:ollruru
rtorma si.isteja maltkusitlaJjia. Knn iliritkenneplariikflm Olil sa.a!IlJU!t tiOOo!n 
sll!t..a, e!:ltii. sarimasosasto Oin rt.i!Lamtlu Slll.im~dleru lkrull.j etnliks:ee:lll, on taiSilii. 
heti :iJ:mmbeltJba.Vla jU!IlOO jOibrta.vaJile ilrorudulkitoor.iJille, jonlm 0111 .cyth
dytitli.vi:i. rt:o~menrpi.i:leisi-i!n, etti:i. ooaSibo 011'1 asilaJnm~ess:a !kJwruruossa., 
ikun:lJ se lluoViUllJelbaJal11 Sla<i1"181iden ikn.tljetrulmoon. (Dlroj N :o 2040, 
1. 8. 46.) 

Matkustaminen konduktoorivaunussa. 
Koo!k.a iki001dulklt.ooriV'aiUIDJu.iooa oru sattltunui~ us:eriJtJa, VlaXika.U'Sita ... 

paulksia ja. muriltl8!krilru viilirinlk:ayrt:.Oksli1a il111oin, 1lmilli yilie:ison 0111 saJ-
11iiti:lu s:ilelil.Ja ma'111rusba:a, hUiomaul'etalarn jl]DlahenkiilOlrurunJallilte, ettlbi:i. 
hooil.timatta lt:1ulnlo010ik"s€Sba j •nnissla kondruik1t.ooriV18lUI1'1ussa matlk:uSt:ai!Illi
l1!e.Th O'DJ a.irna ooOOtrt:.av<a mUJUJlilioim. paioo 18Sema- ja jUJDJarpiail.vcll.lSi:i.iiru
lllli:iru 48. § :ssa marimrituri~SS~a ~la~ulk.srnssa.. (Dlroj N :o 2070, 2. 8. 46.) 

Juomavesi rautateilHi. . 
S'oo johdJOSit:a,, etteri. IDI8Jtik00ba,ja'Vl81urn.U!issa yl.eensi:i. ole nytky8Ji:im 

V'eSii!karoovej~a~ ejikJa juomJaJl.iaseja, 01n lkxmd'ulktoO.rtirv18JtmUliss:a. pid~
't.a:vw V'a.TialiLa m;llirnsl!:.al juomave-ttlii 1kia)'ltleltlti:i. vi:Chli V'i:illititli:ilrOOrt:rto.mJis&i 
,j:.a pia: U.lks.is.~. 

N 1iilil.a 18searuiililla, joillila MK V : 13 m.iili:i:r•.i:i.ysrt:;en mulklaiOOS!ti oo 
jUQIIlla.vesilsfuilliOOttia, oru plildieltiliV'li hruo1ri. siiittii', etltlii illt8Ji&sa sari~roiSISiii 
{)Ill •aillnJa juom.lalV'elt1t8. (IJklQj N: o 2037, 2. 8. 46.) 

Yksityiset rahtiluotot . 
.Aserwa.piijiili1ijkoide!ru 0!1'1 vmlVIOilrtiaV'a,, ·etroa r.a.Jhltri.JtuJobtoilhin llililhd~ 

.ta.:v'k!Oo.irn ruoii:Ldiatelr,aJaa:u wlirr.rualSSia. OllreV'iia ma,iiJ.'liiY'kJstia (TS :rn 57 § :n 
lll]sm :oJJI IV lk!app.all.Je) ja e:tlr.ii s.i!is m. m.: 

1) ['UOitJt.o1.rtl!et!telo paart:eti:iJi:in kuuikiauden v:ilime:isemJi:i. paruvi1illiii: ja 
vanruslbelbaiam. se samorilnlkUJill! , oon j ·i:iiJ.Ij •ennOks!e<t m~emaJpi:ilful!l!ilkiiinJ .tai 
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roiJnJJilS!tJopaliiillliJk:on alile!kia,joiltUJI.mellia, paivayl)mcllla jra rasOOllai1 1:JaJi toi- 8 
misltcm ilierimaiiJLa, 

2) 'lnretteloru. jaljoon6s 'loollmin kappatlieiml j~ i!JuOif:lt;ovclaillli
seil.Je seur~uavra!lll ilrnuilmluden emsi~Jll!l1.lJ3ffise.ni:L p.aD.v<iim, 

3) !l'u>O.tonsaraja vtari'USitaJa mo'l.~mmJat jail.jeDlll.O:kselt nrirntiJl.tirjoi.
twkseLl~l.Ja!DJ jla. vaS/ta.anoif:ltJopaiwiylksieflJ]Jii sclk:a ll:ia;rJk;astUSIIIlertkrimrnJaihla 
ja mralksa1a veillk!anoo. semalaVIail1Jra pa.ivarua Belli jaililreeilJ, ik:rm hlitn 001J 

vasitla!aJ:bo,tJttaiD/Uit jiillj~; ia;inoostaam, OY. Sh(jjll j<a. OY. Nobel
Stla!ndatl'd 'Oi>talt uilkeutetut 111wtksamaan vellkiam,sa. ilmulkiruudlen 6 piiirl.
va.na rtai, S€1!1 Slaitltuessa py,hii,.. tai jwhliapamv,ruksi, emsimm>li:iselll:a 
mikillpiiri.IV'ilin.a se.TIJ jaililooen, 

4) Ju.ot..o.noo:ajalllle OiilJ huomaui!Jetrt:lava, etJbii vailkikla h~ o1is1 
mrui.stu/te,tta. voo lluetJlleilkm VtaSitaJaJDI, vclilm on si.i1:.:i:b lhUIOillimaltJtia ID.J1i.ii
rJipaiv<llil11a malksetltlaw, mu1Jtla an hfuruei!JJa otillreus ilrun.IikaJuden ilru
lltlffi"iiaa ~wetltieJliOOl paiva.yUmesita lrtlkillen 1Jehd:a Vlailiiltus Rh: ~iLe, 

5) 11UJOttlQvclan: matklsauuioon myohastym:isestli l()l!lJ asemJalni v.iJi
pymaJt.ta illm'Oliit:eil:ltavra tlat~:iff:bosaston j.ohrtfa.jallil.e j ra iklaiJrrwltaaJll laSiiatn
omaisledlta T S : l1l IIJJii.1:iTiiii:iiD1.a myohamymtiSiron1ro; ltiiJhoo Ollll ea.<illroi
sesui k:ilirl!ll!ittet.ta.va iJ..uotonsaajlaJiln, huomidtla., 

6) .~ru:oti()!Il&lajaiLlie OIJJ :iil.!miCXirt:letltaVJa mruhOOlllisUJudesitra ~ 
VieJJlooJillSiai S!UJOIIlaan ltiaJliOus jailmOID! p0Sibisi..:imdbillriililll3 ( Rh: 111. iklk: n: o 
8/1.-19'2, 15. 4 . 43, 31. iloohta)' 

7 ) ilrunJ v.ellb SIIDl•tJalaJil, OIJJ asema.- t1ai 1:JoiJm.isJtJo pOOilililkOrn 
merllcirtltaYa kJu:iltma.us joka.iSiell3n rahlb:iilli:uatrtJdlu~,telioo. ilmppra~eesoon, 
ja on tkn:llirbt•aiUSpafuvl:im.a se pai,,a, jollild:iml ve1lkla rtodelhl.alk!in 'On malk
s~, ja 

8) 11aJ1 till uolt/t<Ja e1 saa mr~ .tlapa!Udmessa ta111itlara yM Rh: n 
mhvi t•ama•n mliillitr13JU. (YI~tll' n :o Y. 186/ 211, 22. 7. 46.) 

Eri vaunun tai va.unuosaston kayttami
sesta pika.junassa ka.nnettavat lisamaksut. 

Swtltuneootra syy.o:ltii. hiU!omaiUllletaarn., etta em V'8JIIDlllll. 1Jali. Vii•U!Ill\.1- 9 
ooa•sitxm kayit.tili.mrisesrtii.. pilklaj un.m.SS~aJ iklarJ,OOtlaallll pali.rtsi p:iJk:aj wnrcun lii
sfunaksujra my6s pai•kllmunafinmlt. Ma:lmup:aikkamalksluruu:u sisiillltyy 
mallmu paillmiiii wtroamise t1a. (Tfo N :o 1126/ 1710, 22. 7. 46.) 
Kl n :o 32/ 46. 9. 

Matka.lippua.lennuksia.. 

Suomen Kuurom.ykkiii11liiton rt:oillrl]eslta aillktl1uetelltJa'v'i.tim. ltifuai- 1 Q 
suUiklSii'm ooall!1rilSitu viJlll1e ~\iUilllrO!InykiWLe on IDlyOnaretty 25 % : :ru m.altllro
ltivpuaiLeDJIJJUS ikullJ1Ioii:hlcin lkysymyikstoon tulliev.aJ.IOO asemailile jQ .talkaJir. 
sNl .LiihJt0ase:mJaJ1le. .A!J.etruniUs OilJ vommssa, 2 p·aiiV'aa WIDlen j a 2 pfui-
VOO j ailik:OOlll ik:alnJk:iJn .tii!Jaciswuden. 

MOOtruitUit tii!JaUsu.udet ovalt : 
1) KUfU:I'Oilil.yikjlcii:iuu Urhe:i!lruJEri.rton S€1u.r~uWu'V'OjailruJrssit TUil"1USi51a 

14.-17. 8. 46, 
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2) Pieltamrua.r.en Kuumlnyllclm-Urhei11ijai.u Ull'.hehlrulkillpooJm,t Pi,e
•tar~ 31. 8.-1. 9. 46, 

3) Poriln K uUJJ.'IOiillylkllmooyhdistyiks.en €sitclnna.pruivalt; Porissa 
31. 8.-1. 9. 46 :ekia 

4) V OOSam. K!uuromy~adn'Y'hdliscyk.selli esilbeilmii pan'VJilt V aas:assa 
5.-6. 10. 1946. (Tfo N :o 1162/ 1764, 29. 7. 46.) 

Stwrnen Kirjatyontekijiiin Liitto r. y :1• ji:iserut.e.n. ja ooastojen 
viillistitin !lres"amhe:llilumestalml!usik:riJlJpariJJ. ur.iliilnJ ooaJaJOtta. vil1l!El IJiiJoo'n jli
sen:ill11e OlD: myollilleJtrty 25 %: n JliJ8ltklail!ippooil.em<l1Jus Porvoosee111. 
A1Jea:J.nus '01111 vo]ma;ssa 15.-20. 8. 46. ( T£o N: o 1129/1715, 23. 7. 
46.) 

Tyoviien U1·heiluliiton naisten yleisrnestaruuskt1pm£uihin 
OS!al!Jlistuvtiilil.e krillpaliiliij oilliLe seikla toirmriihe.nikilll.Oi'ile oo. m.yOnrrl.etty 
25 % :111 mJaJ1Jkiailri.ppUJaileJ1JruUS Ldhj.ailll.e. .Ailie.n.nus on voilffila&SJa 16.-
20. 8. 1946. (Tfo N :o 1186/ 1783, 2/ 8 -46.) 

Stwmen Luterilaisen Evm•keliurniyhdistyksen n.ruor:iso- ja. p8Jr
ltioilmlllte ooaJ1ilJistu.'Vliilile oru myijn111.etty 25 %: n ma,tkaJippuatl.<eDlllJUS 
TU!re.nilcian. .Ail.ellllDJUS on v.o~ 18. 8.-1. 9. 1946. (Tfo N: o 
1148/1742, 25. 7. 46.) 

Posti- ja lenniiti?tlaitoksen henkt"loklJ/n.na!n Joo[ro maJaJta tlmSii.tta
v.iillnJ ytleisrurheiiLumeSitiai':UfUSik:iibpa:iJJullih:in 001alhl:ishtVliilile kiitl.pailJ.Jijoiilll.e 
ja .toimihenJk:iil.oille OlllJ myful;ootlty 25 %: ru Il118ltllreJiiippUiaJiellThus Sm
ruajoe'llle. . .AiOOD1111US on vaima&sa 23.-27. 8. 1946. (Tfo N:o 1136/ 
1726, 24. 7. 46.) 

Sttmnen Luterilaisen Evankeliuntiyhdistyksen nuorisotyonte
lcijiikursseille Eall.llha. VJaiLlia ( maa raJtirik-e.nnJe:p•aiJkll\la Turrj·a) 27. 9.-
10. 10., Loima3lllLa 30. 9.-11. 10., Lahdessa 14.-25. 10. seik:a ,Jy
vMkyliassii 14.-25. 10. 1946 OS'alllliStuv:ihle nu.or:iiJJle on myonootty 
25 % : 'IlJ mJaJtlmlliipp1UI8iletrmms lruhlo:iaJ.Ikin ikysym<y1'ks€ssii ol>eV!alliLe ©ri.
ilrenm.epaillkiai!J1e ja. ,taikJaJiSii'l1l. .A.lkmD!lls on VIO!i:roossa 2 pfuivoo e1!1111en 
ja. 2 p.fui.V'oo j·iiillkloo:n kunikilli il.rurssiln. (Tfo N: o 1188/1788, 3. 8. 
46.) 

Kadonneet saira.spaa.rit. 

Haapammm asem/8: klailip.a1a SIOit.i!LaSIIllall.Qis:ia sa:i!r"8Spaa.nejaallll, 
joi&<:la mel1kllci ,Hpik rn::o 2". 0~ pal~aUlttanut paari>t 20. 6. 46 ju
,DJaJliLa 62, IDJU!tltia n•e eiiv.fut ol1e sa.a.pu'IlJOOt p.erillle. Ets'irtltiiva ja. tla
mtta.esse, pl8il~a,uJteJtrt:aiV.a. Hpk. ( 4. ljp, 24. 7. 46.) 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkeja 
y.m. 

Oclun varikoilila pahncl€:VIailllie yltim. VJetUJI<ilniliiiallii.DJitmajaJJe KaiUilro 
T~'k!kiall;allile 3/7. 46 lkrirrjoliibetUJt. tiiliapaaset mpa.ai!.'ipurt rn::o 11/ 03996 
joa 12/ 03996 ova:t tkadOiD/Iloot ja kn.liO~~tell ra.lall1•. ( 3 vjp .n.: o 467, 
29. 7. 46.) 
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, O_ulun ~ilk,~ paJxeil.eva11e vetu.rinll.ii.mmirt:rtiij• .A.rur.n.e Aspe- 12 
gre~.te an:nettu virikameTiklk:i n: o 136 on lmdoruruuJt ja lruoi]Jetetruarn. 
(3. VJP n:o 465, 25. 7.46.) 

KouV'OJ.an wriJlr{)I]Jl13. pailveJemlile ytlim. v•rilllJl.•amrnilbtiijruhle OiVJa 
.Arvo 1\Iuisto IIa.I:meel:1e 30/ 10. 45 a:run.entlu vimklame.I'kll~i n: o . 613 
ja ylcim. Vlelturinllli:i[lmllJttajal!Le Eino Allliain Ho:~ 2/ 10. 44 
annJei1:1t•u vtilrlkanneJ.'Ik:Jk,i n:o 508 owut iiDadolliilOOt ja ikruoletffilaan. (Kw 
v;r-e n:o 333. 23. 7. 46. ) 

P~asriJLan Vla.rill~ pall vteJ:e\'laiJJ1e }'!lim. vetlurti:nlLaJllll1liliWij aud1e 
Taisto Anse~mi &la.'mi1'iJJle 16/ 7. 46 anDJettt;u vi'l'lk:arroorklki n: o 601 
on k.adorumt ja lmwlotetaan. (Psi VTe n:o 53 , 26. 7. 46.) 

Hellsmgin asooml1la p.atliVJelliev.a:1J1Je y{lilk.ondUikttOorillle Amders Teo
dor OdJbergiwre kirjoiltetltu 'lreb1iilk1aii1Sivaprua.lci.ppu n:o 13/ 624 (Hkril 
-Lo) selkla hfulleJ!le anMtltu vri.rikamlt"d''lclill n:o 282 o'V!alt. lk:a.donooe!t 
ja ilmdletetala!l. (L ljp 1l!: ,o 1529/ 3218, 25. 7. 46.) 

I:isaiLmen >'la!Ili!kJoi11131 pallvelevaJfle ylrim. vet'Uil'i!riliimmrt.tiijille 
J'l'La.tti &lwJaiseillre iaJIIJOettbu kesailrorusiroPI3Ja)liiJppu n:o 61/ 475 ja 
vhl."kla.mer!klki 1ll:o 295 OVJalt kJa.donlllleet ja Orn.olotJeltJa:am. (3. vjp ru:o 
474, 1. 8. 46.) 

Lappoonrarman aseml8illta ikirj1.1JJ.'Ii V . A. LuU!klk:ooo11e 2. 10. 44 
an;neltltu vllirikamerlk!ktiJ n: o 38 on lkladolllillUJt j a tkm.'()lli01lataJarrl. ( 9 lj p 
n:o T 728/ 5844, 2. 8. 46.) 

Thlastoit!Oimisfloo'sa pail.vel.•evaillle iliaheitti Eiilia Auvtis€11iLe an11:1etJtu 
vir!ka.merk!k!i n:o Tilt 97, kesiillmJus:ivapa131lri.ppu •n:10 44/ 768 (Hik1--
Nsl) ja tli!Lap.a.iloon VlllpaaJipp.u n: o 18/ 03561 (Hiki-TOih-Hki) 
ovrut QmdO'IllllOOit ja iku.o1elteta:run. (T.iJt n:o 96, Q. 8. 46.) 

Myonnettyja palkintoja. 

Rrurutat:iclli3lll±!Jus on myontful,Ylt Tamper'*ln asemalla pa1vele- 13 
vallilie ko1lldU!kltOorillile E1·kki Riklwrd Peltoselle 800 JnJa:I1lrein SUIUJ

lm.isten palk:innon tUIOO.ootukseksi s:tilt·a oma..l8!loilt1tcisesoo. j•a f!ip,eJ3sta 
OOdirnilnJoosta, jota b1iJn oli oso:iJttailiUJl: pidatJtaiCSS&iin 29. 1. 1946 
'Dan:npereen asematl1a junasta. n: o 4505 ikaksi jun.aVJa.rasta, m.ista 
pidartyksesta oli seurauksooa, etlta tloo.'iklcilaan yhdaksim he1Il1riloa 
kasilbliiinYJt jtmavao.'lasjOU!kk:ue saJatiin paJjasl:etuksi. (Rh/To n: o 
H 1405/8788, 26. 7. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Iiswdoo aseman alloklas Veikko IlmaTi KU!kk<men (s. 15. 10. 24) 14 
0[1 jli:iiinytt tyOsltlii pois ja eratat;tu sopirruaJlltomana VR pa[~-
seen 9. 7. 46 lukioo. (9 iljp 1111: o H 862/5624, 22. 7. 46.) 

Joensuun aseman •aloka K:auko KaJ1evi Lehikoinen (s. 18. 7. 
25) on~ hiiJnern ki~ydytt;tyru ·nouootl:amasta a111rmtturu vci.nkruniili:i
rayst;a eroW!lhu VR:n palvel!Ukseeill sopiJTIJail1tOlllJa[ll3 22. 7. 46 
lukie[l. (8. •ljp n:o H 555/3687. 25. 7. 46.) 
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A voimia virkoja ja toimia. 
Ylim. rautatierakennu-sten l i!Uoltopiiiillikon toimi Pohjoi ·Suomen. radan

korjallSOOnJ Rov~ pilliTiissli, toimi~ IOOvandlemli. Huodtopii.ihlli!kOn 
tehti:i.vm h.-uuluu tyii:DJtelcijaJ:ru so~ aiillv<>eliisen ja he:rukise.n. huohl.ow prui
ka.IJlJiJm:m, jii.rjestely j a vrul.vonrt:a Sliillta. Mllllettujen miiihayste:n mulroan, ja tul.ee 
tooii:JlJOOill ot.at1:Javailila olla. k!Oih.-wnusta tyomaalmotl.toasioissa. Lalrempia tiet<>ja. 
tehJtii.vieiii laadll.St11 ja pa·likkasuhteista. aruta:a valtionrautateiden huol!topii.M· 
loiikikii, os. l'll/l.latri.ehaillitus, puh. n :o 20371/229 trui 32016. Rautatieha.hl.ituil.<sen 
.muta.~tolni johtajailile owit.etut hakemu.kset on jMett.ava vi!i• 
m~ 15. 8. 19-16. 

Kalksi t. l. ki1·jurin vvrkaa, joj,Stt;a. toillien· Pasilla.n ja toineru Kuopion 
varasto a. Pii.ii.joMajal:le osoitet ut hruk!emukset on jlit.etUi vii vi innei::,::.a.a.n. 
21. 8. 1946. 

B. l . kontto-ria.pulai-sen toimi V a.asau YaJro tD.ssa.. Ta.yrt;erti\i:illl esi.t.J1ksen 
pe<l'1lS'telelbl. Va.-msto-os:a.sbon j>Ohtajaill.e oooH>etut ha.kJe.rnuloset on; 1oimitettava 
3. varastojaksoml pik'U1llik01le, V8Jil.Sa, v:Wmeistai:i.u ~1. . 1946. 

Oikaiswna KJ. ru:o 2-9/46. 12. kohtaa.n ~lmO!itetaa.ru, ettii Mw·tom.ii.en vhl.den.
Ill8Il luokMt aseman. asema;paaJiliilkon vil'lka ei ole hn>ettavana. 

Y!leisem. va.iikiean W:>lNlrt:opulML taJkia ik:eho~tetaan hakijoi<ta enn.en hrulremus
t€llll jii.Jttfun.istii. O·btJrumJa.aDI selviia a;surun•on,sau.ruhmaluloUism:uksi!Siia. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapflino. 



KASKYLEHTI N:o 33 
1 9 4 6 

Viittaus Kaskyleildessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o 1/46. 1 ( = lehdennumero, vuosi , asian numero). 
J:1kelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 
JU!llien n.:o 443/ 444 Pri-Mn-Pri aik!ata.ulu on 12. 8. 1946 1 

il UJkien mu-wtettu ;twnltia myohaisenuniiJksi. J una n : o 443 lahtee 
uud€on aikatau!l.wn llliUikruam. Porista. klo 23,25 oo.a.pUJen MantyJuo-
toon 1k1o 0,15 ja juna n :o 444 J.a.hrte~ Manltyluodoota klo 0,30 SBJa
puen Pori]n kJlo 1,20. ( 4. [jp: n silike n: o 2628, 7. 8. 46.) 

16. 8. 1946 [ukien pysahtyy j11111a n:o 744 tiistaisin ja perjan
rtJaisin KyJm.aliin seisakkoolla maidon kuormausta. V'ar.ten. (Ku;t 
n:o 1003/ 1441, 9. 8. 46.) 

Kuljetusrajoitus polkupyorill~. 
Varsinaisen matkatavaralll Jisaksi on myos p<Ylkupyorien Jrul- 2 

jetus matka tavarana oUUJt sallJ1:iJUtrua kailkissa jun.issra. Tilanaili.liaus 
er.aissli. piklajwnissa on kwitenlk!in aiiheubta.nUJt junri.en myohiistymi-
sUi vailkeuttaessa seka 1. uoi"'IllaaUSta etta pllil'kausta olilen ne srumalla 
taJllttiita vt3lb.ingoiitumi ·.ell e. Tiiman johdosta raurtrutiehalli t us on 
paatltiinyt toista.iooksi kQikonaan ikiel.rtaa poJJkupyon.ien ilruljetm"~"n 
seuroovissa plklajun:issa: n: o 61, 62, 65, 66, 71 ja 72. 

Matkustajl.ilhle on itiedoitettava, ~tii e.rikoisi81 poltlrupyoricn 
kuljet'\]Svaoouja on seuTaavissa hPnkiJojumissa: n:o 39/ 40, 55/5G, 
72/ 74 ja samaJ.la heita opastetllavd Jahettiimaoo pyoransa ai.mi
semmalla junalla si.iiJla O.aslrelmail,Ja etta oo on peri.Jlla tarvittaessa 
maariia.semaLlia, joskin irtse matkustavrut ed€1ll,amain.Dtui~·la pi!ka
jnnHila. (Rh/ Kut n:o 2339/ 19013, 9. 8. 1946.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Hei.n.oiLa.n asema.n a.lai.sena awutaan elokuu-n. 19. paivasta 1946 3 
lUikien tavaralliri!kentoolle vaunukuormin (Tt ) Kymi Oy:n wvetta 
va.r1ten ,Kurparrl·ahden raide", ta.riffivalima.tkana 4 lkim. (IJkoj 
N :o 2010, 8. 8. 4_6.) 

15. 8. 46. 5226 2 
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Palautusva.ltuuskunnan luovutustoimiston 
lakkauttaminen. 

4 SaJttturueesta syysta huomi3Jutetaan, etlli siiten lk:um. palaUitusta-
vru-ari..n 1lmljetukset SNT-Li~M,oon vimne tou!kokUIUsc:;a lopetettiin, on 
ImatooiiJ.a sijaJinn.wt pail.aU!tusvaJJtuuslrunnan ,luovwtustoirrnisoo (lkp 
Sojamon to:imisto) ~~1kikJautetJtu. (Kwt/ven n:o 144/ IV, 11. 8. 46 .) 

Valtion viran tai toimen tahi ylimaarlti
sen toimen haltijoille seka eraille muille 
toimihenkiloille suoritettava kalliinajan
lisa. 

5 Osassa VR KaskyJeruden IIL:o 31 prailloota (aad~ 2) on si-
vuJillla 6 paim:ov.imhe. Tail.ousosasrllon peruspalik2kaislten vimn tai toi
men haltijain lk:~ on me.rkiltty vimheel1is€Siti 
Kon:ttoriBJ>ull.aiMn, 2 [., joka 

on suor.ilttaD~Ut vti.rkwtu1JkiiLrum 33,000 48,660 2,580 51,240 
Pitiiii olla 29,400 46,440 2,580 49,020 

Konttoriapulaisen virkatutkinto ja eri
koislisan suorittaminen. 

6 Kum. Vla11lioneuvoston 1paoi:i.to'ksessla thei!nakuun 16. pa.ivalta 1946 
eraB!lte vaJl.ltiOIIlJI'IaJU.rtateiden li!nja:haJil!innossa palveleville Vtirlan ja 
ltioiu:neil! lttaJhii Y'liillliili.raisen ltoim:en h~joi!Ne ooka IllJU.'i11Jle rtoimiJJ.en
lkiloiWle ttall1!ltl.ikuun 1. p~aivi:istii 1946 iluJkri.ten suooitettavoota lkail
aii.na.jro:disasta main.iia100 erikoislisa:n sruaji:en jcmkossa myos ilron;t
ttodapuiLarillien, j()lka oiL suorirt:rtlanwt vi~klart.UJ11kinn.on, rh OIL hal'lkim.,_ 
nurt, etta allust:Java lliri!keiiLlleV"i!rkatU!tikinoo lkJaitsotaan sellaiseksi vir
ilr.artn:vtftcinm.dksi, jonilm suorirtlbarmt konttoriapuilainen on o:i!keurtetJtu 
Stalaiiri.M.Ill OOilJotun erikoiSJ.,isiin. (Rh/Lk:o N: o H . 1425, 9. 8. 46.) 
Kil n:o 33/46. 6. 

Makuupaikkojen varaaminen virkamat
koja varten. 

7 H els:IDgiTh-Ouilun ja H eilsingin-I iooJ.men valiJJ.a tlrul'lrevissa 
makuuvaunuis.sa varataJan kuiluV®ll! vuoden loppUIUlil. ~ Jlksi 
toi.sen luolrea:t osasoo (2 parik!kaa) Vlirkiamatka11a matJkust'll.via var
ten, yhdoos-8. tkomenn~ malt!kustavien pu&ustuslaitoksen rup
seerien kan.ssa. Niiiltii. paitkkoja tillrattaessa on liilhrt0a.<;emra1le esi
tettava maariiys virlma:ootkru;rtJa ttai komennusto.distus, jonftm jiiJ
kcen thlal8ja me1-.Iriltaan odotuslistai!Jle pailklkojen lopuihlistra jakoa 
varten, joka tapruhtuu vaunun l.fuhtoasemalllra ~ 12 vaunUJD. [aih
ti.i:naivana. (Rh/ Lko N :o 1315, 9. 8. 46.) 
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Matkalippualennuksia. 

Tyoviien Urheiluliiton yleisunhcil.Uiiilestwuuslrillipailmiliin osa:l- 8 
mtuviJile tkil!p'aiilijoilJl-e seltii toim.hl:leDJlriJlOi!lle on myonnetty 25% :n 
ma;tka.1iippoolen.nus JyvaskyJaan. Mennus on voilmassa 16-20. 8. 
1946. (Tfo N :o 1208/1827, 8. 8. 46.) 

Poikien Keskus r. y :n poi!ka- ja nUiorU!kaistyollltekijliJ:in n.eu.vdt
,teJ.upiilivililie ooalll:istuv:ilille osastoje.n ja kerhojen joih!tajistol1le on 
myonnetty 25 %n maillkaJlippuJailennus Hetisinilriin. Al-ennus on voi
:ma.ssa 21.-27. 8. 1946. (Tfo N :o 1210/1832, 10. 8. 46.) 

Raittiuden Y stiivien Urheiluliiton jiirjesUimi.i.n SUUJilllistemis
m~usk:iJ,paiJlu.ilim osahlistuvifllle ki1pailijoi!L1e saka ~toimihenki
loille on myonnetty 25 %: n IIll81tkailippualennus H~e. 
Aikmnus on v.a.imassa 6.-10. 9. 1946. (Tfo N :o 1204/1823, 8. 8. 
46.) 

Kadonneet VR lukot. 

Junavarkauksien ·estiirruiselksi on 10 . llllkennejaksossa :mOOre- g 
tyillUi rataositltla ikruppaJletavaravaunUlt tlukittu 1U!koi:11a V . R. 2 ja 
V. R. 3. Kun iJ.uikot ilrui,tenikinJ 1r1yt oVJat s~ osaiksi ha
vinooet, nahta.vasti viereisi.in jaksoi:hJin, on naita 10. tl"illrennejalk-
son JiilkennepaiJlclmjen nimillyhennyksillii. va:rustabtuja ylllamaim.it-
tuja Juk'koja lmiilrilta lLiikeiJJDJe.paikoil.Ita etsiJttava ja iliilietettava 
Kouvl()(lan tavara-:asemalhle. (10. ljp n: o 1678/ 4953, 10. 8. 46.) 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja 
y.m. 

E. RudtsaJI.aiscille He1singin "clSemalJta myyty, Hel.singin-P uis- 10 
:tola.n vlillilil.a ke1paava 12 ikuulk31lliden 3. Wk. ikuu!lreus:Dlippu (kelpm
suusaika 1/11 -45--30/ 10 -46) on lkiadoiillJJUJt ja kuoletetaan. (1. ~jp 
n:o 1611/3444, 10. 8. 46.) 

Riih.imli.en variJroillla paJ.velevai!Jle wt~l1ltli.jiil11e PaJavo 
Ilmari Toivoselle 29. 11. 44 an.nettu virkameiik!ki no 344 ja sa
man vaniiko111 ytlim. vetu.rinHimmiltJta.jlillle V~i!ljo Ra:liacl NyJrmdillile 
9. 9. 44 OOJJ.ettu virkamel1klk.i n:o 15 o"WLt ik.adonneet ja ku~let.te
lt.aJan. (1. vjp no 910/ 617, 9. 8. 46.) 

Iisallmen varikolJ.a paJlvellevalle 2. L veturinpUJhdistajarrll.e Viljo 
Eiruar Lemprisellle annettu. virkamerilclri n :o 49 on ikJadollJ111Uit ja 
ilmoletetaan. (3. vjp n:o 489, 7. 8. 46.) 

Sopimattomia. VR palvelukseen. 

Paii.skyllaMen aseman aJokas Mantti KaJlevi Reini'kainen on 11 
syyltlistynyrt; varkaUltoon ja e:rdtetrtro. 12. 7. 46 llwklien ra.Ultatien 
paJveJUJksesta. (9. ljp n:o H 866/ 5897, 6. 8. 46.) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 
Ylilmiiiiraisen tarkkaajan toi1ni hankitntatoimistossa. Rautatiehallituk· 

selle osoitetut hakemukset on jii.tettavii. viimeist'liii.n 27. 8. 1946 . 
.tl.pulaisasiainvalvojan virka hallinto-osastolla. Rautatiehallitukselle osoi· 

tetut hakemukset on jii.tettii.vii. viimeistii.ii.n 9. 9. 1946. 
Y1eisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 

musten jii.ttamistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1\.4 6. Valtioneuvosion kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 34 
1 9 4 6 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o l f46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

K uormausmaaraysten noudattaminen. 

Sattuneesta syysta huomau(tetaan, etta kuormattaessa vaunun 1 
puQilen leveyden pituisia ja sita lyhyempUi hiomopuita, kaivos
polkkyja, halkoja yms avovaunuihin on pinojen ulkoreunojen 
aHe vaunun pohjaJlle siViUlaitoja vastaan ehdottomasti aina asetet-
tava aluspuut, kuten Kuormaus-ym maaraysten (0 n : o 1235) 
I luvun 4 § :n 6. kohdassa nimenomaan maiiratiiau. Samoin vau-
nuu puolta leveyttii pitempiiii pinotavaraa kuormattaessa on huo
lehdittava siita, etta vaunun poikkisuunlt.aa.n asetetut pUJUt tule-
vat vaunusta luisumisen esta.miselrni tuetuiksi siten ikuin Kuor
m.aus-ym maiiriiysten 4 § :n 7. kohdassa maarataan. Liikenne
paikkojen kuormauksia valvova.t virkai~ijat ovat vastuussa siita, 
etta rnaita. maiiriiyksia kuormaajien taholta noudatetaan. Kon- · 
duktoorien velvollisuutena on valvoa, ettei virheel.'lisesti kuormat-
.tuja, junaturvallisuutlta voora:ntavia vaunuja liiteta j:uniin. (Lkoj 
n:o 2147, 19. 8. 46.) 

Veturien junapainot. Henkilojunien run
kojen pienentaminen. 

Polttoainetilanteen parantumisen johdosta rautatiehallitus 2 
on maariinnyt, etta rautatiehallituksen kirje N: o 2557/10873, 
30. 12. 44, joka koskee henkilojunien runkojen pienentamista, 
ja rautatiehallituksen kirje N: o 2235/10016, 30. 11. 44, joka 
koskee erinaisten veturien junapainoja, seka naihin liittyva rau
tatiehallituksen kirje N: o 472/1038, 9. 2. 45, peruutetoo.n, ja 
etta toistaiseksi ja kunnes mahdollisesti toisin maarataan nou
datetaan junapainoja sellaisina kuin ne on maiiratty junatur
vallisuussaannon 109. §: ssa, lukuunottamatta niita rataosalle 
Kouvola-Vainikkala-Kouvola kulkevia junia, joissa on paa
asiallisesti venalaisia vaunuja ja joiden junapaino saa olla 10% 
pienempi. (Rh/Lko n: o 2378/ 9144, 15. 8. 1946.) 

Edella olevan rautatiehallituksen junapainoja koskevan paa
toksen johdosta huomautetaan, etta aikataulukirjan merkinnat 
junapainoista eivat taman jalkeen enaa joka kohdassa pida 
paikkaansa. Sikali kuin eroavaisuutta esiintyy, on aikataulu
kirjassa o'levat painot korjattava Jt: n mukaisiksi. (Kut n: o 
1490/1457, 16. 8. 46.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 

26. 8. 1946 lukien muutetaan junan n : o 216 rukataulu seu- 3 
raavasti : Vainikkalasta lahto 12.40, Rikkila S 12.47, Simola 

22 . 8. 46 . 15404 
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12.58/13.00, tulo Etu-Simolaan 13.05. (Kut n: o 1489/1463, 16. 
8. 46.) 

2. 9. 1946 lukien asetetaan Mantyharjun-Mikkelin valille 
arkipliivisin ku'lkuun uusi henkilojuna n: o 259. Juna Uihtee 
Mr klo 6.16 ja saapuu Mi klo 7.30. Juna pyslihtyy kaikilla lii
kennepaikoilla. (Rhjkut n:o 2338/9014, 9. 8. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Tornion aseman alaisena avataan tavaraliikenteelle vaunu

kuormin (Tt) 15. 8. 46 lukien ,Husan raide" Helmer Husa Oy:n 
tarvetta y,arten, tariffivli'limatkana 1 km. (Lkoj N: o 2049, 
1. 8. 46.) 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kuluvan elo
ktnm 12. paivlinli tekemlin pliiitoksen mukaisesti on Murtomaen 
viidennen luokan asema alennettu syyskuun 1. pliivlistli 1946 
lukien pyslikiksi ja Juojiirven pysiikki korotettu samasta pai
vasta lukien viidennen luokan asemaksi. (Lkoj N: o 2133, 
15. 8. 46.) 

Tiedoitusten asettaminen pikajunien lisa
vaunuihin. 

Rautatiehal'litus on maiirannyt, etta pikajuniin lisattiivien 
matkustajavaunujen osittaista tai koko vau.nw1 varaamista 
osoittavat tiedoitukset on SFS A 4 kokoisille pahvikkeille pai
nettuina ripustettava asianomaisten vaunujen ulko-ovien sisa
puolelle oven ylasyrjan keskikohdalle kiinnitettyyn ruuvinau
laan. 

Sanottujen tiedoitusten tekstiksi on vahvistettu: 
1) ,Varattuja paikkoja 2) ,Tilattu 

Reserverade p'latser" Reserverad" 
(Rh n:o 1985/8016, 31. 5. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 
Tyovaen Urheiluliiton Porissa jarjesti:imaan Nuorten lii,tto

ottaluun osallistuvi!lle kilpailijoihle sekli ,toimihenkiloille on myon
netty 25 %: n matkalippualennus Por:ill.n. Alennus on voimassa 
22.-27. 8. 1946. (Tfo N:o 1256/ 1663, 16. 8. 46.) 

Tyovaen .Urheiluliiton pyorailymestanuuskirrpailuihin osalil.istu
ville kilpailijoillle seka toimihenkiloiille on myonnetty 25 %: n mat
kalippualennus Tampere61lle. Alennus on voimassa 23.-26. 8. 
1946. (Tfo N: o 1267/1891, 19. 8. 46.) 

Suomen Lat-u r. y :n jarjestam:hlle hiihtolatujen viitoittaja
!h.'llrsseille osaillistuvi.llle on myonnetty 25 %: n matkalippuaiennus 
Vuok,attiin. Alennus on voimassa 23.-31. 8. 1946. (Tfo N:o 
1219/ 1845, 13. 8. 46.) 

S osiaalidemo kraattisen Tyolaisnuorisoliit on n uorisokursse:hlle 
Tuusulassa ja Jiimijiirvella osall•listuvihle rnuorille on myonnetty 
25 %: n matkallippoualennus Keravalle ltai Jarven-piilihan seka Ja
mijarvelle. Alennus on voimassa Tuusulassa pidettavillle kurs-
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seil!le 30. 8.-10. 9. seldi. Jiirniji.i.rveHa pideWi.viQle kursseille 13.- 6 
24. 9. ja 20.-30. 9. 19-:1:6. (Tfo 1 : o 1241/ 1882, 19. 8. 46.) 

Raittiuden Ystiivien toimesta pideWiville varhai nuoriso- ja 
partioltyon jatkokursseiLle seka opintokerhokur eille osallistuviUe 
nuorille on myonn.etty 25 %: n matkalippu aJl ennus Suolahteen. 
Alennus on voimassa 19.-30. 9. 1946. (Tfo N: o 1228/ 1 44, 
13. 8. 46.) 

Suomen Pa;rtiopoikajiirjeston partiotaito- ja suunnistamismes
taruu ki!lpailuihin osallistuvillle pamaolaisille on myonnetty 
25% :n matkalippuailennus Ouluun. Alennus on voimassa 8.-
17. 10. 1946. (Tfo :o 1246/ 1865, 15. 8. 46.) 

Kad.onneita vapaalippuja, virkamerkkeja ym. 
Kuopion alavarikon ylim. veturinlammittajiille Erkki Emil 7 

Variselle kirjoitettu kesiikausivapaalippu 11: o 2/ 709 ja virka
merkki n: o 588 ovat kadon11eet ja kuoletetaa11. (Pm vre 11: o 
545, 10. 8. 46.) 

Imatra11 aseman asemamiehelle Reino HarjuvuoreUe a.nnettu 
tilapiiinen vapaalippu n:o 29/3319 (Imr-Avs) on kadonnut ja 
kuoletetaan. (10. ljp n:o 1683/4974, 12. 8. 46.) 

Pasilan konepajalla paJvelevalle a'lityonjohtajalle Arthur 
Konstantin Wikstromille Hesingin konepajasta annettu virka
merkki n: o 22, kesiikausivapaalippu n: o 12/ 565 (Hki-Nsl) ja 
tilapiiiset vapaaliput n: o 18/ 4498, 19/4498, 37/4052 ja. 38/ 4052 
(kaikki Ilki-Ol) ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Psl kpp 
n: o 85. 13. 8. 46.) 

Pasilan konepajassa palvelevallc tyontekijiille Vladimir l\lu
sovskij 'lle am1ettu kesiikausivapaalippu n: o 21/552 (Ilki-Tl) 
on kadom1Ut ja kuoletetaan. (Psl kpp n: o 86, 13. 8. 46.) 

Kouvolan varikolla palvelevalle pumppukoneenkiiyttiijalle 
Vilho Lehmusmetsiille annettu virkamerkki n: o 874 on kadon
nut ja kuoletetaan. (Kw vre n: o 366, 13. 8. 46.) 

Pasilan konepaja,ssa palvelevalle konepajakoululaiselle Leo 
IJaukkoselle annettu kesakausivapaalippu n: o 45/ 568 (Hki-Tl) 
on kadom1Ut ja kuo'letetaan. (Psl kpp n:o 91 14. 8. 46.) 

Turun varastossa pal velevalle varastotyomies Ilmo Pino
miielle annettu kesakausivapaalippu n :o 08/ 498 (Tku-Lpa) on 
kadonnut ja kuoletetaan. (2. vtjp n: o 257, 17. 8. 46.) 

Myonnettyja palkintoja. 
RautatiehaJllitus on myonUinyt Ilelsingin asemalla palvelevalle 8 

1. luokan asemamiehelle August Viljam Johanssont"lle 600 markan 
suuruisen palkinnon tunnustukseksi siita va1lppaudesta ja ripeaolt
teisuudesta, jota han oli osoittanut pidattaessiiiiill 6. 6. 46 kaksi 
junavarasta Helsingin asemalla. (Rh/ To n: o H 1432/ 9007, 
9. 8. 46.) 

Samoin on myonneltty Seiniijoen a emalla yovartijana toimi
valle liikennety(illaisellle V aino Herman II autalalle 500 markan 
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suuruinen palkinto tunnustukseksi siita vrulppaudesta ja ripeasta 
toiminnasta, jota han oli osoittanult pidattaessaan viime kesakuun 
19 ja 20 paivien viilisenii yona ankaraa vastarintaa tehneen juna
varkaan Seinajoen asemalla. (Rh/ To n:o 1431/9008, 9. 8. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Kajaanin asemrulla palvellut alokas Sullo Hannes Hurskainen 

on syyUistynyt hallussaan ol1lei:dten valtionrautalteiden varojen ka
vallukseen ja erotettu sopimattomana VR palvel,ukseen 1. 8. 46 
1lukien. (7. ljp n: o H 463/ 2939, 15. 8. 46.) 

V. R: n yleisurheilumestaruuskilpailut. 
V. R: n Urheilutoimikunnan yleisurheilujaosto tiedoitttaa, etta 

ensimmaiset koko maata kasittavat yleisurhei1lumestaruuskilpai1lut 
jiirje.9tetlian Rihhimaella 1. 9. 1946 alk. k!lo 13. Kilpailuohjelma 
on seur.: 

yleinen sarja: 100, 400 ja 1,500 m juoksut, kuulantyonto, kei
b.aiinheitto, pituushyppy, korkeushyppy seka piirienviilinen ns. 
ruotsalaisviesti (100 + 200 + 300 + 400 m) seka 

yli 35, yli 45 ja alle 19 v. 3-ottelut (100 m, pituushyppy ja 
kuulantyonto). 

Yleisen sarjan kilpailussa kaytetaan normaalhlkuulaa, mutta 
otteluissa sen sijaan kevytta (5.4 kg). 

Ikiirajana pid:etaan k~lpailupaiviia . 
Kitlpailuihin on 25. 8. mennessa ilmo~t:tauduttava ao. · piirien 

valityksella. 

Avoimia virkoja ja toimia. 
1. l . kontto?'iapulaisen toimi PiEiksamiien :va.Tiilh"'OO! ~ssa. Tiiyte

taii.n esityksen perusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset · 
on jatettiivii 4 varikkojakson paallikolle, PieksiimliJti, viimeistiiii.n 5. 9. 1946. 

4. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit ltoimet : 
Joensuun varikolla : kuusitoista veturinliimmittiijiin tointa (15 Jns, 1 Nrm); 
kaksi 2. 1. vet. puhdistajan tointa (2 Jns) ; yksi 1. 1. vaununtarkastajan 
toimi (1 Jns) ; yksi 2. I. vaununtarkastajan toimi (1 Toh). Koneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii J oensuun varikon paallikolle 
viimeist'liiin 5. 9. 1946. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiivli.t toimet: 
autonlmljettaj!l!n esimiehen toimia: yksi llelsingissii; 1. l. autonasentajan 
toimiOt : kaksi Helsirigissii; 2. I. autonasentajan toimia : kaksi Helsingissii; 
1. l. autonkuljettajan toimia: neljli. Helsingissii; e. l. autonkuljettajan 
toimia: viisitoista Helsingissii ja yksi Porvoossa. Liikenneosaston johta
jwLlie osai.tetu,t ha.k.emrukset on jiitJetitiiva asianomaiflle:ru liiikerun.epailron piili.l
likolle viimeistii.ii.n 7. 9. 1946. 

5. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.v'ii:t virat 
ja toimet : .Asema1wiesten esimiehenvvtkoja : yksi Seiniijoella; 1 lk vaihde· 
miehentoimia : yksi Seiniijoella; e lk vaihdemiehentoimia: yksi Seiniijoella 
ja yksi Kokkolassa; 1 lk asemamiehentoimia ; yksi Seiniijoella sekii. e lk 
asemamiehentoimia : yksi Vaasassa, neljli. Seiniijoelle ja yksi Pietarsaa· 
ressa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii asian· 
omaisen liikennepaikan piiiillikolle viimeistiiii.n 7. 9. 46. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jattiimistii ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtloneuvoston kirj ap aino. 



KASKYLEHTI N:o 351 
1 9 4 6 

Viittaus · Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Muutoksia aikatauluun n:o 112. 

26. 8. 1946 luk.ien on junan. n: o 61 aikataulu OUJlun---,Simon 1 
vMilla muutettu siten, eWi juna llihltee Oulusta klo 7.49 ja 
saapuu .Simoon klo 10.15. (Kut n:o 1505/ 1485, 21. 8. 46.) 

26. 8. 1946 1ukien pysiihtyy jurua n: o 77 tarpeen vaatiessa 
(S) Markkalan seisakkeella. (Kut n:o 1327/ 1479, 21. 8. 46.) 

26. 8. 1946 [rulrien pysahtyy juna n: o 833 otarpeen vaart;iessa 
(S) Kuro:1an seisakk.eella. (Kut n :o 1365/ 1475, 21. 8. 46.) 

26. 8. 1946 lulrien on junien n:o 477, 476 ja 482 aikataulu 
Vilppulan-Mantan valilla muutettu seuraavasti: n:o 477 IahtO 
Wp klo 7.28 tulo Man klo 7.45, n:o 476 Uilito Man klo 7.00 tulo 
Wp klo 7.~7 ja n:o 482 labJtO Man klo 15.15 .tU'lo Wp klo 15.32. 
(Kut n:o 1505/1495, 23. 8. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kouvolan aseman alaisena avataan syyskuun 2 paivii.stli 1946 2 
lukien ltavaraliikenteeile vauTIJUkuormin (Tt) Karjakunta r.l:n 
tarvetta varten ,Karjakunnan raide", tariffivrulimakkana 1 km. 
(Lkoj N:o 2164, 26. 8. 46.) 

Hyrynsalmen aseman alainen Oravivaaran laiturivaihde ralen
netaan lokakuun 1 paivasta 1946 lukien seisakkeeksi, liikennoimis
tapana H. Oravivaarassa pysiilityvat sen j&lkeen matkustajien 
jattamista ja otJta:rnista varten tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi 
samat junat Iuu.in aikaisemminkin. (RhjLko N: o 2430, 23. 8. 46.) 

Tiedustellun tavaran loytymisesta tehtavan 
ilinoituksen B n: o 281 laatiminen. 

Tiedustelujaoston taholta huo:rnautetaan, etta otavaran tiedus- 3 
te:lus·aiinni:in 8 § :ssa tiedustelujaostolle Hihetettavaksi maarattyyn 
il:rnoitukseen tavaran loytymisestii (B n: o 281) on merkittava 
myos tavaran v~aanottajan nimi ja kysymyksessa ooeva.n kul
je.tuskirj.a.n numero. (Tie n: o L-803, 17. 8. 46.) 

MarjaUihetysten paallys. 

Sattuneesta syystii huomautetwan, etta pahvilaatikoita ei sa.a 4 
hyvaksya marja1ahetysten paallykseksi, koska ne eivat yk.sistaan 
riita suojaamaan tavaraa vahingoittumiselta, vaan pitaa paallyk-
sena olla :rnyos kori, puuastia tai pUJUiaatikko, kuten lkoj: n 
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kirjeessii Lt N :o 1982/ 5250, 26. 7. 1943 miUiriitaan. (Lkoj N :o 
2170, 23. 8. 1946.) ' 

Suomalaisten 4-aksel.isten vaunujen 
(taara 21- 22 tonnia) k uorm.a. 

Sruttunee ta syystii huomautetaan, eWi rautatiehallituksen 
kirjelmiin n:o 2301/ 7293, 17. 9. 1942 maarays, etta 4~listen 
suomalaisten vaunujen, joiden taara on 21-22 .tonnia, ·kuorma 
niihla rataosilla, joilla Gb-vaunujen kuorma saa olla enintaiin 
15 tonnia, aa olla korkeintaan 25 tonni;a, on edelleellikin voi
massa. VenJi,Uiisten 4-akselisten vaunujen }(luorman suhteen vrt. 
Kl 25/ 46. 8. (Lkoj n :o 2137, 23. 8. 1946.) 

Makuuvaunujen sahkovalaistuksen hoito. 

Sahkoteknillinen toimisto on todemmt, ettei junaJhenh-i!l.okunta 
taysin tunne eika noudata ,Vaunuvalaistus-sahkolaitteiden kaytto
ja hoito-o.hjeiden" 0 N: o 1263 vaJlaistuksen sytyttamista ja sam
muttamista koskevia maarayksia. Taman tasta tulee valituksia, 
ettei esim. ma:kuuvaunujen 1lukulamppuja tai 'koko hyttivalais
tJustakaan ole voitu aamulla tai vieUipa keskiyo1liikaan sytyttaa. 
Edel% olevan johdosta kiinnitetalin junahenkilokunnan huomiota 
erikoisest i ,Vaunuvalaistus-sahkolaitteiden kaytto- ja hoito
ohjeiden" B 1, 3 ja 6 kohtiin, joissa maariiJtaan seuraavaa : 

,1. V aJlaisltuslaitteita on niin kaytettava ja valaistus niin 
jarjestettava, etta matkustajien kohtuulliset v;aatimukset v0idaan 
tyydybtaii. 

3. Va!laistus on matkan varrella sytytettava vahan ennen 
hamariin tuloa. Lahtoasemalla valaistus on, mikiili sita tarviltaan, 
sytytettavii juuri ennen kuin matkustajat s;aavat astua jl\lllaan. 
Jalkimmaisessa tapauksessa sytytetaan ensin vain puooivailaistus; 
tiiysivalaistus saadaan sytyttaii vasta noin neljannesturutia ennen 
junan llihtoa. Makuuv;aunuissa saa poikkeustapauksissa antaa 
virtaa lulrulamppuiliin aikaisem.minkin. Asianomainen liikenne
jakson paallikko antaa kuihloinkin tarkemmat maaraykset. 

6. Kun valaistusta ei eniia tarvita, on kaikki lamput sammu
tettava ja palikytkin ehdottomasti vaanneWiva 0-asentoon. J al
kimmainen on tehlUivii siita syysta, etta paristo muuten paasee 
hiljalleen purkautuma:an saatOlaitteiden kautta. 

Niissii vaunuissa, joissa on siihkotuulettimet, -soitJtokellot t.m.s. 
(toistaiseksi vain yhd.is.tetyissa ravintola- ja II-luokan paiva
vaunuissa), on kuitenkin piiliky.tkin ja vastaavart ryhmiikytkimet 
pidettiiva kiinni valaistuksesta riippumatta koko matkan ajan. 

Makuuvau'nuissa ei virtaa saa katlwista osastoista, ennenkuin 
viimeinenkin matkttstaja on noussut vuoteestaan. K ii;ytiiviiv.<ilais
tuksen saa samrnuttaa piiiviin valjett'rua." 
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Naitli maari:i.yksili on ehdottomasti noudatet.tava. SamaHa ke- 6 
hoitetaan junahenh""ilokullJtaa yileensiikin paremmin tutustumaan 
vaunuvalaistus-siihkolaitteisiin sekii niiden kliytOsta ja hoidosta 
annettuihi.n maliri:i.yksiin. (Slit n:o 1765/ 840, 15. 8. 1946.) 

Valtionrautateiden yksityisiltii tilaamien 
tavaroiden liihettaminen rautateitse. 

Viime aikoina on usein sa1Jtun'l1t, etta liikennepaikat ovat 7 
liihettaneet yks1ty:isten toiminimien valtionrautateille rautatie
viranomaisten :tilauksien perusteeHa toirnittamia tavaroita rahti· 
kirjoill.a, joihin on lasketJtu rahtimak.sut tavaran vastaanottajan 
maksettavaksi, vaikka ti.lauksissa on mainiotu, etta Hihetys rauta-
teitse tapa.htuu rahtivapaasti. Tasti:i. on seurauksena, et.ti:i. va -
taanottoasemat, koska vaJltionrautatiet ei luonnolilisestikaan maksa 
tiillaisia raMeja, joutuvat peruuttamaa.n rahtikirjoihin merkityt 
rahtima.ksut. 

Tallaisen tilisekaannuksen valttfuniseksi rautatieha.llitus ke
hoittaa kaikkia liikennepaik:koja, yksityisten toiminimien liihet
taessi:i. rautatieviranomaisille tavaroita ttilausten perusteella, ehdot
toma.sti vaatimaalli lahettiij311ta selvityksen siita, onko rtava.ra 
raJiltatieviraoomaisen .tilaama ja miten se on [ahetettiiva. 
(Rh n:o 2349/ 9027, 8. 8. 46.) 

Matkalippualennuksia. 

Suornen Sos.-Dem. Raittiusliiton Piiivi:itn Nuoret-jaoston jar- 8 
jestiimille ttyttoohjaajien erikoiskursseille Vihdin Tervalammella 
osallistuville on my.onnetty 25 %: n matkalippuaJlennus Helsin-
kiiru. Mennus on voimassa 7-24. 9. 1946. (Tfo N: o 1282/ 1920, · 
20. 8. 1946.) 

Myonnettyjii pal.kintoja. 

Rautatieha1litus on myontiinyt Toijalan asemalla palvelevalJe g 
ylim. konduktooriHe Onni Awtlos Siinkeliille 500 markan suuru.isen 
pailkinnon tunnustukseksi siita eriko:isesta valppaudesta ja ripeii
otteisuudesta, jota han oli osoittanut pidfuttiiessaiin junavarlman 
11. 1. 1946 junasta n:o 53. (Rh/ To n:o II 1520/ 9303, 23. 8. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Pieksiimiien varikolla palvellut ylim. veturinliimmJ.ttiiji:i. Paavo 1 Q 
Aukusti Savolainen (s. 7. 10. 27) an luv.rutta jiiiinyt pois ty()stii ja 
erotettu VR:n palvelukseen sopimattomana 19. 8. 46. (Pm vre 
n:o 567, 22. 8. 46.) 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkejii ym. 

Turun asemall.a palvcleva1Je ylim. va.htimies Nikolai Valdemar 11 
Raejoelle annettu virkamerkki n: o 377 on kadonnut ja kuolete-
taan. (3. ljp n: o 751, 19. 8. 46.) 

Pieksiimaen varikolla palvelevalle ylim. vaununvoi.telija Reino 
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Taavetti Ho.nkasel:le annettu virkamerkki n:o 720 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Pm vre, 20. 8. 46.) 

Pasl!l.an asemalla palveleva1l.e 1 a. vailidemies Arvid Johannes 
Korvelle annettJu virkamerkki, kesakausivapaalippu n:o 45/613 
(Hki-Tl) ja tilapainen vapaalippu n: o 38/ 687 (Hki-Kem) 
ovat kadonneet ja kuoil.ete.taan. (1. il.jp n: o 1671/3599, 23. 8. 46.) 

Kuopion varastossa palvelevail.le halkotyomies Tauno 'riihoselle 
annettu rt;yOUiisvapaaJlippu n: o 38/107 (Kuo-Suosaari) ja kesii
kausivapaalippu n:o 5/430 (Kuo-Hir) ovat kado.nneet ja kuole
tetaan. (5. vtjp n:o 795/744, 22. 8. 46.) 

Kouvo'lan varikolla palvelevalle ylim. veturinHim.mittaja 
Kaarlo Kaleva Ho:l.mavuol!le annettu virkamerkki n:o 722 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (K w vre n: o 391, 23. 8. 46.) 

Pasilan konepajalla palvelevrulil.e tyontekija Toivo Ersteelle 
annettu kesakausivapaalippu n:o 40/ 565 (Hki-'1'1) o.n kadon
nut ja kuQiletetaan. (Psl kpp n: o '96, 22. 8. 46.) 

Pasi~an konepajail.la palvelevalle vah.timestari Georg Herbert 
KorkmaniJlle anruettu kesakausivapaalippu n: o 44/ 569 (Hki-Tl) 
ja virkamerkki n: o 37 ovat kadonnee.t ja lmoletetaan. (Psl kpp 
n: o 97, 23. 8. 46.) 

Helsingin asemalla paJlvelevalle junamies Niilo Varjose1l.e 
annettu virkamerkki n:o 44 ja kesakausivapaalippu n:o 30/ 801 
(Hki-Tl) ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 1673/3605, 
24. 8. 46.) 

Mikkelin aseman vaihdemies Hyttisen rtyttarelle Sirkka Hytti
selle annettu tilapii.inen vapaalippu n:o 47/3711 (Mi-Hki-Mi) 
on kadonnut ja kuoletetaan. (10. il.jp n:o 1759/ 5217, 24. 8. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
1. l. ratamestarim vi1·ka 6. ratajaksossa (Seiniijoki). Rataosaston joh

tajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.va viimeistiiii.n 9. 9. 1946. 
4. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.v'at toimet: 

1. l. vaihdemiehen toimia: ka.ksi Tampereella ja yksi Haapamiiellii; 2. l. 
vaihdemiehen toimia: yksi Toijalassa, kolme Haapamiiellii. ja yksi Ori
vedella; 1. l. asemamiehen toimia: seitsemii.ntoista Tampereella; :e. l. 
as11.mamiehen toimia: kolme Toijalassa, yhdeksiin Haapamiiellii. ja kolme 
Porissa; 3 l. asemamiehen toimia: yksi Lempiiii.Ui.ssii., yksi Viialassa, kolme 
Vilppulassa., yksi Peipohjassa ja yksi Kihniossii.; vahti1niehen toi1nia: 
yksi Toijalassa; junamiehe1~ toimia: kolme Tampereella, yksi llaapamiiellii 
ja neljii. Porissa; autonkuljettajan esinniehen toimia: yksi Tampereella; 
e. l. a1~tonasentajan toimia: yksi Tampereella; 2. l. autonkttljettajan toi
mia: neljii. Tampereella ja yksi Porissa. Liikenneosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jii.tettii.vii .asianomaisen liikennepaikan piiiillikolle vii
meistiiiin 9. 9. 1946. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.viit virat ja 
toimet: 1. l. vaihdemiehen toinnia: yhdeksiin Pieksamiiellii.; 2. l. vaihde
miehen toi?nia: yksi Kuopiossa, yksi Pieksii.mii.ellii. ja yksi Jyviiskyliissa; 
jwnamiehen toimia: kaksi Jyviiskyliissii; :e l. asemamiehen toimia: yksi Kuo
piossa, kymmenen Pieksiimiiellii. ja yksi Jyviiskylii.ssii.; 9. l. asemamiehen 
toimia: kaksi Hankasalmella ja yksi Vaajakoskella. Liikenneosaston joh
tajalle osoitetut hakemukset on jatettii.vii. asianomaisen liikennepaikan piiii.l
lLkolle viimeistii.iin 30. 9. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
mustcn jii.tt'amistii. ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

-
Helsinki 19.l6. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merklt aan : 
Kl. N 10 1{46. 2 ( = lehdennumero, vuosi,, asian numero). 
Jakelua koskevat mu utosilmoit ukset on tehtava painatusjaostoon. 

J unavaurioiden aiheut tamien raivaus- y. m. 
teht avien suorittaminen. 

Kokemus on osoittanut, etteivat nykyiset maaraykset vaurioi- 1 
den aiheuttamien Widen hoita:misesta ole riittavan selvat. Tama 
koskee erikoise ti raivaus- ja korjaustoiden joMoa. Viimeksi Tik
kurilassa 20. 8. 1946 sattunut liilrennevaurio osoitti myos, ettei 
matkustajien hoivaamiseen aina kiinniteta 1tarpeellista huomiota. 

Taman johdosta rautatiehallitus on katsonut tarpeelliseksi -
kunnes julkaisu 0 n: o 1278 ,Saannot avustuksen jarjestamisesta 
rautatieonnettomuuksien varalta" ehditaan uusia - antaa seu
raavat selventavat ja tayden,tavat ohjeet: 

1. Raivaus-, korjaus- ja avustustoiden johto lruuluu ratajak
son paalli.kolle (vert. tyojarjestyksen 44 § 9 ja rh kirj. n: o 
24 5/ 12477, 30. 9. 43). 

Siksi kunnes .han saapuu vauriopaikalle johtaa tOirta korjaus
junan paallikko. 

l\1ika1i vauriotapaus on sen laatuinen, ettei korjausjunaa ole 
kutsuttm paikalle tai se ei viela ole ennattanyt saapua, on rarta
mestarin - jos ratajakson paaill.ikko 'ei ole ·paikalla - johdet
tava toita. Jos hlinkaan ei ole paikalla, on asemapaallikon lt;ai 
vastaavassa asemassa olevan ryhdyttliva toimenpiteisiin toiden 
kayntiinsaamiseksi ja toimittava muutenkin asemapaallikkojen 
johtosaannon 34 § :n mukaisesti . 

2. Julkaisun 0 n:o 1278 11 § :ssa mrunitun korjausjunan 
pi:i.lillikoksi ja varapliallikoksi on valittava riittlivan kokemuksen 
omaava varikon tai rataosaston toimihenkilo. 

3. Kaikkien osastojen toimihenkiloiden, asemaan ja tehtiiviilin. 
katsomatta, on noudatettava toiden joMajan mliarayksia ja an
nettava hanalle kaikki se apu, mita han tOiden suorittamiseksi 
rtarvitsee (vert. m. m. tyojiirjestyksen 45 § 9). 

5634. 5. 9. 46. 
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4. Liikenneosaston on ryhdyWi vii toimenpiteisiin liikenteen 
kulun jarjestam.iseksi yhteisymmiirryksessa tOiden johtajan 
~a.nssa. Tehtava kuuluu liikennejakson piililliki:ille (vert. tyi:ijar
JeSityksen 47 § 6) . .Asemapaalliki:in tai han en asemassaan olevan 
on kuiten.kin jo oma-alotteisestikin ryhdyttava, tapalllk:sen laa
dusta riippuen, iliikenteen jarjestelytoim(mpiteisiin. 

Tiissii y,hteydessii on 01tettava huomioon m. m. seuraavaa: 

a) vaurion vaikuttaessa henkili:illiikenteen kullruun on sen 
matkustajille tuottama haitta koete1Jtava saada supistumaan mah
dollisimman pieneksi esim. kaikin kaytettavissa otlevin keinoin 
helpoirttamalla matkustajien siir.tymista vauriopaikan ohi toi een 
junaan tai, jos juna on jatettiiva odottamaan radan avautumista, 
riittaviin usein annettava matkiustajille tietoja seisauksen syista 
ja arvioidusta pituudesta seka muutenkin pyriWiva huolehtimaan 
heidan mu.klavuudestaan; 

b) huolenp:iJtoa matkustajista ei ole rajoitettava yksinomaan 
vauriopaikan viilitti:imaan yhteyteen, vaan on harkittava., onko 
muualllekin annettava tietoja vaurion aiheuttamista hairii:iiSita ju
nien kulussa ( esim. kauemmaksi seisomaan jaiiviit junat, juna
yhteyksien jiirj·estiiminen jossakin kauempana matkan varrella, 
asemaravintoloiden varautuminen myi:ihastymisten vara~ta j. n. e.); 

c) tavaraliikenteen kulku on jarjestetHiva siten, etta hairii:i 
tu<Jittaa mahdoNisimm:an vahiin haittaa, esim. junat on pysaytet
tavii ruuhkan syntymistii valttaen; 

d) odottavien junien miehisti:it - myos veturimiehisto - on 
pidetUivii tietoi ina tilanteesta, jotta he voivat jarjestiiii toimin
tansa sen mukaan; 

e) liikenneseisauksen niiyttiiessii muodostuvan pitkiihki:iksi on 
harkittava, onko eh1di edullisempaa ,riisua" juna ja iliihettiia 
veturi ja miehisti:it pois. 

Kun 1tapaukset ovat laadul1Ja.an ja vaikutukseltaan hyvin va:ili
televia, on kaikkiin tilanteisiin soveltuvia ennakko-ohjeita mah
doton antaa. Liikennettii jarjestettiiessa on yleiseksi ojennus
n:uoraksi otattava - ei erilaisten saiidi:isten asettama;t minimi
vaatimuks t - vaan mitii tilanne rautate:iJltii kuljetustehtavan 
tunnollisena suori1Jtajana v.aatii. Tiihli:iin on erikoisesti muistet
tava, etta yleisi:in pruvelu on siksi tarkea asia, ettei .sitii saa lai
minlyoda. (Rh/hlo n:o 2502, 30. 8. 46.) Kl n:o 36/46. 1. 
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Linjahallinnossa palveleville maksettavan 
erikoislisii.n suorittaminen oppikursseilla 
t ai muulla palkallisella opintolomalla olo
a.jalta. 

Otsikkoasiassa tehtyjen tied~U.Stelujen johdosta l'autaitiehallitiUs 2 
ilmoittaa, etta lrulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kir
jelmassa N :o 5537, 27/ 6. 1945, (raUitatiehallituksen kirj . N :o 
H . 635/8266, 6/ 7 1945) lausutun periaatteen mu:kaisesti V'altio
neuvoston 16 paivana heinakuuta 1946 antaman paatoksen (Kl . 
N: o 31/ 46. 2) edellyttamaa ·erikoislisaa ei vDida suorittaa s:i1ta 
ajal1ta, joUoin asianomainen on oppikursseilla tai murutoin pal
kallisella Dpintolomalla. (Rh/ To n : o H 1603, 30. 8. 46.) Kl n : o 
36/46. 2. 

Muutoksia aikatauluun n : o 112. 

1. 9. 1946 alkaen poistetaan junan n: o 96 aikataull.usta py- 3 
saykset ta.rpeen vaatiessa (S) Keljon ja Humalamaen seisak
keilla. (Kut n:o 1119/ 1500, 24. 8. 46.) 

2. 9. 1946 alkaen pysiihty-vat jun8Jt n: o 315, 321, 333 ja 310 
rtarpeen vaati:essa (S) Koivuhovin seisakkeella . (Kut sahke n : o 
271 , 31. 8. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia m~uwksia. 

Yiltia.n Jaiturivaihteen alaisena avataan syyskuun 9. piiiviista 4 
1946 lukien tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) W . Rosenl{)w 
& C:o 0 / Y:n tarvetta varten ,W. Rosen:lew & C:o 0 /Y :n 
raide", ;tariffiviilimrutkana 1 km. (Lkoj N: o 2188, 30. 8. 46.) 

Syyskuun 16. paiviista 1946 lukien ov8Jt Kouvolan aseman 
alaist13n s;vrjaraiteiden .,Kaasrutehtaan raiteen" ja ,Marjoniemen 
raiteen" tariffivalimatkat 3 km seka ,Meijeripii.tkan" ltariffi
viilim81tka 2 km. (Lkoj N:o 2216, 30. 8. 46.) 
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Matkustajavaunujen puhdistuksen tehosta
minen. 

Sen johdosta, etta viime .aikoina on jiilleen alkanut kuulua 
valituksia syopii.Uiisten sa.astruttamista maikustajavaunuista ja 
etta usein on todettu rautatieviranomaisten laiminlyoneen ilmoi
tusvelvollisuutensa saatJtaa m3Jtkustaji€n tekemat tiitii asiaa kos
kevaJt valitukset ylWiii.kiirin tietoon, jott>a han voisi ryhtya toimen
piteisiin vaJUnujen asianmukaista puhdistamista varten, kehoite
taan asianomaista paii.llystoa tehostamaan matku.stajavaunujen 
puhdistusta ja velvoitetaan valittomii.sti matkustajien ja mrutkus
tajavaunujen kanssa tekemisiin joutuvia virkai!lijoita, kuten ju
nanHihettajia, konduktooreja, junamiehia, asemamiehia, . makuu
vaununhoitajia ja siivoojia tarkkailemaan, onko vaunuissa syopii
laisia, ja havaitessaan niita tahi saaLuaan mrutlrustajilta niista 
•tiedon ilmoittamaan valittOmiisti oman asemansa asemapaalli
kolle: 1) mina piiivanii., 2) missa junassa ja 3) missa vaunussa 
(vaunun numero mainittava) on todetJtu olevan syopiiUiisia. Ase
mapaii.llikot ilmoittakoot asiasta siiillkoteitse ylilaakiirille ja liihet
takoot vaunun kiircellisesti llelsinkiin syanivetyldisittelyyn. (Ttj 
N: o 1253/ III, 27. 8. 46.) . 

Edelliiolevan ylilaii.kiirin maarayksen lisaksi huomautetaan 
kuljetustoimiston taholta, etta silloinlruin matkustajavaunuja 
niissa esiirutyneiden syopalaisten takia lii.hetetaan puhdistetta.vaksi 
Helsinkiin, on asiasta vaunulistaan tehtaviin merkinnan lisaksi 
tehtava ilmoitus joko puh€limitse tai sahkeella Apl : lle Helsin
kiin. (Kut n: o 1297/ 1523, 28/ 8 46.) 

Jatkuvien vaunutilausten kirjaaminen. 

Kun kayta.nnossa oleva vaununtilauspaivakirja B n:o 172 ei 
ole osoi·tJOO.utunut tarkoitustaan vastaavaksi sellaisilla liikenne
paikoilla, joilla suuremmat liikennoitsijat samalla kerralla jat
tavl:ilt jatkuvan paivittii.isen vaunuti!lauksen, on tiWi haillLaa pois
tamaan suunnite1tu Hankasalmen aseman asemapaallikko V. A. 
Aaltosen •tekemiin ehdotuksen pohjalla kaavake B n: o 172 c ,ase
man paivittaiset vaUDJUtilaukset", jota irtolehtisena on tarkoi
tettu kay!tettavii.ksi vaunutilauspaivakirjan vl:illissa. Kaavaketta 
rtarvitseV'at asemat voivat tilata sita painatusjaostosta noin kuu
m uden kuluttua. - (Tyt 27. 8. 46.) 
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Perunoiden ja muiden juurikasvien kulje
tus Helsinkiin alkavana syyskautena. 

Peruna- ja juurikasviliihetyskauden a:lkaessa on od01tettavissa 1 
tavaHista runsaampa:a tavaran tuloa Helsinkiin. Ruu.h.koontumi-
sen viiltUimiselmi on Helsinkiin liihetettiivien permna- ja muiden 
juurikasviliihetysten suhlteen noudatettava en.si syyskuun 10 p~H-
viistii tulevan lokalruun loppuun seuraavaa: 

1) Pika- ja kiitotavarana saadaan perunoita ja muita juuri
kasveja ottaa Helsinkiin lruljetettavaksi vain rwt.aosilta Luoma
IIelsinki ja Jarvenpiia-Helsinki. Samalta Ui.hettiijaltii otetaan 
samana paivana lruljetettavaksi enintaan 30 kg. Kiitotavara
Ui.hctyksiii kuljetetaan V'ain paikallisjunilla. - Matkatavarana 
ei pe:rmnoita ja muita juurikasveja oteta lainkaan kuljetetta
vaksi. 

2) RahitaV~arana ei Hi.hetysten miiaraa ole rajoitettu. Rahti
kappaletavara.na Hi.hetettaessa saadaan paperislikkeihln panna 
enintaan 30 kg. Kernaimmin on kiiytelt.tii.vii kangassilleja. Siik
kien tulee olla eheiit ja varu.srtetut vahval!la ja tukevasti kiinni
tetyllii osoitelapulla. Lisiiksi on vastaan01ttajan nimi ja ltiiydelli
nen selva osoite panbava myos sakin sisaan. Niiita maiiriiyksia 
on ehdoutomasti noudatettava, j()ltta liihetysten perilletulo ja vas
taanottaja~le lu.ovuttaminen saataisiin varmiste1tu.ksi. Lahetysase
micn· on kiinnitettavii niiihin seikkoihin erikoista huomiot.a. -
Vaunukuormitbain saadaan peruno~t.a ja muita juurikasveja 
liihettiiii rahtitavara.na myos irrallaan, mutta on sakkien kiiytta
minen purkaJU&tyon joudUJttamiseksi ltii.ssii tapau.ksessa suotavaa. 

3) Kuljetusmaksu on kaikista perunoita ja muita juurikasveja 
sisiiltavistii Helsinkiin osoitetuista kappaletavaraliihetyksista suo
ritettava liihetysasemalla. 

4) Helsinkiin (Toi:ilo) osoitettuja raMikappaletavaral&hetyk
siii on ruuhkiaantumisen viilWi.misBksi purettava myos Kataja
nokrulle. Vastaanottajalle Hi.hete1ttavassa ilmoituskortissa on mai
nittava, mistii lahetys on noudettava siinii. tapauksessa, ettei 
rawtatie voi kuljettaa sitii vastrua.nottajalle. LiihetyksHi. on lnoVi\1-
tettava vastaa.nottajille myos sunnu.ntaisin kuten arkena. 

5) Liihetyksiii kuljetetaan vastaanolltajille mahdollisuuksien 
mukaan riippumata siitii, ovatko he sitii halunneet vai ei. Jotta 
kotiinkulje1tus voisi tapahtua hairiotta ja viivytyksettii, olisi suo
tavaa, etta perurualahetyksia odottavat vastaanottajat jatJtaisivat 
trulonmiehelle vrul!takirjan vastaanottoa ja kuittausta vamen seka 
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varaisivat heille rahaa ku:ljetusmaksun suorittamiseen silta va
ralta, etteivat rottuisi itse olemaan {tavattavissa. Kotiinkuljetuk
set on tarpeen mukaan aloitettava 'aamuisin jo kello 6 ja jat
ket.tava myohaan iltaan ja on niita suoritettava myos sunnu.n
taisin. 

1\fainosj,aoston toimesta tullaan yllaoleva saattama.an yileison 
tietoon, mutta myo liikennepaikkojen on sopivaksi katsomail.la.an 
tavalla lev~te.Wivii a.siasta tietoa. (Lkoj N : o 2166, 22. 8. 1946.) 

Ylim. vapaaliput. 

Rautatiehallituksen piUijohtaja on myonUinyt niille V. R. 
Ra.tavartijayhdistyksen jaseniNe, jotka osallistuvat Helsingissa 
rt.ulevan lokakuun 25-26 paivina pideWiville luento- ja valisbus
paiville, ylimaiiraiset vapaaliput matkaa varten Helsinkiin ja 
takaisin. (Tfo n:o 1342/ 1993, 28. 8. 46.) 

Rautatiehallituksen paajohtaja on myontanyt ,Yhdistys Oma 
Koti Naisvirkailijoihle ValJtionrautateiJla" nimisen yhdistyksen 
valtionrautateiden virassaoleville jasenille ylimaaraiset vapaa
liput yhdistyksen Hangossa 7.-8. 9. 1946 pidettavaan vuosi
kokoukseen matkustamista varten . (Tfo • : o 1340/1991, 28. 8. 
1946.) 

Matkalippualenn uksia. 

Suornen K uuromykkiiinliiton a:Ualueteltaviin tilaisuuksiin 
osallistuville lruuromykille ja ohjelmansuorittajille on myonnetty 
25 % : n ma.tkruippualennus kulloinkin kysymykseen tulevalle ase
malle ja takaisin kunkin lahtOasemalle. Myonnetty alennu.s on 
voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen kunkin Waisuuden. 

Nama tilaisuudet ovat : 
1) Turun Kuuromykkainyhdistyksen esitelmapaivat Turussa 

14.-15. 9 ., 

• 
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2) Helsingin Kuuromykkainyhdistyksen Naistenkerhon Nais- 9 
ten paivat Helsingissii 5.-6. 10., 

3) Mikkelin Kruurojenyhdistyksen esitelmapaiviit Mikkelissa 
!J.-10. 11. seka 

4) OU'lun Kuurojenyhdist.yksen esitelrni:ipaivat Oulussa 23.-
24. 11. 1946. (Tfo N:o 1325/ 1978, 27. 8. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Riihimaen aseman alokas J a.rl Aleksander Kosenius on syyllis- 1 0 
tynyt varkauteen ja erotettu 31. 8. 46. (2. ljp n: o H. 687/3589, 
30. 8. 46.) 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerk.keja ym. 

Ratava.rtijoan vaimolle Ellen Lindberg'ille kirjoitet.Jtu tilapai- 11 
nen vapa.alippu n:o 20/ 00301 (Hki-Pts) on kadonnut ja kuole
tetaan. (1. rtjp n:o 524, 2 . 8. 46.) 

Pasilan varikolla palvelevalle ylim. veturinliimmittajalle Onni 
Kalervo Viihama.alle anne1Jtu virkamerkki n :o 478 on kadonnut ja 
kuoletetaan. ( Psl vre n: o V -a 597, 27. 8. 46.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyi:ilaiselle Emi!l. Hir
voselle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 32/2814 (Hki-01) 
on kadonnut ja kuoletetal8.n. (Psl kpp n:o 98, 26. 8. 46.) 

Porin asemalla palvelevalle vaihdemies Frans Saariselle ja 
hlinen perheelleen kirjoitetult seuraavat tilapaiset vapooliput: 
n: o 39/ 09699 ja 40/ 09699 Pri-Lh-Pri seka 30/ 09705, 31/09705 
ja 32/09705 Pri-Kta-Pri ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(4. ljp, 29. 8. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

2. l. kcm.einsimoorin virka Kuo.pwn konepajalla (P~ksa)IIii.en vau.n.unkor· 12 
jaUBpaja). Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on jiiltettava vi:i.meis· 
t.aii.n 27. 9. 1946. 
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Yleisen• vruikean asuntopulan trukia kehoitetaan hrukijoits. ennen hakemus
ten jattiimistii ottamaan relviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirja:paino. 



KASKYLEHTI N:o 37 
1 9 4 6 

Vllttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltll.an: 
Kl. N:o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Korvauksen maksam.inen junahenkilo
kunnalle virantoimituksesta asem.a.
paikan ulkopuoleUa. 

Koskia on syntyn.yt epatietoisuutta sii.ta, mi.ten v.alltioneuvoston 1 
V'irantoorutuksa%a :ta± ,tyi:iskentelysta ase.mapaika.ru u!lkopu<YleJ.~ 
:rnaJkse,ttavaSita korvaulksestta, vahvistlarnien maaraysten 6) kohdan 
(rautatieb.l8ililitulksen lkiertokirje N :o 22/H 1939, 31/12 1945, 
siv.u 2), siili.nn.Oksia on tulkittava, reutatiehaililitus ilmoittaa, et'l:a 
va:kinaisclle ja Y'l<imaaraiselle vetuci:n- ja moot'tol'iV'aununkuljet
tajaJ.Le, veturiniammittajltlle, yilikonduiklti:ii:iriihle, kondulct,i:ioriil.J.e, 
ji11!1apruk:kamestari:hle, junarn.iehelle, jullla-a p ulais:eille, matktalrippu-
jen tarkastajaihle ja nmilruuvaununhoi.tajailile, joiden virkiatoimin-
taam kuuluu j1llllapalve1u, seka rata-18.utonlk.uJjetJtaja11e, llinja
iliik:eruteessa ;toim.riva1le aUltJoll!kulj,ettajaUe ja autolllapufuaise1le suori
tetJaaln v:irantoimituksesta a emapaikan uJlkopuolclila maksetJbava 
korvlllus myookin sellaisesta virantoimitusmatkasta, joka lasket-
tuna V'arsinaisen 'lilJ8Itilmn ailkamishetkesta siih-en saak:ka, jolloin 
paluu aseroapa.ikaHe tapahtui, !kies.taa yili 48 ·tuntia. Yopymis
rahaa maiksetaan tiissi:iJkin tapawksessa min si!Hoin kun OOiianomai-
selJ.e on aiheutunut kustannuJksia yopyunisa%8. asernapaikkamsa 
ulkopuo1e11a. 

Puheenoolevan ilrorV'auksen :rrua:k.s:aminen -ei ole m.iss81i;n yhtey
dessa viranJtoimi,tusrahojen :rnaks:a:rrriseen, jdten virantoimitus
rahat on lllioo suori.tettava niiden maksami eem. oikeuttaval.ta 
vira.DJtoimitusma1lkialrta taysimaaraisina siita riippumatJba, ma:kse
;taan:ko sarrnailta virantoi.mitusmatkm1ta myoskin paiva- ja yopyilllis
rahaa. .AsianO'IIllaisen pa.fu1lyston on kuatenllcin jarjest~va viran
toimitus- ja tyi:ivuorot sit~m, ettei paiva- ja yopymisrahoja jou
duta puheen3ol€.van'laatuisissa tapauksissa ,tarpeettomaslti suorit
tamal/lll1. (Rh/To N:o H 244, 7. 9. 46.) Kll. n:o 37/46.1. 

Loma-ajan palkan suorittaminen 
tyontekij oille. 

IIuo:rnawtetaan, etta tyorute'kijiiin vuos:hlomaJ.ai,n (Kl N :o 20/ 2 
46. 1) 7 §: n 5 Jrohdlan mukaan loma-ajan pa;lkka on suori
tettava emnen [oman aJlkamista. (Toj N :o 1981, 4/9 1946.) 
Kl n:o 37/46. 2. 

5853. 12. 9. 46. 2 
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Linjahallinnon llikenneosaston tunti
tyolaisten ylityokorvaukset. 

Sattunees.ta syysta huomauteta.an, etta 1-injaha:llinnon iirikenne
os.aston .tuntityolaisil:.en ylityo i:LasketaJan sarrualla taVJaJlla ikiuin 
8-tunnin tyoaikaJ.ain allia.isten viram. ja toiroen haltijain, rt. s. si.ten 
etta 192 rt y'JiWi.va ltyoaiiDa. 4-VIi.ikko:iskaudella [13SkJetaan ylityOksi. 
(Lkoj n:o 2292, 5. 9. 1946.) K!1 n:o 37/46. 3. 

Myymatta jaaneiden n:ahkarukkasten 
palauttaminen. 

Ka.iikki eri osastoiilile myytaviksi J.ii.hetetyt kaytetyt nahka
rU!kk:laset, jotka ovat jaaneeill myymatta, on pa:}autettava PasiJ.an 
varastoon rtk. 20 paiviliin IOOIIJleSS;a. (Vr huoltop. n:o 3254/46, 
5. 9. 1946.) 

Vapon oikeus kii.yttaa VR:n virka
postia ja virkapuhelinta. 

Esiintu.hleesta syysl1ii rtiedoitetaJan, ettei V a1tiO!D. po1tJtoa.irre
toirruistolla en1ili kulluvan syyskiuun 15 pii.:ivan jalkeen oile oikeutta 
rahtivapa.asti l)diylttaa vaitionrautateiden vil'lk!a.postia eihli myos
kaii.n oikeutta ik.ayttii.ii va!l.tionraumteiden virkapuhe.li<nta. (Rhjhlo 
n:o 2545, 6. 9. 1946.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Kamsalan ase1Dia.I1 alaisema avataan syys&uun 16 paivl:islt.S. 1946 

11iukien rtamrali1!kenteeHe V3llillukuormin (Tt) Mankala Oy:n :tar
vetta varte.n ,Kaura.kosken r.a.ide", :ta.rif£ivii.J.imatkana 6 km. 
(Llroj N :o 2207, 2. 9. 1946.) 

Inkeroisten ~e.man alaisena av:ataan syy\Silruun 16 paivasta 
1946 :luikien 1Javamliiken1Joollle vaumukuormiil1 (Tt) yleislta .tanettla 
vamen ,Ta:llin mide", iariffivaliro3Jtkana 1 km.. (Llroj N :o 2246, 
5. 9. 46.) 

Si:lvoJan aseiDJan alarisena avataan syyskuun 16 pli.iviista 1946 
•lukien tavaraliiikenteeJile vaunukuormin (Tt) RuskeaJan Marmori 
Oy:n tarvetta mrten ,Ma.rnwri Oy:n raide", ,ta.riffivalim.al1:lka.llJa 
1 km. (Lkoj N:o 2267, 5. 9. 46.) 

KouvoJam aseman aia.isena avataam. syyskuun 16 paivasta 1946 
<hlk:ien 1iavara.liikenteeHe vaunwkuormin (Ti) Kouvolan Ympa
riston Osuus1ri.ike r. J.: n ·tlarvetta varten , OS'U,usil.iike Y mparistOn 
raide", 'tJa.ri.ffiVliilimatkana 3 lkm. (!Jkoj N :o 2210, 3. 9. 46.) 

Marj alahetysten pii.ii.llys. 
Lisli.J71ksena VR KiiskyJehden n:o 35/46 4 lrohda•n marjrulahe

ltysten paallysta k:oskevaan mii.araY'kseen il..moitetaan, etrta kuivien 
marjojea:J. (puolukka, karpaJlo, pihlajanma.rja, kataja.nma.rja) 
paaJ..lykselksi saadaan hyvii.ksya Enso-Gut.zeit Oy: n VJairn.istetta 
olevia puurimavahvistein varuste1Jtuja karion3msila puolu.kkaJ.aati
ik.oi.ta . (Lkoj:n sahk.e n:o 22, 5. 9. 1946.) KJ n:o 37/46.7. 
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Polkupyorien Hibettaminen vapaalipulla. 
Raurta!tiehal!litus on maaranny.t, etta yhdelUi vapaadipulla saa- 8 

dJaan liihettaii maksutta ainoastaan y'ksi polikupyora. (Rh. N: o 2543, 
5. 9. 46.- Tfo N:o 1403/ 2073, 6. 9. 46.) ICil n:o 37/ 46. 8. 

Palautettavien tyhjien astioiden 
kuljetusmaksu. 

Sen johdosta, etta asemiil:la. useasrtri. merkitaan :tariffisaaooon 9 
43 § :ssii mainilttujen pailiautetta.vien tyhjien p,aa;tlysten ikuljetus
maksu maksetta.Vialksi maaraasemalJ.a., huomautetaa.n, etta palau
tUS1I1Ja.ksru sanoltun pykiiliim 4 Qisamaarayks:en muka.an, lisama.a
rayksessa mainittuja poik!keuJmia lukuunottama:tta, on S'Uoritet-
rtava ·lahetysasem8l1la. (Tfo n:o 1399/ 2074, 6. 9. 1946.) 

Punnitseminen vaunuvaa 'alia. 
Jos vannukuOil.'lffia ilahetltajan vaatim;uiksesta hli.nen erilmis- 1 Q 

tarpei:Ullan varten on QahetettaVlii vaunuvaa'ail1a pu:nn:1ttav.abi 
sel:laiseHe l.iikennepaikwlle, joka ei sijruts:e ilahetys- ja mlUira
paikan vailiselll :lyhimmli.n ikuljetustien varrelJa, on kuJjertusmwksu 
Laskettava vaunun yhlte.e.ns:a lrulkeman .tiepi.Ituuden mukJaan. 
(Tfo N :o 1393/2064, 5. 9. 1946.) 

Tavaranluokitus. 
Kuopiolaisen ;toimJi.nimen Sammon Rmilla Oy: n vaJl.m.istamJa 11 

h:uokoinen ikrwi.tulevy lueta.an rahthl.ul(jklkiin K D 7. (Tfo n :o 1385/ 
2051, 3. 9. 46.) 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Sos.-Dem. Raittiusliitto r. y :n ja.rj:esltamam nuoriso- 12 

lrnrssill osanottaj~lilie on myonnetty 25% :n maJtdrtalippuwlennus 
H~lsi.n:lriti..n . .A;lennus on voimassa 28. 9.-14. 10. 1946. (Tfo N:o 
1392/ 2082, 6. 9. 1946.) 

Suomen Pm·tiopoikajiirjeston partiotru.tokillpalliluihin osa1l.istu
vilie pa.rtio1rusii1le on myOinnetty 25 %: n matk:aJ.ippuallennus 
l\fik'kelirl.n. .Al:ennus on voim.assa 25-29. 10. 1946. (Tfo N :o 
1373/2034, 31. 8. 46.) 

Kadotettuja vapaalippuja, virkamerkkeja ym. 
Joensuun asemali1a p:alvelevalle ylim. asemamiehelile Teuvo 13 

UoLev.i Tul111Selie annettu vil'lkamm-~i n:o 292, lresal.musivapaa
,Jippu (Jns-Kopras) ja ttilapa.iset vaplllalliput n:o 43/ 0254 ja 
44/ 0254 (Jns-Kns) ovat ikadonneet ja ku01leteta.:an. (8. Qjp 
ID.:o 1256/4260, 2. 9. 1946.) 

Bashl.an ikonepaj:assa paJ.velevalle v:t. kirjurillle Maija-Liisa In
hai1le irirjo:i:tettu tilapainen vapaailippu n:o 5/ 4506 (Hki-01) on 
kadonnut ja ikuoletetaan. (Psl kpp n:o 105, 2. 9. 1946.) 

Helsingin asemai!JJa paJ.vteleV'8.:1le ase.mamiehclil.e G. A. Lind
qvistilJ.e annettu vti.rUmllll.el'lklki n: o 606 ja kesiikau:si vapaaiHppu 
n :o 14/ 807 (Hki-Nsl) ovat lmdonnee1t j·a kuo1etetaan . (1. •ljp 
n:o 1726/ 3741, 3. 9. 1946.) 
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Helsingin asemwhla palv&"evaJ!le junamieheJ.le P auil Vi.lheltm 
Rehni.J.le amnettu v:i~kamerkki n: o 678 on kadonnut ja ku()llete
taan. (1. il_jp n:o 1735/ 3769, 3. 9. 1946.) 

Pasiloo.t Vlarikohla pa!lveleva.hle v·aununvoitelijaihle Aaro Jo
hannes Soail'Oil!le arune:tbu V'i.rkiamel~ n:o 374, koesakausivapaa
[ippu n :o 19/538 (Hlci-Nsl) ja ttHRpainen vapa.a:lippu n:o 40/ 
03567 (Hki- Kw) ovat 1kladonnee.t ja kuoletetaan. (Psl vre n :o 
K-'8. 616, 5. 9. 1946.) 

P.asilrun ilrooopaj~aSSa pa!lve.levalllie konepaj•atyolliisehle Kw11e Sep
pliliiilile ilcirjo:Ltelbtu kesailrausivapaalippu .n.:o 20/ 571 (Hki-N~l·) ja 
ltiilapamen vapaalippu n:o 49/ 4065 (Hki--Jy) ovat kadoruneet j1a 
kuoletetaan. (Pstl kpp n:o 111, 5. 9. 1946.) 

Pasilan konepajaSSia pwlve:1evaJlJ.e konep·ajlaty013!iselle Toivo Jo
hann-es :Miehtaiaiselle lkirjootettu kesiiikausivapruaJlippu n: o 39/ 562 
(H!ki-Mail) on kladonnut j·a ikuiOiletetaan. (Psl kpp n: o 112, 
6. 9. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toim.ia. 
Kaksi alityonjohtajan vi~·kaa, joista toinen Oulun konepajassa (paja· 

osastossa) ja toinen Vaasan konepaj as a (veturiosastose.a) . Koneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset <~n jii.tettavii. viimeistii.ii.n 17. 9. 1946. 

Yksi 1. l. ja yksi 18. l. lconttm·ia.p~tlaisen toimi Helsingin konepajan 
toimistossa. Tli.ytetii.ii.n esityksen perusteella. Koneos.aston johtajal1e o oi
tetut hakemukset on jatettii.vii. H elsingin konepajan ·to:imistoon viiroeistii.ii.n 
20. 9. 1946. 

Kaksi vetu1·imesta1·in virkaa, joista toinen 'l'ampereen (Hpk) ja toinen 
Pieksamli.en (Pro) varikolla seka ylcsi 1. l. vaunumestarin virka Tampe
reen (Tpe) varikolla. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on j atet
ta.va viimeistii.ii.n 21. 9. 1946. 

3. liikennejaksossa seu:raavat esityksen perusteella taytettii.vat toimet : 
1 . l .asemamiehen toimia : viisi Turussa; 18. l. a.semamiehen toimia : yksi 
Salossa; 8. l. asemamiehen toimia : yksi Urj•afassa; vahtimiehen toimia: 
yksi Turussa ; junamiehen toimia : yksi Turussa ja kaksi Sal ossa. Liiken
neosaston j<~htajalle osoitetut hakemukset on jii.tettli.va asianomaisen liiken
nepaikan pii.ii.llikolle viimeist"aan 26. 9. 1946. 

Kolme 18. l. kirjwr·in virkaa., joista yksi Helsingin, yksi Turun ja yksi 
Oulun konepajalla. Pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiiva vii
meist.a.iin 4. 10. 1946. 

AsemapiUillilcon virka Riihimaen asemalla (1. lk) . Rautatiehallitukselle 
osoitetrit hakemukset on jatettii.va viimeistii.ii.n 5. 10. 1946. 

Al. pl. 1. l. tarlckaajan virlca varastotoimistossa. Rautatiehallitukselle 
osoitetut hakemukset on jatettii.va viimeistaii.n 5. 10•. 1946. 

Kalesi 18. l. var·ikonesimiehen vi1·kaa, joista toinen Kouvolan ja toinen 
Seinajoen varikolla . Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on jatettli.va 
viimeistii.ii.n 5. 10. 1946. 

Peruutus : Sattuneesta syysta peruutetaan 2. I. asemamiehen toimen 
a.ukijulistaminen Kuopion asemalla (Kl n: o 35/ 46) . 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan h!llkijoita ennen hake· 
musten jattli.mista ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

H els inki 1 946. Valtion euvost.on kiriapa ino. 



KASKYLEHTI N:o 38 
19 4 6 

Viittaus Kaskylehdessa ju lkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N :o lf-46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Veturimestarien viransijaisten palkkaus. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on 28. 8. 1946 1 

paivatyn kirjeensa n:o 4989 mukaan oikeuttanut rautatiehalli
tuksen niille veturinkuljettajille, jotka maarataan veturimesta-
rin viransijaisiksi, veturimestarin palkan lisiiksi suorittamaan 
enintiian 1,500 markan suuruisen lisiipalkkion kuukautta kohden. 
(Koj n:o Koh 729/2327, 6. 9. 1946.) Kl n:o 38/46. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Lokakuun 1. paivasta 1946 lukien avataan Toija.lan-Va'lkea- 2 
kosken viililHi. ikilometrilla 161 + 312 m Valkeakosken aseman 
alaisena liikenteelle ,Savilahti"-niminen seisake, jonka tari££i
valimatka on Vallkeakoskelle 4 km ja Toijalaan 13 km ja jossa 
pysahtyvrut matkustajien jattii.mista ja otta.mista varten (S) 
toistaiseksi kaikki sanotulla rataosalla ikulussa olevat moottori
junat. (Rh/Lko N :o 2596, 13. 9. 46.) 

Junanopeus erinaisilla rataosilla . 

MuuttamaJla lkirj. 605/ 553, 7/ 10 1944 annettuja nopeusrajoi- 3 
tuksia erailla heikommilla rataosilla on maaratty, &tta Jt:sta 
poiketen suurin salllittu nopeus, kuitenkin huomioonottaen Jt:n 
maaraykset lasku-, jarruakselinlukumaara- ja kaarteiden nopeus
rajoituksista, pikar ja henkilojun~'lla on 60 km/ t seuraavi1la rata
osilla: Tku-Lm, Sk-Vs, Sk-Kst, Pr-Ksk, Pha-llm., Kaj
Kon-Nrm, Sij-Apt, Salmenkyla-Hma ja Woa sivuradalla. 

Tavarajunien suurin sallittu nopeus rajoitetaan Hy- Hnk, 
Hpk-Pm ja Salmen:kyla-Hma rataosilla 40 km/ t:ksi. 

Muilla rataosilla noudatetaan Jt: n mii.iirayksil:i. (Kut n : o 
1560/ 1584, 11/9 1946.) Kl n:o 38/ 46. 3. 

Rullavaunulaakerien hoito. 

Rautatiehallitus on tanaan vahvistanUJt. noudatettavaksi seu- 4 
raavat ohjeet vaunujen rullalaakerien hoidolle: 

Neliakselisissa matkustajavaunuissa on ollut kaytiinnossa noin 
1,000 kpl rullalaakereita ja tata nykya valmistuu 250 Gb-vaunua, 
joissa samaten on 1,000 rulla!laakeria kiiytannossa. Yhrteinen lu
kuniaara on noi.n. 2,000 kpl ja merkkina akselilaakerin etupin-

6016. 19. II . 46. 1 
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nassa ovat kirjaimet ,V. R." ja S. K. F." Niima laa!keripesat 
on tiiytetty kiinteii1Hi rasvalla, jota ei voida muuttaa eika vaili
taa muualla kuin konepajassa. Vaunuja ei Jinjalla voidellla eika 
niiden a;kselila.akereissa ole mital:im oljykuppeja. Voitelusta huo
lehtivat konepajat. AkseliJaakereita ei pida myoskaan ryhtya 
availemaan linjaJlla. 

Laakereita on muuten pidettiiva linjalla silmiilla ja kiideWi. 
ko_eteltava tav_alliseen tapaan ja jos ilmenee epasiiiinnol!lisyytta 
1ta1 kuumeneffilsta on ryhdyttiiva asian vaatimiin toimenpiteisiin. 
Kyseessi:i voi olla jonkun laakerin osan sii:t1kyminen ja vaunu on 
silloin poistettava junasta. 

J os pyorien kehille ilmestyy lovia on meneteltiivii 'lruten tois
tenkin vaunujen suhteen, vaunu jatettiivii ensi till.assa pyorien 
vaihtoa varten pois junaBita. 

Tavaravaunuista kyseeseen tulevat sellaiset katetut Gb-vau
nut, joiden numerot kuuJ.uvat sarjaan 57'0.00--57'249. 

Uusia rullalaakereilla varustettuja Gb-vaunuja ei saa \kayt
tiia yhdysliikenteessa Neuvosto-Venajalle, koska siellii ei <Yle nii
hin varaosia. Tiimiin vuoksi on myos naihin vaunuihin numeron 
ame maalattu valkea viiva, kuten Kask:ylehdessa n:o 19/46. 2. 
miiariitaiin. (Rh/Ko n:o 2557, 6. 9. 1946.) KJ n:o 38/46. 4. 

M~inoskilpien tarkastam.inen. 
Suomen Sandvik Sahat Oy:n ja Oy Troili .A.b:n uusittua 

mainossitoumuksensa mainoskilpien ,Sandvik Sahat" ja ,Kayt
tiikaa Obergin viiloja" esillapidosta pyydetaan asemapaallikoita 
ja pysakinhoitajia tarkastamaan, ovatko ko. kilvet viela esilla 
ikaikilla alaisiUaan liikennepaikoilla seka millainen on niiden 
kunto. Tarkastuksen tuloksesta ilmoirt:ettava mainosjaostol'le t. k. 
30 paivaan mennessii. (Mainosjaoston kirj. n:o 177, 12. 9. 1946.) 

Autopaikkojen tilausmaksut. 
Yhdenmukaistaen mat:Jkustajapaikkojen tilausmaksut ja muut

ltaen julkaisun ,Valtionrautateiden autoliikenne" 6 §: n 2 koh
dan miiiiraysta vahvistetaan muulta kuin auton lahtoasemalta tai 
matkan varrella autonkuljettajalta tehdyn autopaikan tilaus
maksu lokakuun 1 paivasta 1946 lukien 10 marlmksi. (Lkoj N: o 
2333, 10. 9. 1946.) Kl n:o 38/46. 6. 

Vii.liasemien matkustajien paikanvaraukset. 
Konduktooreille huomaUJtetaan, etta matlrustajiUe, jotlra aset

tuvat istumaan valiasemilta junaan tulevien matkustajien varaa
mille paikoille, on aina ilmoitettava, etta he saavat istua naillii 
paikoilla vain siihen saakka, kunnes paikkalippujen haltijat o1lta
vat ne haltuunsa. (Lkoj N:o 1724, 9. 9. 46.) 
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Matkalippujen lainaaminen. 
Matkalippuja, olipa ne mita [aatua tahansa, ei pida . ilainata 8 

toisilta asemilta, vaan on ajoissa taydennettava varasto. Jos lai
naamista poikkeustapauksissa kuitenkaan ei voida vaJ.ttaa, on 
seka luovuttavan etta vastaanottavan aseman aina ilmoitettava 
Trt II tarkoin 'kaikki lippujen miiarittelemiseen tarvittavrut tie-
do. (Yltr n:o Y. 211/249, 10. 9. 46.) Kl n:o 38/46. 8. 

Ylim. vapaaliput. 
Rautatiehallituksen paa,johtaja Qn myontanyt Suomen Rauta- 9 

tielaisten Liiton 1toimesta Hels~issa 7.-9. 10. 1946 pidettaville 
opastuskursseille osallistuville osastojen opinto-ohjaajille ylimaa
riiiset vapaaliput Helsinkiin ja takaisin lahtoasemalle. (Tfo N :o 
1444/2145, 11. 9. 1946.) 

· Matkalippualennuksia. 
Suomen Partiopoikajiirjeston Karjaa'lla 5.-6. 10. pideWi- 1 Q 

valle partionjohtajakurssille osallistuville partiolaisille on myon
netty 25 %: n matkalippualennus Karjaalle. Alennus o:n voi
massa 3.-8. 10. 1946. (Tfo N:o 1437/2133, 10. 9. 1946.) 

Suomen Poikarurheiluliiton koko maata ikasittiivien Suomen 
Poikien Suunnistamispaivien o.san01ttajille on myonnetty 25% :n 
matkalippualennus Mikkeliin. Alennus on voimassa 4.--8. 10. 
1946. (Tfo N :o 1439/2141, 11. 9. 1946.) 

Suomen Partiopoikajiirjeston Parikkalassa seka Tampereella 
jarjestamiin partiotaito- ja su.unnistamismestaruuskilpailuihin 
seka pantiojohtajien neuvottelutilaisuuksiin osallistuvilie partio
laisille on myonne.tty 25% :n matkalippualennus Parikkalaan 
seka Tampereelle. Alennus on voimassa Parikkalaan 4.--8. 10. 
sekli TampereeTie 10.-15. 10. 1946. (Tfo N :o 1454/2159, 13. 9. 
1946.) 

Suomen Kuuromyklciiinliiton Kotkassa se.ka Ko'kk~lassa pidet
tii.ville esitelmapaiville <>saliistuville 'kuuromykille ja esitelmiin
piltiijille on myonnetty 25 %: n matkalippualennus Kotkaan ja 
Kokkolaan. Alennus on voimassa Kotkaan 17.-22. 10. seka Kok
kolaan 24.-29. 10. 1946. (Tfo N :o 1456/2160, 13. 9. 1946.) 

Nuo1·et Kotkat K eskusjohdon jarjestlimille varhaisnuoriso
dhjaajien neuvottelupaiville osallistuville on myonnetty 25% :n 
matkalippualennus Jyviiskylaan. Alennus on voimassa 17.-22. 10. 
1946. (Tfo N:o 1457/2161, 13. 9. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Karjaan asemalla palveleva alokas Niilo David Wasstrom on 11 

jaanyt tyosta pois ja eroittrttu sopimattomana VR palvelukseen 
4. 9. 46 lukien. (2. ljp n: o H. 726/3723, 10. 9. 1946.) 

Kuopion aseman alokas El'lkki Olavi Kauppinen (s. 5. 7. 1925) 
on erotettu 13. 9. 46 lukien VR:n palvelukseen sopimattomana. 
(9. ljp n:o H. 1081/6676, 13. 9. 1946.) 
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Kadonnut kiisiopastelyhty. 
Hyvinklian asemalta on 29 tai 30/8 kadonnut tuntemattomalla 

tavalla yksi kii.siopastelyhty (ikarbiidivalolla). Lyhty on luulta
vasti jaanyt johonkin pikatavaravaunuun. Lyhdyssa mahdollisesti 
merkki Hy, mutta voi olla ilmankin merkkia. PyydeHian etsimalin 
ja li:iydettaessa palauttamaan Hyvinklian asemalle. (2. ljp n :o 
1834/ 3700, 9. 9. 1946.) 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkejii ym. 
Pasilan konepajassa palvelevalle konepajatyolaiselle Artur Ahvenaisel1e 

kirjoitettu kesii:kausivapaalippu n:o 21/ 556 (Hki-Nsl) on tkadonnut ja kuo· 
letetaan. (Psl kpp n:o 114, 7. 9. 1946.) 

Kuopion asemalla palvelevalle 2. L asemamiehelle Johann·es Aulasuolle 
annettu virka.merJcld n:o 129 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n:o 
T. 820/ 6591, 9. 9. 1946.) 

1.0. liikennejaksossa pa1velevalle liikermeoppilaalle Unto Aulis Partaselle 
Otavan asemalta annettu vi.rkamerkki· n:o 15 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(10. ljp n : o 1849/ 5556, 9. 9. 1946.) 

lisalmen varikolla palvelevalle ylim. veturinliimmittiijiille Antti Lappa· 
laiselle annettu virkame11kki n:o 55 ja kesiikausivapaa-lippu n:o 50/475 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (3. vjp n :o 574, 10. 9. 1946.) 

Parikkalan asemalla palvelevalle vaununvoitelijalle Alvar Albert Karvi· 
selle annettu vir<kamerkki n: o 49 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n: o 
T. 830/ 6645, 12. 9. 1946.) 

Kouvolan varhlwlla palvelevalle veturinliimmittajalle Oiva Kuittiselle an· 
nettu virka.merk.ki n : o 330 ja veturinliimmittajiille Onn.i Veikko Pilvensalolle 
annettu virkamerlclti n: o 80 ovat kadonnoot ja kuoletetaan. (Kw vre n: o 420, 
12. 9. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Hakuajan pidennys: Kl n :o 30/46. 15 mainittujen lenniitinasentaj9.Il' toi

mien hakuaikaa pidennetiiiin sattuneesta syystii 25. 9. 1946 saak.ka. 
Ensim1niiisen palkkausluokan 1 . l . ratamestarin virka 3. tratajaJksossa 

(Toijala) ja e. l . ratamestarin (opastinmestarin) virlca 12. ratajaksossa 
(Joensuu). Rataosaston joMajalle osoitetut hakemukset on jiitettavii. vii
meistiiiin 30. 9. 1946. 

4. varikkoj!ltksossa seuraavat esityksen perusteella taytettaviit toimet: 
Pieksiimaen varikolla : viisikymmentii.ka.ksi veturinlii=ittiijii.n tointa (35 Pm, 
12 Jy, 2 Sl, 2 War, 1 Par) ; ybi 1. 1. veturinpuhdistajan .toimi (1 Pm); 
seitseman 2. l. veturinpuhdistajan tointa (6 Pm, 1 Kuo); kaksi pumppu· 
koneen.kayttiijiin tointa (2 Pm) ; yksi 1. .J. vaununtarkastajan toimi (1 Par); 
kaksi 2 .. l. vaununtankastajan tointa (1 Pm, 1 P!!tr); kymme:nen vaunun
voitelijan tointa (5 Pm, 1 Jy, 1 Kuo, 1 Sl, 2 Par). Kone~ston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jii.tettii.va Pi.eksiimii6!1l varikonpiiii.llikolle viimeistiiiin< 
30. 9. 1946. 

Y1eisen vaikean asUILtopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus· 
ten jiittiimistii. otta.maan selviiii asunnonsaantimahdollisuuk.s1sta. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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Viittaus Kliskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin : 
Kl. N :o lf46. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua 'koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Uusia nimilyhennyksili.. 

Rautatieh:alll~tus on v.a.hvistanut seuraavat nimily~hennykset: 
Talou.stoi.m.iston huoltojaosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tthj, 
HuoltopaaJI.li.klko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hlp, 
Apulaishuol·topaallikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ah!lp, 
JaksonhuoltopiiliJllikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jhlp, 
Tyorututkimustoimisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ty;t 
Mainosjaosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mj 
VR lVfatkapalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Map. 
(Rh n :o 2544, 13. 9. 46.) 

Huoneistojen hoito. 
Koska on valitettu, etta vaJltionraUJtateiden huoneistojen asu.k

kaart; ovat pesetJtiineet huoneistojensa korkkimattoja kuumilla ja 
vli,kevilla lipea- ja saippualiuoksiHa siten polutaen ne ly~hyessa 
ajas.s:a kayttOk~lvottOtmiksi, rau·taltiehwllitu.s huomautbaa, etJtii 
korkkimatot on rtarpoon rt:.ullen pyyhittava ha.afteaan tai kylmaan 
suopa- tai saippuapitoiseen veteen kast~ rievulla, jonlm 
jii;lkeen ne on huolellisesti lnrivattava jra vahattava. 

Tahan na.hden ja kun asu:kkaiden on muutenkin huolella 
hoidettava he~lle vuolrnaitJtuja asuntoja j.a rautastieh!aJllitu.ksen 
kiertokirjoon N : o 56, 28/5 1910, mukaisesti korvattava v<ahlnko, 
minka he :tai heidan ;talonviiJkensa ovat ailieuutaneet, rautatie
hallitus maaraa, 6llta asianotruaisen isannoitsijan toimesta on, 
asukkaan muuttae.ssa pois rasunnostaan, y1hdessa ratajaksonpaail.-
1ikon kanssa toimitettava huo.n.eiston tarkastu.s, ja, mikaJ..i ra.suk
kaan tai hanen talonvakensa huolimautomuudes!ta, varoiru1ttomuu
desta tai puutteeltlisestla hoidoota aiheutune:iJta va.hinkoja huoneis
tossa on sattunut, huolehtia si~ta, etta vahinko tulee valltion
rautrateill.le korvatuksi. (Rh n: o 2672, 19. 9. 46.) 

Valtionrautateiden puistot. 

1 

2 

Sattuneesta syysta raUJtatiehailli.tus mooriia, e1lta kaikenlainen 3 
kor:istekasvien siemenien ja marjojen keriill.y asemien puistoista 

6166 . 26. 9. 46. 2 
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on kielJ.etty ilman ylipuutarhurin lupaa, koska naita voidaan 
kay;1Jtaa valtionrautatei'den taimist.ojen tarpeisiin. (Rh n: o 2671, 
19. 9. 46.) 

Muutoksia aikatauluun n : o 112. 

Syyskuun 23 p:sta 1946 hrlrie.n pysahiyy jurua n:o 85 a?·ki
piiivisin tarpeen vaatiessa (S) Rekolassa ja Saviolla. (Kut, n: o 
1616/1625, 23/9 -46.) 

Jii.rjestelymestarin sijaisena toim.ivien 
ylikonduktoorien ja konduktOorien 
palkkaus. 

Kulkulait.osten ja yileisten rtoiden ministerio on rautrutiehaltli
tukseille kirjeessaan N: o 5197, 11. 9. 46, ilmoittanUJt suostuneensa 
siihen, etta niille ylikondu.kltOoreille ja konduktoor.eille, jotka 
toimivat jarjestelymestarien viransijaisina, suoritetaan jarjestely
mestarien paiJ.ka.n. lisii.ksi 1,000 markan suuruinen llisapalkkio 
kuukaudessa. (Lkoj N :o H. 2097, 19. 9. 46.) Kl . n :o 39/ 46.5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

RaUJtatieihallitus on korottanut Kirutauden aseman alaisen 
Kuohun laiturivaihieen pyslikiksi marraskuun 1 paiviista 1946 
lukien, liikenno:Lmistapana K. (Rh/Dko N:o 2649, 20. 9. 1946. ) 

Mii.ii.rii.ykset heinien kuljetuksesta . 

H einien ristiinkuljettuksen viihentfuniseksj ja kuJjetusten jiir
jestii.rniseksi mUllllteD.Jkin site.n, oetJta ne vaativat mab.dollisinunan 
viihan vaunuj·a, on Kuljetusasiain keskusjohto yhteisymmiirrytk
sessii V a.Ltion Vi!ljavara.ston, Rautatiehallitukse.n ja Met atyo
maiden muonitustoimist.on k:anssa miiiirannyt, eJttii heinien kulje
ttiksissa on paalruljetussuuntina pid•ettavii etelasrta poh jois:een ja 
lannestii itaan. Samalla on hu<YlehdiJttava siita, elttei aJituotanto
a.lueiltta kuljeteta heiniii rt:.arpeettomasti pois, koska niille on 
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sillloin V'aStaavasti tuotava muuaJlta rtaydennys. Niima tarkoitus- 1 
perfut toteutetaan seurrua.vasti: 

1. Vaunuja kielle;tiiiin anta.nw,sta heinie;n kuormaukse.en, 
jO'tka on .tarko~tus lahelttaa Kauhavan, Haapamaen tai Piek

sa.maen othi etelaiseen smmta.an seka Kouvollan obi lanteen pain. 
2. H einien lw,orm.aiUS kielletiiiin kokmuu11n seuraavhlla ali-

tuotantoaJueisiin kuuluvil~a rart:aosil!la: 
8-elanpaa-Hyrynsalmi 
Ko.ntiomaki- m·mes-Joensuu-Kaurila 
J oensuu-Outokumpu-HuUJtokoski 
No.ormarkku - Haapamaki - Aiinekoski - PieksaiiJ.8Jki -

Parik:kla~a 
IisaJmi-Pyhasa,J.mi 
J outseno--Imatra-Vuoksenniska-Simpele 
Kor-keakosk:i-Tuuri 
AhrtiaJa-Heinol:a. 

3. J os kysymyksessa on puhtaasti P'aikallislluontoinen lyhyt
. ma,tkainen kuljetus, joka kay vastoi:n edelllimainittuja ohjeita, v.oi 

liikennejakson pa.iillikko harkimtansa muka:an antaa 1uv8ill vau
nujen iuovutltamiseen kuormattavruksi. 

4. Siirtovakeen kuuluvrule henkiloUe, joka muuttaa llopulli
selle sijoituspaikallleen, on liikennejlc'lkson paiillikko oikeutettu 
kaikista. edelliimainituista rajoitu.ksista riippumatta myontama~ 
kuormausluvan edellyrttaen, etltii. muuttava esittiia paikallisen 
siirtovaen huoltojohtajan antaman todistuksen. (Kulj .. as. keskusj. 
n:o 375/16, 21. 9. 46.) Ki. n:o 39/46.7. 

Perunan kuljetuksen saannostely. 

Kansanhuoltoministerio on paaltoksellaan 16. 9. 46 maaranny;t: 8 
,,1 §. PerUJDan kuljetettavaksi anJt:.aminen ja kulljetta.minen 

on il.man kuJjeltuslupaa kielletty. Kuljetusluvan tuilee o1la lrnljet
rt;ajan.a toimhnan t.ai Ui.hetyksen mukana. 

Mita 1 momentissa on maaratrt:y, ei kuitenkaan ole sovellet
;tava, jos peruna on a.nnettu kulljetettavaksi ennen lt.funan sii.iin
nostelyn voimaa.DJtu.J.opaivaa. 

KuJ.jetuslupaa ei myoskaan t!Ja.rvita: 
1) jos [ahetltajana on hankintaJiike t.ai ostoasilc'lmies; 
2) jos kuljetus .tapahtuu perunak:eskusl.iiJ.rkeen ant.aman., kan

sanhuo1toministerion vahvistarnaJle lomakkecll€ N: o J 284 laadi
tun liihetysmaarayksen noj;allila ja tama lfuheiysmii.arays on kul
jettaj·ana toimiva.n tai laheityksen muka.na; 
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3) jos kuljetus tapahtuu samassa kunnassa tahi maw1aiskun
na.slta siihen rajoittu'Vlaal11 kaupunki- tai kauppalakunt.aan; 

4) jollei kuljetettava.na oleva perunamaarii ole suurempi kuin 
20 ki1oa; ttaikka 

5) jos perunan lahettiijiinii tai vastoonottajana on puolustus
laitos. 

Ede1lii 3 momeilltill 2 kohdassa tarkoitettuja kes:kuSliikkeirtii 
ovat Karjaikunta r. l., Kesko Oy., Keskusosuusliike Hankkija r.IL, 
Keskusosuuskunta Labor r. l., Osuuskiuillta K.arj·apohjola, Osuus
tukkuk<aupp,a r. 1., Suome;n. Kall.akauppiaitten Liitto r. y., Suomen 
Lihakauppi.aitten Liitto r. y., Suomen Maanviljelijain Kauppa Oy., 
Suomen OsuuSkauppojen Keskuskunta r. 1., Tukkukauppojen Oy., 
Tuottajain Lihakeskuskuillta r. 1. ja Valtion Viljavarasto. 

2 §. KuljetuSluva.n arutaa kansanhuoltoministeri<in M1ta.mien 
ohjeid&l. mukaan sen paikkah.""Unnan kansanhuoltoQ-autak:unit.a, 
jonka toimiaJ.ueelta k:uljetus ;tap:a.htu.u. 

Kuljetusil.upa on voimassa kan.sanhuoltola.utaknnnan miHiriia
miin ajan, eni.ntaan kuitenk:in yhden kuukauden. 

" 
Paatok:sen tiiydennyk:srui ilmoilte;taan seuraavaa: 
Laheltysmaariiyk:set ja kuljetusluvat on aina varustettava 

'llihetysaseman leim;al,il.a ja liitettiiva k:uQjetuskirjoihin sekii maara
asemalla 1 uovutetJtava vastaanottajalle. 

Lahetysasemien on kuluvan syyskuun aik:ana ottaessaan han
k:i.n.tJaliikkeiltii kuljetettavak:si yli 20 kg: n perunaHi.hetyk:sia vaa
dittava .n.iiiil.ta liik:kei~tii JuoWttava selvitys siitii, etta ne tosiaan 
ovat hanlcintalii.lkkeiltii jta siis oikeutettuja k:uljetuk:seen ilman 
kuljetuslupaa. SelvityksetD. saatuaan on lahetysasemien tehtava 
kuljetuskirjoihin merlcinta ,Hankinrtaliike". 1. 10. 46 lukien on 
hankin,taliikk:;ei!ltakin vaad~ttava llihetysmaarays N: o J 284. 

Ositoasiam.iesten on ,llihetysasemi~lta esit€/ttiivii kansan.b.uOilto
min:isterion vahvistamalle kaavakkeelle laadittu ostoasiamiesto
diSJtJus. Todistuk:sen naytoota tehdaam lahetysasemalla merkintii 
,Ostoasia.n:ries" k:uljetuskirjoihin, minka jaJ.kl(len tod:istus ·luovu
.tetaan takaisin asiamiehelle. (KHM:n paatOs, 16. 9. 1946. 
Lkoj Lt n: o 2395/7848, 18. 9. 1946.) ID. n: o 39/ 46. 8. 

Lokakuun tilastotiedot. 

Pai,.tsi tav.anornaisia ltilastotietoja eri tillasrt;ruomak:;keilla, on 
asianOOI).aisten 1lihlrennepaikkojen lisaksi ann€ittava J.oma'kk:eellta 273 
tiedot kail{esta ensik:situLeVlan Zolw}cuwn aikana rahti- ja pika-
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t ·avarana rruhditbetusta kappaletavarasta, niin atta tiilloin on tiiilile 9 
~om.akkeelle Hihe'tykset merkittiiva seuraavina ryhmina: 

1. Kaukoliikenteen vaUiD.ukuormat, 
2. Paikallisliikenteen vaunukuormat, 
3. 1\faatalouskappa!l.etaval'laJt (voi, juusto j. n . e.), 
4. Vahintain 501 kg:n painoise.t muut kapp·a1etavarat, 
5. 251-500 kg:n painoiset muut kappaletavaratt, 
6. Enim.taan 250 kg: n painoiset muut krappaletavaraJt. 

Ryhmien 1-3:n lahetykset on nytkin merkittava samoin kuin 
tahankin asti ja ryhmien 4-5: n aivan samoin kuin ryhmien 
1-3 :n lahetyksett. 

Ryhnilin 6 lahetykse.t sensijaan merkitaan vain liihetys- ja 
maiiraliik:ennepaikoittain erittelematfita niita tavaralajeiJttain ja 
rahtilluok.iJttain. Talloin tulevat siis vain kaikkien samalta Qahe
tysliikennepaikailtla lokakuun ailkana samalle maaraJiikennepai
kalle menneiltten tahan painoryhmaan kuuluvien erilaatuisten 
lahetysten raihtiaJlennus-, rahti- ja painomaarien summat omal:le 
rivi<JJeen. 

Toimenpi1leen ttarkoitu.ksena on aineislton keriili.minen mahdoll
lista rawta.tim-ilaston uud.isttmsta val'lten, joten t ietojen antami
seen on kiinniWttava eriltyista huontioa. (Tfo N: o 1470/ 2188, 
16. 9. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 

Savon Partiopoikapiirin partiotailto- ja suunnistamiskilpai- 1 0 
1 uihin osrullistuville partiolaisille on myonnetty 25 % : n matka
lippualennus Pieksamaelle. Alennus on voi.massa 4-8. 10. 1946. 
(Tfo N :o 1481/2200, 18. 9. 1946.) 

Suomen viestisuuwnistamisk"'"lpail!uihin osaJlistuvi'lle kilpaili
joilJe seka toimitsijoilQe on myonne1:1ty 25% :n matkalippualennus 
Tampereelle. A:lennus on voima.ssa 4-8. 10. 1946. (Tfo N: o 
1496/ 2236, 21. 9. 1946.) . 

Etelii-Pohjanmaan Partiopoikapiirin partiotailf;okhlpailuihln. 
osaJllistuviUe partiolaisille on myonnetty 25% :n matkail.ippu
alennus Seiniijoelle. A'lennus on voimassa 10--15. 10. 1946. 
(Tfo N : o 1503/ 224<>, 21. 9. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Lappeenrannan aseman alokas Ka1evi Johannes Aapro (s. 28. 11 
1. 25) on ja.iinYJt ilmoittamaltta pais ty<>staan ja ermettu sopi~ 
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ma.ttomana VR palvelukseen 10. 9. 46 Qukien. (10. ljp n: o H. 
1168/ 5729, 17. 9. 1946. ) 

Helsingin asem~lla pahel~ut tunti,tyoli:iil1en Ilmi Hiinninen 
(s. 11. 8. 15) on syyllistynyt varkauteen ja erotettu VR palve
lukseen sopimatltomana 15. 9. 46 lukien. (1. ljp n: o H. 1071/ 
3967, 18. 9. 1946. ) 

Kouvollan aseman alolrias Kaarlo Usko Juhani Holopainen 
(s. 22 . . 9. 22) on jlHinyt luvabta pois tyovuoroiLta:an ja erotettu 
VR palvelukseen sopimattomana 17. 9. 46 lukien. (10. ljp 
n:o H. 1174/ 5806, 19. 9. 1946.) 

Pieksamlien asemalla palvclleet alokkaat Edvin Tikka (s. 18. 
7. 24) ja Lennart Mikael Silvennoinen (s. 1. 10. 21 ) sekii yli
miiarainen asemamies Hannes Kauppinen (s. 8. 10. 15 ) ova,t 
ero·tErt.ut sopimattomina VR palvelukseen; Tiklka 29. 8. 46, Sill
vennoinen 7. 9. 46 ja Kauppinen 5. 9. 46. (9. ljp n: o H. 1045, 
1087/6807, 19. 9. 1946. ) 

Laurilan rasemalla palvellurt a.lokas Oiva Veikko Torssonen 
(s. 22. 6. 1924) on yyllis.tyn~:t varkaurteen ja sen takia erotettu 
VR palveluksesta 19. 9. 46 lukien. (6. Jjp n:o K. 461/ 3935, 
21. 9. 46.) 

Yleislipun kuolettaminen. 

Aarne Tuomolalle kirjoitert!tu 2 lk. yleislippu n:o 4794 (~elpoi
suusaika 29. 4. 46-28. 4. 47 ) on kadonnut ja kuoletetaan. (1. [jp · 
n:o 1829/ 4006, 21. 9. 46.) 

Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkeja ym. 

Varkauden asemalla palvelevalle ylim. asemamiehelle Samuel 
Torroselle 9. 10. 44 rumattu virkamerkki n: o 15 on kadonnut ja 
IJmoletetaan. (9. [jp n:o T 838/ 6714, 16. 9. 1946.) 

Iisall.men varikolla palvelevan vauiliiU1tarkastaja Tuomas Noki
reen vaimolle Annikille 9. 7. 46 kirjoiltettu rt;il<apiiinen vapa.a
lippu n:o 8/ 03554 (Ilm- Tor-Ilm) on kadonnut ja kuoletetarul. 
(3. vjp n:o 582, 16. 9. 1946. ) 

Helsing:in varastossa pa[velevalle varastotyomies Vaillo Vii
helm LeMosellle 1. 5. 46 kirjoi<tettu kesiikausivapaalippu n: o 22/ 
777 (Hki-Mela) on kadonnut ja ku.oletetaan. (6. V'tjp n:o 
501/237, 17. 9. 1946.) 
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1. rntajaksossa palvelevalle rataval'ltijalle Matti Hounille kiT- 13 
joitettu tilapainen vapawlippu n:o 47/01798 (Hpl-Spl), vuosi
vapaalippu n:o 30/667 (PSl-Lma) ja kesiikausivapaalippu 
n : o 46/783 (Hpl-1\fela) ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. rtjp 
n: o 562, 18. 9. 1946.) 

Kuopion ~aSemaJ.la palvelevalle junamiehelle Yrjo IIaml:iJ.ai
selle kirjrutettu lkesiikausivapaalippu (Kuo--:;\fur) ja t.illapainen 
vapaalippu n: o 44/03209 (Kuo--Hki-Kuo) ovat kadonn8€!t ja 
kuolet-etaan. (9. ljp n :o T. 848/6775, 18. 9. 1946.) 

Seinajoen asemaill.a palveleva:JJe ylikonduktoori J almari Si
renille kirjoitettu tillapainen vapaalippu n: o 5/ 3861 (Sk-Nrm) 
on kadonnut ja · kuoleteltaan. (5 . ljp n :o 1740/ 4438, 20. 9. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Hakuajan pidennys: Kil. n:o 38/ 46. H mainittujen Pieksamaen varikon 14 
te>imien hakuaikaa pidennetiiiin 5. 10. 46 saakka. 

1. varikkojakso sa seuraavat esityk. en perustf>ella. tii.ytettii.vii.t toimet: 
Pasilan rarikolla : kolme vaunuuvoitelijan tointa (3 Psl) ; Riihilmiien vari· 
kolla: kaksi 1. l. vaununtarkastajan tointa (2 Ri), viisi vaununvoitelij:m 
tointa (4 Ri, 1 Lh); T'Uil·un varikoUa: yksi 1. 1. mununtarkastajan toimi 
(1 Tku), yksi 2. 1 vaununtarkast~jan toimi (1 Tku), kuusi vatlnunvoiteli
jan tointa (6 Tku); KIJIT'jaan viJIT'ikoLla: kaksi vaununvoitelija.n tointa 
(2 Kr). Koneosaston johtajaille osoitetut hakemuk et on jii.tettliva asian
omaisen varikon pii.ii.llikolle viimeistaan 10. 10. J 946. 

1. l. konttoriapulatisen toilmi hankintatoimistossa. Tii.ybetii.ii.n esityksen 
peru teella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen varastotoimistoon viimei taiin 10. 10. 1946. 

1. liikennejaksossa seuraavat. e ityksen perusteella tii.ytettii.vii.t virat ja 
toimet: 1. l. konttm'iapulaisen toimia : yksi Hel~ingissii.; 2. l. lconttori<Zpu· 
lai.sen toimtia: kak i Holsingissii; a.~e nu:nnie.9t nesimi-chen virlcoja: kaksi Hel· 
bingissii. ja yksi Sornii.isissa; 1. l . vaihdemi.ehPn toim ia: kolme Pa. ilas a; 
1. t. asema1111ichen toi-mi.a: kolmekymmcntayksi Helsingissii., kaksi Sornii.i
si sii, kahdeksan Vallilassa ja kaksitoista Pasila sa; 2. l. asemamiehe-n toi
Tnia: kaksi Kauklahdessa, kaksi Oulunkyllis~ii, kuusi Malmilla, yksi Ta.pani· 
lassa, kaksi ~'ik.kurilassa, kaksi Porvoo sa, yk i Keravalla ja yksi Jokelassa; 
3 . l. asem.amiehen toilmia: yksi Nikkiliissii; vahtimiehen toimia : neljii. Hel-
ingissii., yksi Sornii.isissii ja yksi Yallilassa; junonniehen toinnia: kuusi Hel

singissii. Liikenneosaston johtajalle osoitetut l..takemukset on jii.tettavii asian
omaisen liikennepaikan pli.ii.llikolle viimeistii.ii.n 11. 10. 46. 

2. Hikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiivat virat ja 
toimet: asem.otmieste-n esimliehe-n 11irkoja: kal\si Riihimaellii.; 2. l. ·vailule
miesten esimiehen virlcoja: yksi Karjaalla : 1. l. vaihdemiehen toinnia: yksi 
Riihimiiellii; 2. l. vailzdemiehen to-ilmi.a: yksi Hangossa,, kaksi Lahdessa ja 
yksi Hii.meenlinnassa; 1. l. ascmamichen toi1nia : kaksi Riih.imaelHi; 2. I. 
asemamiehen toilmia: yksi Tammisaaressa, kaksi Riihimiiellii, yksi Hii.meen
linnassa, yksi Kausala sa ja kaksi Heinolassa; 3. l. asemamiehen toillnia: 
yksi Jii.rvelii.ssii. ja yksi Rajamiiellii.; junamiehen toimia : yksi Karjaa.lla, 
kaksi Riihimiie!Ui, yksi Hii.meenlinnnsFa ja kaksi Lahdessa. Liiltenneosastou 
johtajalle osoitetut hakemukset on jatettii'l'ii. a ia.nomaisen liikennepaika.n 
pii.ii.llikolle viimeistiiiin 15. 10. 46. 
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4. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella rtii.ytettii.vat toimet: 
KO'Uvolain. van-ikolla: yksi ylim. veturitmestan-m toVmi (1 Mi) ; kolmekym· 
menta vetwrim.Uinnmi.tti:i.jiiln toimta (22 Kw, 1 Kta, 1 Hma, 1 Mi, 2 Lr, 
2 Vro, 1 Wna); seitsmnii1~ e. l. veturim.puhdistajtm toim.ta: (3 Kw, 2 Lr, 
2 Vro); kaksi pumppu1cQ71,(Uft1,1ci.iyttiijiin tointa (2 Kw) ; kolme vahtiml.iehen 
tointa (1 Kw, 2 Kta) ; yksi 1. l. VQ/U/Itwntarkastaja-n toimi (1 Mi); kalcs1 
e. l. vcmnuntarkas!aja-n tointa (1 Kw, 1 Vro); kymmenen vaWII/Unvoitelijan 
tointa (4 Kw, 1 Kta, 1 Lr, 1 Mi, 1 Vro, 2 Wna) . Koneosaston johtajalle 
osoitertut hakemukset on jii.tettii.va Kouvolan varikonpaiiillikolle viimeistii.ii.n 
15. 10. 46. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus· 
ten jii.ttii.mistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston Jdrjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 40 
19 4 6 

Vilttaus Kiskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltUn: 
Kl. N:o lf46. 2 {= lehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Nastolan laiturivaihteelle osoitetun ja sielta lahetettavii.n ta- 1 
varan kuljetusmaksut saadaan marraskuun 1. paivasta 1946 lu-
kien suorittaa Nastolassa. Samasta pliivasta lukien saadaan 
sinne Hihetettava'lle tavaralle asettaa jalkivaatimus, joka kan
netaan siella. (RhjLko N: o 2626, 27. 9. 46.) 

Purkamismaaraajat. 
Liikennesiiannon 83. § :n kolmanteen lisaruaati.iykseen lisa- 2 

taan asemat Kupittaa ja Rantamaki. (Rh/Lko N: o 216, 27. 8. 
46.) Kl n: o 40/46. 2. 

Kuljetuski.rjojen ja osoitelappujen tiiyttii
minen. 

Huolimatta monista aikaisemmista huomautuksista (Lt N: o 3 
2979, 17. 11. 43 ja Kl. N: o 5/46. 13) esiintyy vielii.kin valituk-
sia kuljetuskirjojen huolimattomasta tayttamisesta. Varsinkin 
Uihetysten vastaanottajien ja laheWijien nimet ja osoitteet ovat 
usein epiiselvat ja puutteelliset. Kun tama seka puutteellisesti 
taytetyt osoitelaput vaikeuttavat Hihetysten perilletoimitta
mista tehden sen monasti mahdottomaksikin seka aiheuttavat 
kuljetuskirjoja ja lahetyksia kasitteleville paljon ylimaaraista 
tyota ja ajanhukkaa, on liikennepaikkojen vihdoinkin suhtau
duttava asiaan tiiydella vakavuudella, niin ettei aihetta vali
tuksiin enaa tule esiintymaan. Liikennejaksojen paiillikoiden 
velvollisuutena on osaltaan huolehtia siita, ettii liikennepaik
kojen menettelya tiissii suhteessa tehokkaasti valvotaan. (Lkoj 
N:o 2398, 26. 9. 46.) 

Matkustaminen konduktoorivaunussa. 

Kl n: o 32/46. 6. kohdassa olleen otsakeasiaa koskevan Iii- 4 
kenneosaston johtajan kirjelman selvennykseksi ilmoitetaan, 
etta asema- ja junapalvelussaannon 48 § :n e-kohdassa mainit
tuihin henkiloihin, jotka ovat oikeutettuja matkustamaan kon-

6294. 3. 10. 46. 2 
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duktoorivaunussa, luetaan myos koiria mukanaan ku'ljettavat 
metsastajat sikali kuin koirien huoltam.inen valWimattii vaatii 
heidan oleskeluaan konduktoorivatums a ja edellyttaen, etta 
vaunussa on tilaa heidan sijoittumiselleen ja etteivat he tuota 
haittaa junahenkiloktmnan tyoskentelylle. Junaa johtava kon
duktOori ratkaisee, missa tapauksessa Uima haitatta kay 
painsa. Milloin vaunuun pyrkii useampia koirien saattajia, on 
yleensa pyrittava jar.jestamlian siten, etta vain yksi saattajista 
sijoittuu konduktoorivaunuun ja huolehtii talloin toistenkin 
koirista. (Lkoj n: o 2353, 27. 9. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 
1'he British Council yhdistyksen maaseutujasenille, jotka 

osallistu vat Helsingi a 11.-20. 10. pidettavaan ,Re-planning 
Britain" nliyttelnn, on myonnetty 25% :n ma,tkalippualennus 
Helsinki in. Alennus on voimassa 9.-22. 10. 1946. (Tfo iN": o 
1502/ 2239, 21. 9. 46.) 

Pohjois-Ka·rjalan Partliopoilw,piirin partiotaitomestaruush:ill
pailuihin osallistuvil'le partiolaisille on myonnetty 25 %: n matka
lippualennus Y1amyllyyn. Alennus on voimassa 9.-17. 10. 1946. 
(Tfo N: o 1541/ 2300, 28. 9. 1946.) 

Suomen NMiiY :n suunnistamismestaruuskilpailuihin o allis
tu vme kilpailijoille seka toimiltsijoille on myonnetty 25 %: n 
markalippualennus Riihimaelle. Alennus on voimassa 11.-15. 
10. 1946. (Tfo N :o 1534/2296, 27. 9. 46.) 

Suomen Poik.aurheiluliitto 1·. y :n jarjesUiman poikajohtaja
kur sin osanot~ajille on myonne1tty 25 % : n ma.tkalippualennus 
Helsinki in. Alennus on voimassa 17.-22. 10. 1946. (Tfo N: o 
1526/ 2290, 26. 9. 1946). 

Sos.-Dem. Tyoliiisnuorisoliitto 1·. y :n jarjestamien tyoliiisnuo
risoliiton piirien valic:;ten kilpapaivicn osanotltajille on myonnetty 
25 %: n matkalippualennus Mikkeliin. Alennus on voima.ssa 24. 
-29. 10. 1946. (Tfo N:o 1522/2280, 26. 9. 1946.) 

Kadonneita matkalippuja. 
IIeikki Kokkoselle kirjoiteltu 12 kk 3. [k: n yleisllippu n: o 

1784 (kelpoisuusaika 14/ 5 46-13/ 5 47) on kadonnut ja lkuole
tetaan. (1. ljp n:o 1874/ 4112, 28. 9. 1946.) 

Jarvenpaan yhteiskouhm oppilaalle Sirkka Oksaselle syys
lukukaudeksi Jokelan-Jlirvenpaan valhlle kirjoitettu 3. ~k:n kou
lulaislippu n: o 107884 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. Jjp n: o 
1869/ 4076, 26 . 9. 1946.) 

Turun varastojaksossa palvelevan, Kangasalassa asuvan hal
kO'tyolaisen Kalle Oskari Niemisen tyttare1le, Pirkko Niemiselle 
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annettu koululaisvapaalippu n: o 15/565, 4/9 1946, kelpoisuus- 6 
aika 24. 12. 1946 saa.kka Kangasalan-Tampe-rren valillli, on 
kadonnut ja kuoletetaan. (2. vtjp n: o 294, 23. 9. 1946.) 

Joensuuh asemalla palve'levalle 2. 1. asemamiehelle Vaino Sai
niolle ja hiinen vaimolleen Tertulle annetut 1tilap. vapaaliput n:o 
44/04255 ja 45/04255 Jns-Hki ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(8. ljp n:o 1366/4679, 28. 9. 1946.) 

Oulun - konepajan tyontekijalle Toivo Lamsii'lle kirjoiltettu 
kesiikausivapaalippu n:o 10/706 (01-Palt) on kadonnut ja kuo
letetaan. (01 kpp n:o 435, 27. 9. 1946.) 

Oulun konepajan tyontekijiille Kauko Berg'iUc kirjoite1ttu 
'kesi.i'kau ivapaalippu n:o 68/ 42± (01-Ela) on kadonnut ja kuo
lctetaan. (01 kpp n:o 436, 2 . 9. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Rovaniemen asemalla pa:lveNut ylim. asemamies Vaino Antero 1 

Juvonen (s. 17. 12. 1914) on syyllistynJ!t rautatielHi kuljetetun 
tavaran varkauteen ja sen takia. erotettu VR :palvelulcsesta 21. 9. 
1946 lukien. (6. ljp n:o K 467/3985, 25. 9. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Alityonjohtajan virlca Helsingin konepajassa (varustinosastolla) ja alityon- 8 

johtajan vi1·lca VaaJSan konepajassa (pajaosastolla). Koneosaston johtajaHe 
osoitetut hakemukset on jiitettiivii viimeistiiiin 17. 10. 1946. 

Konttorioppilas otetaan. valtionrautateiden 1. varikkojakson toimi toon 
Helsingissii. Koneosaston johtajalle o oitetut hakemu.kset on jiitettiiva 1. va· 
rhliliojrukson piHillikolle viimeistiiiin 14. 10. 1946. 

1(}. lii•kenneja;ksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit virat ja 
toimet: asemamieste-n esinniehen ·virkoja: yk i Kotka.s a, yksi Mikkelissii ja 
yksi Virasojalla; ~- l. vaihdemiehen toimia: kolme Mikkelissii, yksi Lappeen
rannassa ja yksi Virasojalla; 2. l. asemamiehen toimia: kolrne Kouvolassa, 
kolme Lo.ppeenrannassa; ka.ksi Kotkassa, yksi Vuaksenn_isko.lla, yksi Vi
rasojalla ja yksi Muukossa; 3. l. asemamiehen toinnia: yk i Kaip•iaisissa, 
yksi Taavetissa, yksi Vuohijiirvellii ja yksi Otavassa; sekii junamiehentoimia : 
kolme Kouvola sa, kolme Virnsojalla, kaksi Mikkelissa ja Y'ksi Lappeenran
na sa. Limkenneosaston johtajalle osoitetut hakemukJSe.t on jiitettiiva asian
omaisen liikennepailkan piiallikolle viimeist4iiin. 15. 10. 1946. 

Ylim. tyontutlcijan a. p. toimi tyontutkimustoimistossa (tyoalana tutki
mukset liihinna varasto-osaston piiri sii). RautatiehaHitukselle osoitetu.t hake· 
mukset on. liihetettiivii tyontutkimu toimi toon viilrulistiiiin 15. 10. 1946. 

Viisi yli1condu1ctoorin vi1·kaa, joist a yksi kullakin asema[a: Pasila, Riihi· 
mii.ki, Tampere, Vaasa ja Kouvola; kruksikymmentiiyksi 1conduktoorin vi1·kaa, 
joista viisi Helsingin, kruksi Tamperecn, kruksi Oulun ja kolme Kouvolan 
asemalla sekii yk i kullrukin asemalla: Pasila, Riihimiiki, Turku, Haa.pamiiki, 
Pori, Joensuu, Kuopio, Jyviiskylii ja Virasoja; yksi 1. l. pa1c1camestalfin 
virlca Tampereen asernalla; kuusi ~- l. palckamesta1·in virlcaa, joista •kaksi 
Helsingin, kaksi Pieksiimiien, yksi Vallilan ja yksi Sein.iijoen asemalla; yksi 
1. l. vaalcamestarin vi1·ka Kuopion asemalla; sckii yksi 2. l. vaalcamestarin 
virlca Helsingin asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jiitettiivii viimeistiiiin 17. 10. 1946. 
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1. l. rataitnsiniiorin virka, jon.ka haltija toimii 6. ratajakson piiii:Hiklkonii.. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on jiitettiivii. viimeistiiiin 26. 10. 
1946 . 

.Asemapi:Uill'ik&n virkoja: Turengin 3. luokan, Ylistaron, Kauhajoen: ja 
Kaltimon 4. luokan, Kauvatsan, Tuovilan, Aavasruksan, Koivun, Utajii.rven, 
Alapitkiin, Soinlahden, Valtimon, Sarvilkummun, Tikkalan, Asunnam., Piiiisky· 
lahden1 Asemii.en ja Rauhan 5. lu()kan asemien asemapiiiillikon virat sekii. 
asemapi:Uillikon apulaisen vi1·ka (yl. pile) Tampereen asemalla. Rautatiehalli· 
tukselle os<l'itetut hllikemukset on jiitettii.vii. viimeistii.ii.n 30. 10. 1946. 

Kolme yl. pllc. 1. l. litnjakirjwrin virkaa, joista ybi 2., yksi 6. ja yksi 
9, liikennejaksossa; kolme yl. plk. 1. l. kirjurin virkaa, joista yksi Seinii.joen 
asemalla. sekii. yksi 6. ja yksi 8. liikennej:vkson piiiillikon toimistossa; kaksi 
al. plk. 1. l. kirjurin virkaa, joista toinen Helsingin ja toinen Turun ase· 
malla; yksi e. l. linjakirjurin virka 1. liikennejaksossa; viisitoista :e. l. ki!·
jurin virkaa, joista yksi 1. ja yksi 6. liikennejakson piiallikon toimistossa, 
kaksi Vallila.n asemalla ,sekii. ykS'i kullakin asemalla: TilkkW"ila, Lahti, Turku, 
Uusikaupunki, Kyro, Urjala, Kupittaa, Orivesi, Tuuri, Iisvesi ja Hamina; 
yksi e. l. kirju~in virka liikennetoimistossa (tiedustelujaostossa) ; ykS'i asema· 
mestarin vi~ka Murtomii.en pysii.killa; seka kolme S. l. lipunmyyjiin virkaa, 
joista yksi Helsingin, yksi Lahderu ja yksi Turun asemalla. PiUijohtajalle 
os()itetut hakemukset on jatettii.vii viimeistiian 30. 10. 1946. 

Ka.ksi linjasiihkottiijiin virkaa, joista toinen 1. ja toinen 9. liikennejak
sossa; kaksikymmentiikolme siihkottajiin virkaa, joista kaksi Kuopion ase· 
malla sekii yksi kullSJk:in asemalla: Helsinki, Kauklahti, Lahti, Hyvinkiiii, 
Naantali, Mellili:i,, Toijala, Vilppula, Orismala, Koura, Haukipudas, Yli
vieska, Nivala, Haapajiirvi, Asunta, Kouvola, Vuohijii.rvi, Mii.ntyharju, Voi
ikoski ja Kymi sekii yksi ToppHan satamassa. Piiiijohtajalle osoitetut hake
mukset on jii.tettii.vii. viimeistiiiin 30. 10. 1946. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t virat ja 
toimet: asmnamiesten esimiehen virkoja: yksi Savonlinnassa ja yksi Pa.rikka
lassa; junamiehentoi11~ia: neljii. Pieksii.mi:i,ella ja yksi Savonlinnassa; tt. t ase
mamiehentoi!nia: yksi Pieksii.mii.ellii, yksi Punkaharjulla, yksi Jyvaskylii.ssii., 
yksi A.iiruekoskella, yksi Vihtavuorella ja yksi Kuohulla; 9. l. asemamiehen 
tointia: yksi Proilkkalassa ja y.ks~ Kallislahdessa. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jii.tettiivii. asianomaisen liikennepa.ikam. pii.ii.llikolle 
viimeistaii.n 30. HJ>. 194ti. 

Yleisen vwilkean asuntopulan takia kehoitetaan · hakijoita en'Ilen hakemus· 
ten jattiimistii. ottamaan selvaii. asunnonsaa.ntimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kir,japaino. 



KASKYLEHTI N:o 41 
1 9 4 6 

Viitt aus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltiiln: 
Kl. N :o lj46. 2 (= lehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatus jaostoon. 

Vaatetustarvikkeiden myynti raut atieHi.isille. 
VR: n huo1top3..alli1ikon kirjelmahla N :o 536/ 46, 22. 3. 46 (KL 1 

N :o 16/46. 3.) rautatieJ.iiisiille myytavien vaat~ustarvikkeiden 
Vlarast.oinnista, myynnista seka tilltyksesta noudateutavien. ohjei-
den 1., 5., 7. ja 8. kohdrut muu.tetaan lkuullumaJan seuraava ti: 

1) Pasilan, Turun, Oulun ja Kuopion varastot Hi.hettli.vart; 
jMbtavat vrua.t.etustarvilkkee.t eri jaksoille, varikoiHe, ikonepajoille 
j~ rautatiemkennuksille rautaJtiohalJli,tuksen huoltopaailllikon mi 
ja!k:sonhuoltopiUi.llikOO:l uorittaman jaon mwkaisesti; 

5) Maksiut vaatetuSta.rvikke:ista peritiian asi~~moma.is.hlta palkan
ma:ksun yhteydessa jakolistan muikaan, jon:ka Jtoinen (alLkuperai
ru:m) kappalle on sita Vlll.nten ltoi.mitettava palkanmaksaja.Ue 
(kassa.nhoitajalle) . Ker.tyneet maiksu.t on kassanhoiltajan heti 
perimisen tapahduttu.a suoritauta'VIa asianomaisen .talousjakson 
postisiirtotili.Lle. Tilillepanokortin lkuponki:iln on merltit:Jtiiva, 
m.inJtii, j·akson, varikon, konepajan .tyomaan tJai .rault.altierakeTh
nuksen puolesta suoritus t,a.pahtuu. P ostitoimipaika&t.a sarutu 
kmtti on ftiitettava jakolisibaan, jOika taman jalkeen ftahetetlUill 
asi'3.!11omaisen jakso.n, varikon, ik:onepajan ltai rautatiera!k:ennuiksen 
toimistoon; 

7) Jrurson, varikon, konepajan ltai rauta/tierakennuksen •to:imis
tossa verrart.aan, ertt.ii molemmat jakoil.Wtan ikapplcleet oVlat yhtii.
pitavat, minka jii.lkeen molemmat kappaleet se:ka vaatert:uspistoot 
Uihetetaan 1. kohdassa mainituilile varastoille, Jukuunottamaltlta 
rautaltienakennuksia, joiden on illihe.t~tavii. ne aina Pasilan var.as
toon. 8-amalrra lahetet.aiirn iilm.oi.tus jaksoSSia, varikossa, iJrone
pajassa 1Jai raUJta.tiera:kenmlS'tyoma:alla jaka.mruttomina olevien 
tarvikkeiden :mliarista; 

8) 1. kohdassa main:irtJtujen varastojen on tilitettliva va.atetus
pisteet lka.IIOOnhUJOl.toviranomaisille sen mukaisesti, mita s:iitii. 
kuihloiiilkin: eri.]{wm maarrutii.lin, s~ka lii.h ete ttli vii. j ailrol:isrto j en 
maksuJm:iltilhla varustetU!t ikappaleet asi:anomaisen 11lail01Usjakson 
.toimistoo.n mt.ettlivii.ksi ·tulotodisteina tileihin. Jakolistan kaik:sois
kappaloot seka ilmoituksat jakaD118.tta o1evista 'tarvikkeista lahete
taan rautaltierakennusten osa1ta rauta.tiehalilitulksen hudltoplU.illi
kotle sekli muiden osalta 'RSianomaiselle jailrsonhuo~topliii.hli.k.olle . 

Edellli maini.tuJt .muutokselt astuvat voim.aan 1 paiva rt:li 'ldka
kuurba 1946 wlkaen. Ennen ta.ta paivamiiaraa varastoitaviksi, 
myytaviksi ja tmteuta'V'iiksi mliii.rattyjen tarvi.kkeiden suhteen on 
noudaoottava aikaisemmin. annei:Jtuja ohjei.ta. (Rh: n huoJJtopi:ililli
kon lkirj. N :o 3631/46 30. 9. 46.) 

6491. 10. 10. 1946. 
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Muutoksia aikatauluun n: o 112. 
6. 10. 1'946 tlukie:n pysa.h.'tyy juna n: o 505 .tarpeen vaatiessa 

(S) Rmtakorven se:isakkeell.1a maltkustajien ottoa ·tai jaW5a vart.en. 
(Kut n:o 1726/ 1660, 28. 9. 1946.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Jul1kaisusta ,Li~kennepai.kkojen valimaJtlkat" poisltJetaJan sivulta 

25 Harukasrulmen a eman ala:inen ,,H:ankasailmen sahan raidle" 
ja rti!lalle merkitaan ,YruLtionraurt:ateiden sahan raiteet", Hks 1, 
T·t, Val!tio.nll'a.UJtaJt€1iden sahaa var:ten. (lJkoj N :o 2510, 3. 10. 46.) 

Maaraykset heinien kuljetuksesta. 
S:isiiasiain:rninisterion siintovaenasiain osasto on k:u.ljatusa.srl.ain 

ik.eskusjohdon heinien kuljetusta kos:kev,an, kirjeen (Kl n:o 39/46. 
7) johdosta antwnUJt siirtovaen huoltovimnomaisillle seura.avat 
lisaohj eet: 

.,a) Viitekirjeen 3.-kohdassa olevan maaray<kren perusteella 
voi asianomainen liikermejakson paiiJlJlikko haiikiDJtansa mukaa.n 
antaa luV'an vaunuj·en tluovuJttarniseen kuormalttavaiksi puhtaas.ti 
pai~liliSiluorutoista lyhy.tmwtlro.ista lmljetusrt;a varten. Taman 
m.aarayksen nojalila vohnwt m. m. sellaiset siirtovakeen :kuUJluv.wt 
herukilot, joillle asianomainen vudkratoimilmmtla ei .ole voinui oso.ilt
rtaa vuo:kr.amaa.ta hiinen nyk:yisen aslllinpaikkansa JiiheisyydJesrtla 
vaan osoittanut sen jok.o ltoisen ikunnan: ,aluee1lta rt:ai muutoin nici.n 
etaa.lta, ettei asi·anomaiOOi!l henk:ilo pysty onUiH.a kuljatusneuvoil
ilaan sadon kUJljetuksesJta huole'htim:aa.n, saada siir.toviienasiain 
osa ton kli.rjelmiin N: o 16,021/6. 9. 1-946 mulmista vuokram:aalilJa 
ka vaneen heinasatonsa asuinpaiklrokunn.alleen kullj·~tarnista var
il:Jen tarviltlta.vrun k:uoriil3111Sluvan. Kuormauslupaa pyydettii€8Sii on 
iliikennej•aJkson paa1likolle .tai niille raut311Jieviranomaisi.ilJI.e, jOitJka 
asian hiinelle ratkalistaV!aksi e&ttiivat, es:iltettii.va asianomainen 
vuolkrasopimus 11:iai vuokrartJoimilmrman anJba:rr1a. todislbus mlllan va
tliaikaisesma vookraamisesta. 

b) Vi.itekirjeen 4.~lmhdtaS.Sa olevrun miiiiray<ksen mu'kaisesta 
muUittavalle henkilloHe annettava.slla todistuksesta. on kiiJ~tava 
ilmi muuJttlavan suku- ja etunimet, entinen lrotikrmta, nY'kyinen 
asuinpaikka., ilrnormra.rus- ja pwlro.usasemat, kuol'ID.IaltJtavie.n h'ei
nien arvioiltu paino ja niita varten :ba.rvittavien vaunujen lnilru
maara sek:a lopuihlrinen sijoirtuskunta. Lisiiksi on todistuksessa ni
m.enomata.n i!lmoitetitam, onko kysymyksessii muUJttavan palaUit
taminen entisehle lkotipaikka.kunnalleen vai srl.irtyminen lopurnti
selle sijoituspai!kia.lle. Todistus sa.adaan anJtaa ll.linoastwan selilai
sille sii.movakeen kuUJluvilllle henikhlOOlle, jotka sisi:ilasiaimninisrt.e
rioDJ syyskruun 19 piiivfuna 1945 vahvistamien, siirtovruen ja siir
retyn Oilll'aisuuden kUJlj,elttami e.srtJa raUitaieiJila ikosk:evrl.en ohjeiden 
I, II, III a, IV ja V kohdissa o1evren m.rua.raysten muik:aan oVJat 
oikeut~ut saamaan vapa'an rautatielruljetuksen ja jotka viite
kirjeen muikaan eivart; muutoin srua hein.iansa lruljetroalll'i.sta vartten 
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kuormausluprua. Tarpeettomien toddstu.sten antaJ:nista on valtet- 4 
taviL" (Sis8Jasiainmini&tlerion siirltoviienasiain os.as.ton ltirjelma 
n:o 16,852, 24. 9. 46. Ukoj Lt N:o 2478, 1. 10. 46.) 

Paperikuormassa olevien vaunujen 
ovien sulkeminen. 

Sen estamiseksi, et1teivat paperilmormassa olewen va'UJ1ujen · 5 
ovet paase m:atk!ailila avaltltumaan · ja sad;e sit.en turmellemaan nii-
den kuorrma:a.. kuten on useasti Wdetltu .tapahitu1l!een, on naiden 
Vlannujen ovien srulvrut llilitoase.m:a.lila JujraSiti sidottava 1kiiJnni rau
tallang·a,1la, jotta ne eivrut piiase hypahtamaan paO.koiJ.Jtaan tarah
dylksislta ja ovet siten ravautumaan. (Lkoj N :o 2458, 4. 10. 46.) 

Uudet maksumerkit. 
Viiiaten Kl 28/46 7 ilmoiwtaan, etta siina mainitJtuja maksu- 6 

merkikeja ny.btemm:in: voidruan tilart:a trt III: sta. Kaskylehdlessa 
olle.vi<a .tiJ1iltysm.alirayksia oo soveill~taVJa jo lokrulruu.n tileja laa
dittt:aessa. (Tfo N :o 1036/2349, 5. 10. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 
Tyoviien Urheiluliiton edusilll p:ainijain. valmennusleirii1le osal- 1 

lisltuville on myoilllietty 25 % : n iiiULtkalippurailen.nus Suone.njaelile. 
Ailennus on voimassa 11. 10.-4. 11. 1946. (Tfo :o 1562/ 2339, 
3. 10. 1946.) 

S1wm. Sos. Dem. Raittiusliiton Piiiviin Nuoret-jaoston jarj<es
tamille ohjoaajain yJleislrurssi1le Vihdin Tervruam:mi<lila osahlislbu
ville o.n myonnatty 25 %: n. ma1tkalippualennms Hel&inilriin. Allen
nus Olll vo:imassa 11.-28. 10. 1946. (Tfo N :o 1552/2319, 1. 10. 
1946.) 

Suont-en Partiopoikajarjeston Savon partiopoikapi~rin tk:oilklkra
johtaj:ilen jp-iJrursseiNe osalllistuvill<e partio~aisille on myonnetty 
25% ::n mattk:allippui3Juennus Pieksat:rn1ielle. Alennus on. ·voimassa 
17.-22. 10. 1946. (Tfo N:o 1583/2360, 5. 10. 46.) 

Suomern K uuro'Yitykki.iinliiton seurraaviin tmlaisltlulksiin osallis
tuviille k:uuromyikille on myonnatty 25% :n mrut:kaJlippua~enn.us 
kuliloinlk:in kysymyksoon <tul>evaiLle asem:alle ja takaisin l·ahtOare
maill.e. .A!Lei1I1us on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paayaa jiillkeen 
kunkin til<aisuu.den. Nl:i.m.a. tilai uudet ovaL : 

1) K.ansralliset shatk:kitk:ilpailut Pietarsra.aressa 19.-20. 10., 
2) Kernvan KUJurojenyhdistyksen esitelmli.pa.iv8Jt ja vuooi.

juhila KeraVIllJlla, 26._:_27. 10., 
3) Kremrin Kuurojeruyhdi.sllytksen esiite1mapaiv<Ji.t Kelll'issa 26.-

27. 10., 
4) Lappeenrrannan Kuuromykkaffi,yhdistY'ksen e&Lteilmapaiv8Jt 

Lappeenrann<assa 16.-17. 11. seka 
5) Riihilmaen Kuurojenyhdis1tyksen esi!tellmapaivat Rii'h1maellla 

7.-8. 12. 1946. (Tfo N :o 1570/ 2348, 4. 10. 1946.) 
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Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja y. m. 
Porin aserruaUa palveleval.le 2. 1. vaihdemiehelle l\1:181tti Santa

sclle annettu virkamerkki n: :o 191 on lre.d0111J1UJt: ja k!uoletetaan. 
( 4. ljp, 2. 10. 1946. ) 

Ma.rita Pal~ maan. uimell1e kirjoi.Jtettu 3. Ilk. koululippu n:o 
25646 Hk.i-PJa, kelpoisuusa:i!l>:a 3/9-31/12 46, on ikladonnut ja 
kUJ&etetaan. (1. ljp n:o 1896/4137, 1. 10. 1946.) 

HEi1singin asemail!la pailwlevalle Vlaihdemri.ehel.Jle Aa.rrre Korpi
s~lle annetltu virkamerkiki 111: o 568 ja lkesalreusivapruaiLippru n: o 
22/ 808 Hki-Prv ov.at kadonneet j•a kuoleJtetaan. (1. ljp n :o 
1906/4168, 2. 10. 1946.) 

Ehlen Nordat.rom.in ruimelle ikirjoiJtettu 3. lk, lrouluilippu n: o 
23505, kelpoisuus:aika 2/ 9 46-2/1 47 Hki-P~a vail.illa, on lkla
donnut ja lmollewtaan. (1. ljp n: o 1913/ 4221, 4. 10. 1946.) 

Riihimaen variilr.<illa palvelevalle veturinJlammi.ttajaJ1e Aimo 
Jarvis~ile lkirjoi.t~tu ~ap. vapaaJlippu 111: o 17/ 04322 Ri-Hki
Ri on k,adtmnUJt ja kuoleteta•an. (Ri vre n :o 361, 3. 10. 1946.) 

Sopim.attomia VR palvelukseen. 
Pasillan aseiDJa;Ua pMveillee.t l:iiikennetyolaise1t Kai Valdemar 

Sa!lonen (s. 5. 3. 22) ja Lauri Launo.ruen (s. 10. 2. 26) :ova,t ero
te.tUJt napistelyn taJkia VR pah~ulkse.sta 8. 9. 46 il.ukien. (1. 1.jp 
n:o H. 1019/4154, 1. 10. 1946.) 

Tampereen asem.alla palveUut yl].im. asem.allilies ESiko Kaarlo 
MUJisto Korpela (s. 12. 6. 22) 0111 juopolttelwn ja [uvatta toimes
ttaan poisjaamisen takia erooottu VR palveliuiksesta 19. 9. 46 il.u
kien. (4. ljp n.:o H 809/ 3614, 4. 10. 1946.) 

A voimia virkoja ja toimia. 
6. liilkennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettiivat virat ja 

toimet: ase1namiesten esillniehen virlcoja: yksi Ylivieskassa; 18. l. vaihdemie
hen toimia: neljii Kemijiirvella ja yksi Rovruriemella; 18. l . asemamiehen 
toimia: yhdekslin Oulussa, kolme Kemijiirvella, y.ksi RovaniemeHa, yksi Tor
nio a, tkakdi Kemissa ja yksi Raahessa; S. l. asemamiehen toillnia: yksi 
Haukipu.taalla, yksi Li.mingassa, yiksi Muhoksella ja yksi A.hmaksella (Ut) ; 
jwnamiehen tovmia: yksi Oulussa, kaksi Kemijiirvella ja yksi Kemissa. Lii
·kenrueo a ton johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettavat asianomaisen 
liikennepa.ikan piiiillikoUe viimei taan 20. 10. 1946. 

7. liHrennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiivat toi.met: 
junamiehen toinnia: kolme Iisalm.essa; 18. l. vaihdemiehen toillnia: yksi Iisal
messa; 1. l. asema1niehen toimia: yksi Ioisalmessa; 13. l. asemamiehen toimia: 
kaksi Kajaani a ja viisi Iisalmessa. LiW.enneosaston johtajalle osoitetut 
hakemul,set on jatettiiva asianomaisen liiokennepaW.an piialli.kolle vili.meistiian 
25. w. 1946. 

8. liikennejwksossa seuraavat esityksen perusteeUa taytettiivat .toi.met: 
:e. l. asemamiehen toillnia: 1kolme Joensuussa; :e. l. vaihde1niehen toimia: . 
yksi Joensuussa; junamiehen toimia: kolme Joensuussa. Liikenneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettavii Joensuun asemapaalliokolle vii· 
mei taan 2-5. 10. 1946. 

Kaksi ki1·janpitajiiln virkaa rautati€'hallitUJksen talousosastolla. Paajohta· 
jalle o oitetut hakemukset on jiitettava viimeistiiiin 2. 11. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan .trukia tkeh<l'itetaan ha<kijoita ennen hakemus· 
ten jiittlimistii ottamaan selvaa a.sunnonsaanti.mahdollisuuksista. 

Hel.sinki 1946. Valtioneuvoston kiJiapaino. 
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Vilttau$ Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N:o 1/'16. 2 ( = lehdennumero, vuosi, ~sian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusiaostoon. 

Alokkaiden palkkiot . 

.AsianiOIUaisihle huomauJt~n, etta kaikille yli vuoden palvel- 1 
let7le alokkaille on, rau<tatiehaJl:iJtuJ\S'en lcirjeJ:rniia N: o H. 67/9411, 
30/ 8 1946 seuranneessa li:leltitelossa mainitttujen paJlkkioiden li~ 
saks:i, maksettaVJa k.askylehden N: o 31/46 2. kohuassa., sivtill.·a 13, 
ma·ini.ttu 8,400 markam suuruinen y;uotuinen erikoisilrisa. (Toj N: o 
To 218, 2/10 1946.) Kl. n:o 42/46. 1. 

Junapainotaulukot. 

RautatieooJliltuksen hankilttua ·1ausunnon jUll!atllli'VIaJlJisuustoi- 2 
mikunnalta rauiatiehaJJl:iJtus on taman lausunnon mukai.sesti paat
tanyt, ebta voimassaoleva maarays ju.n8.Jturval1isuussaannon jurua
pai.notauluk:on n: o 2 kayWirnis ta mtaosaJJa (Viipuri)-Nurmes 
muute.taan s:iJ~en, etta viiJm vall.takunoon raja--Joensuu nouda
ltetai8.Jl junapainotauJ.ukkOa. n:o 1. (Rh n:o 2063, 19. 9. 1946.) 
IQ. n:o 42/46. 2. 

Perunan kuljetussii.iinnostelyn lakkauttaminen. 

~aooa,nhuoilltomim.isterio Oil' kumonnuJt peruruan kuljetuksen 3 
saa.nnostelysta 16. 9. 46 anrtamarusa paatoksen, joka on ilmoitetltJu 
asilanornaisille kask.ylehdessa n:o 39/46. 8. (!Jkoj n:o 2395, 
24. 10. 46.) 

Muutoksia aikatauluun n:o 112. 

16. 10. 46 rrukri.en pysahtyy jUll!a n: o 245 tarpeen vaatiessa; 4 
(S) KorvenJaidan seisakkeella matkustajien otta.m.iBt.a ja ja.tlt:ar 
rn.ista varten. (Ku.t n:o 1779/ 1749, 10. 10. 46.) 

16. 10. 46 Ouk:ien pysahtyy jurua n: o 903 rt~een1 vaat·iessoa 
(S) Jyskan seisakkeelJ..a m8.Jtkustajien o.tlbarn.i.Sita ja j8Jttii.mrista 
vanron. (Kwt n:o 1748/ 1751, 10. 10. 46.) 

662-8. 17. 10. 46. 
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O:Lk: (Kiip) ja Psl viillilli:i ()leva suojastuspaikka on esteenii 
Kap kiiY'Wii:in pv: na. Tiima merkin•ta poistetaam. jurua-aiJkaltau
luista 150, 168 a ja 1016. (Kut n: o 1792/1741, 9. 10. 46.) 

Ku'luvan JobkuUJn 21 paiviislii lukien. asetetaalll rkUilkun:m 
uudet herukhli:ijun.at n•:o. 620, lahti:i Lapista klo 15.19, tuJlo Raa.
heen klo 16.oa ja n:o 619, Hihti:i Raahesta klo 16.11, tulo Lappiin 
klo 17.o5 .. SamaJla muurt.etaan junien n:o 615 ja 616 aliikartau
luja sewra.avalS1ti: n:o 615 liihti:i Raahesta k:!lo 14.15, t1l'l.o Lappiin 
klo 15.oa ja Ill :o 616 la.blti:i Lapista kllo 11.11, rt.ulo RaJarb.e.en kilo 
l8.o4 . (Kut n:() 1571/1740, 9. 10. 46.) 

Kmluvan lokakunm 21 pi:Liviistii lukien pysiihtyvrut Multisillan 
seisakkeelJa tarpeen vrua,tiessa ( S) juna,t n: o 402, 409 ja 410. 
(Kut 1739/1759, 10. 10. 46.) 

Vientipaperin lruljetukseen kaytettiivat vaunut. 

RuotsaJarisirhla aluslmhy>ksiilrHi varus•tetUJt Gb-vaUJnurt (sarja n :o 
57,000-57,249) varataa.n vienltipaperin kuljetu.sta va.rten ja si
joitetaan tii ii tarkoitulmessa •toistaiseksi 10 liikenn•ejarksoon, jossa 
vauruu,t Hihetetiiiin tilan.teen mukaan vierutipaperin Jiihetysase
mille joko sopivassa kuorroossa 'tlai tyhjinii. 

Vaunmm ovioo arlaosaan ·tehdiiiin konepajassa lta.i [.jj,bjmmaJOii 
vrarilkoilil.a seu.raa va mer kinta: 

, Vientipaperivaunu 

Ei saa kuormata puutlJ/Varaa." 

Na:iltii vaunuja ei saada kayttlUi myi:iskai.i!r1 Neuvo&tollittoon. 
meneVJien li:iJhetysiOOn ikul jetukseen. (KUlt sahrke n:o V 1841, 
10. 10. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Lokaikuun 21. piiivasta 1946 lulrien avataarn MikikeHru rasenm.n 
ala:isena taV~ararlirikenteelle vaunukuormi.n (T t) yileisti.i 'f:Ja.rvetJta 
varten , P ursia.lan srartama.raioo", t.ariffiviillimru:lkana 3 km. (Lkoj 
N: o 2576, 12. 10. 46.) 

Kymi.Thteh~ lllsreman arlrainen , Tehtaanportiru" scisarke mruu
t~.an lok.akuun 16. paivastii 1946 •lurkien lallitUI"iksi, IJ.i~kenn:i:iimis
tap31Il1a. Hlm. (Lkoj N: o 533, 12. 10. 46.) 



-3- 42 

Vieraitten vaunujen merkitseminen vaunu
raporttikaavakkeeseen B. N:o 171 b. 

RauUIJtiehahlitus on miiarannytt, etta ,.Asema- ja jUIJJapalve- 7 
J.ussiiiinnoll!" 28. § :n 1. kappaleem a~kohta kumobaan ja etta kon
duffitOorien on tiista Hi.Mien otettava kwaVJakke&"'leen B. N: o 171 b 
myos kaikki vieraitlt-en raultalteitten, s. o. kotimaisten ylmityisten 
ja ulkomaisten rauM11teitten vaunut samoin kuin yksi,tyisten liik
keiden sai:Liovaunwt. (Rh/Lko N: o 2873, 11. 10. 1946.) KJ.. Ill: o 
42/ 46. 7. 

Kivikartio Oy: n kuljetukse·~ rautateilla. 

RautaJtieh'aiJ.ihi,tu.ksen ja toiminimen KiYilkartio 0. Y ., Turusltia., 8 
va.litl:lii syyskuun 19 paiviinii 1946 tehdyn, Hyvinkaan kooopaja
a;J.ueel,Le tuloevien asuwakennusten rakentamistJa koskev:m SIOpi
mu.ksell! n:o 33/11545 2 § :n maii.raysren mukoon on ylU,funJarini-
tulla raJ.rennusurakoitsijal1a oikeus kuljett.aa rahltdvapaasti vail.
tionmurtateiilla rakennustyohon ta:rvi.ttavrut barveainee.t ja tyo-
k.rul.UJt Hyvinkaihlle seka tyon loputtua tyokalut ja kay;ttamfutta 
jaaneet rake.nnustarpeet Hyvin,kaiUta Tul'kuun. Kulljetus tapah-
tuu valtionrautateill.ii. kaytettavaa tiJ.auslomaket;ta· vastaan (Ko 
16). 

Matkustajallikennetulojen yhdistelma. 

Matku&najail.iilikennetu}ojen yhdi.sltelman B N :o 126 a a.Ne on 9 
nuetki.tltava pailt.si asianomaisten a!J.e:kirjoitukseit myosk!in asemJa.n 
ruimi. ja pruvi:i.In.iilira, siis lyotava aseman piiivii!leima.. (YILtr n: o 
Y. 233/274, 8. 10. 46.) 

Kassojen vajaukset. 

Koo kassassa es:i:im.tyy vaj·amsta, on silita ehdootomasti, vai.kkJaJ 1 Q 
se heti tiiyiOOt.iiarukin, ilmoiterotaV'a, Slamoin,kuin vajauiksen tiiy1ltii.
misestii, liidreihllletarkastajail.le, jaksonk:amreer~lle ja ytlilbarkbajrul:le 
seka vhlm.clrsimwintirt:ulile lahetettava kassantiilail.askelma. Samaill.ta 
on selostus kirjoitettava ,Vajaus ja ylijaamiikirjaan" . (Kl. N: o 
8/ 46. 14.) ' l\fuussa lta;pauk:sessa voi, jos virhe myohemmin 16ytyy, 
vas.balava ylijaama jowtua otettavaksi sekaJ!a.is:i.in tuiloihin. (Yilitr 
N: o Y. 232/273, 8. 10. 46.) 
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TyoHii.sjunien kuukausiliput. 

Sen johdoota, etta tyoUiisjunien knmkausrilippujen· var1 suu
resti muisttuttrua 3 luo.hn kuukausilippujen varia, kehoiltetaa:n 
asemi•a tyi)laisjunien kuukausilippuja myydleasaan, erotlllkseksi 
3 luokan kuukausilipui.s.ta, varikynalila v&i:ima.an mi.hin., ni.in 
ikauan kuin nykyistii. painos.ta rii·tt.aa, tekstin ylapuollehle VR kir
jainten aile laidasta laitaan punainen juova. (T£o n:o 1604y'2392, 
10. 10. 1946. ) 

Koululaisille rautatien autolinjoilla myon
nettyjen alennuslippujen hinta. 

Kou1uJ.aisi11lre raut•a1tien aut01linjoi.l•le myonnclyisltii. lalleml.ru.s
lipuiSlta an.netJaan marraskuun 1. paivas.ti:i 1946 .J.ukien toistaiseksi 
ja kunnes mahdQ/Hi..slesrti toisi..n maariLUiap. alennusrta sisarnksille 
si'ten, etta sisaruksista yk.sQ maksala lipusta!lln tayden hinniiL'll ja 
toi.set saavat sen 25 % aJennukseUa. Taman a>lennu.ksen saami
sekSii OlD. esi!tetta vii aJle:runusJipnn myyjalle a.s:iruJ,omaisen oppdil.ai
toksen reMorin .tai joh'iiajan todistus siUHi., etta >aJennus:~a pyytii
vi:ilt ovat sis.a.ruksila ja kayttavliJt aUJtolinjaa ikoulumaJtlk:oi.b..iJ1lS!a. 
(Rh/Lko N: o 2866, 11. 10. 46.) 

Vapaaliput. 

Raum.tiehaUiltus on muu;ttam:Uit Mk I 80. 14. £) ja g) k~oot 
naim. kuuil.uviksi: 

£) mtaosaston rakennus- ja ratamesta:rit seka varasto-m>aston 
puwtava.rakirjanP'i.t.ajat, Haruka.satlmen sahan hoM.aja ja Konm.m
SUO'Ill p0111ttoturveVJalmistamon isliJnnoiltsija alais~lileen vakinaisi!Ue 
vira'Il.- ja toimenhal,tijo.ill.Je seka heidan perheenjii.seiljilleen ttila
paisiii ja tal01t1svapruaJlippuj.a ynnii il:yolaisille ja heidan perheen
jasenillJ.een tilapaisia vapaal:ippuja s.amo·inJ...-uin ·tyo~aiskertavaprua
iippuja omalLa osuudeli1aan ma.tkusbav:hll.e tyomiehille sekii sairas
kel'ltavapa~Jlippuja as:iJan<mLalisell! rau.WtieHili:karm Quo matkusta
mista varten; 

g) Vlarasto-os.asJtJOn. metsiinhoit.aj1alt ja ma.tkustavrut varaston
ltarkkaajat .rulruisillJ.een tyolais.kertavapcraJ.ippuja, sairaskertavaprua
~-ippuj•a ainoasrt:mm a&ianomaisen rautatieliiiikarin luo matkustar 
mista var:ten, mutta meltsanhOOtaj•rut myos .aJl•aisiilleen. tyolaisMil.e 
ta.paturrruvtapauksissa mookaa vai'ten sairrualaalll ja ttaikaisrin•. (Rh/ 
Tfo N:o 2883 11. 10. 46.) KJL n:o 42/46. 13. 
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Matkalippualennuksia. 

Ntwret Kotkat J[eskusjohdon q,o:imoonpanemit11~ varhrusnuo- 14 
riso"ohjraajien kui~SSeille Jlirruijarvel'la 27. 10.-10. 11. ooaLlisltu-
villie on myolliilleltlty 25 % :n martkalippualennus JamijiirveNe. 
Alennus on vocimassa 25. 10.-12. 11. 1946. (Tfo N :o 1591/ 2372, 
:8. 10. 46.) 

Suornen Ilrnailuliiton jarjestfuniin syyslennokkimestaruuski!l
pailuihin osallistuville kilpailijoille seka toimitsijoiUe on myon
netty 25 %: n matkalippualeimus Hyvinkaalle. Alennus on voi
massa 1.-5. 11. 1946. (Tf<> N:o 1595/ 2377, 9. 10. 1946.) 

. . 

Suomen Painiliiton toimesta jli.rjestettaviin painimaOO'ttel.un 
'ilmrsinJt:a:kilpailuihin osa.1l.li3tuvi11le pain.ijoiHe seka toimirt:sijoi1le on 
myonntetty 25% :n IOOJtkalippwaJennus Voikkaan asernaU<e . .A.!len
nus on voimassa 7.-12. 11. 1946. (T£o N: o 1572/ 2357, 5. 10. 
·46.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja y. m. 

Reilsmgin Mern..an rasemasiivooja .Anna Wimbergill~ amnettu 15 
ik~u.siVlapaallippu n: o 40/ 806, Hki-Nsl, on lmd<>D.J1UJt ja lmo
letetaan. (1. ,ljp n:o 1941/ 4271, 9. 10. 46.) 

Kauklahde'lll asemlatlla pailveJlievaJlle [fi.ikenrnetyOJ.iiinen Sergej 
KirillJowi!Ue 15. 5. 1945 arme1Jtu virkamerkki n : o 23 on kad<mr1UJt 
ja kuoletetarul. (1. 1ljp n:o 1944/4277, 9. 10. 46.) 

Helsingin aserrua.ill18i palveileval1le makuuvaummhoitaja Ingrid 
Evi Elisabat:h Svanstromille oonet.tu kesakausivapaal·ippu n: o 
49/ 804 (Hki-TJ), tilap. vapaa.J.ippu n: o 42/ 04868, 21/8-21/ 11 
46 (Hkri.-lVIi-Sl-Pks) sekii. J:ImkuuvaununhoiJtaja Svanstromin 
tyttii:veillle Gunvor aJl:lillle1Jtu till<ap. va,paa!lippu n: o 41/04868, 21/8 
-21/ 11 46, (Hki-lVIi-Sl-Pks) ja pojaJJ.e A1kie annettu .tilap. 
vapaalippu n: o 43/ 04868, 21/ 8-21/ 11 46, (Hki-1\Ii-Sl-Pks ) 
-<>vat kwdlonneet ja kuoletat:aan. (1. ljp n:o 1934/ 4263, 8. 10. 
1946.) 

3. ra!l:ajaksQS"Sla pall.veJevail!le rataVla.Ttija K<>Sti SailmiseiHe run
ne:ttu vuosivapaaHppu n:o 53/682 (Loima.ar--Lieto) an. kadoDill.ut 
ja ]ijuolete.taan. (3. !'ltjp 2. 10. 46.) 

Kuopion aseml3.tll:a p.alvelevalle juoom.ires Vanno Jomnnes Lruar 
,p<>tiltle ann€/titUJ ltil1apainen vapa.rul.ippu n: o 22/ 3215 (Koo-V s), 
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lmlpaaVlaJ 29/11 46 saa:k!k>a, kesakausivapooilippu Koo-KO!IllJU eka 
virkamerkki n:o 14 ovat Umdoil1illeet ja kooJeoot.aan. (9. Jjp n:o 
T. 918/7163, 7. 10. 46.) 

Liikkuvan Polii in Karjaiain aseJII3!komennuslrn11iD.IalllJ konstaa
pel::ille l'ataosille Hclsmki-Hanko, Tahtelar-Turku kirjoiltet.Jt.u 
3 Uk:n aikavapruaaippu n:o 20/691 (kaav. 0. N :o 924), kelpoo
suusaika 31. 12. 1946 satruk1kia, <m k!adonnut ja k!Uoleteta.aln. (Tfo 
n:o 1586/2363, 4. 10. 1946.) 

1 J.k. kirjuri Hugo F!':illundin poja.1We Harry Fri!l11I!JdiJle 30. 8. 
46 kirjoitel~tu kouillulaisvapaalippu n: o 18/16 kelpoova syysluku
kauden Ke-Hki seka 4. 10. 46 ·kirjoi<t.ettu tilap. vapalal1ippu n:o 
27/05098 matkrulLe Ke-Koo-Ke ovat k!adonnoot ja lruOILetei:aa.n. 
(1. ljp TIJ : O 1953/4320, 11. 10. 46.) 

U udenma;aru Uilinin.haJlituksen pdliisivir1anoma.is.e1le IJciTj OOltat;tu 
ka.l!k.il1a radoilla voi.Il1Jassa,oileva 3 lien ailuclippu n: o 5208 (ka.ruv. 
0. N: o 954 s.), kalpO'isuusadka 8. 2.-31. 12. 46, on kadollilllllt ja 
kUolelbettaan. (Tfo ru: o 1608/ 2397, 11. 10. 1946.} 

Myonnettyja palkintoja. 

RaUibatiel:raJ.ilitus QIIl; myOnltany;t Kouvo!Lan vari!koUa palvele
viil.ile vetlll1iJn.k.Uiljet;ta.j.a Eino Kiilavirralle ja ylim. veturinilam
mittaja J aakko J almari Laineelle kummaJJelcin 500 rn.arkan suu
rnise.ru prulkkion lturrmustuksedrsi siita ri.peastii. 1ooimin111asta, joilJ.a 
he ehkaisiva~t uhk.aawn orunet.tomuuden l\iilk:kelin asemalli:L 3. 8. 
1946. (Rh/To .'TI!:o H. 1770/10905, 27. 9. 1 946.) 

' 
Van-pasen pysl:i.mill.lii pallveleViaJlJe •asemam:ilehclle Tauno Olavi 

V esteriselle on myonnetty 500 mrurkan suuruine:n palkiruto tun~ 
nustu.kseksi sili.ta vaJlppamdesta, jat~a han oli osoiJtJtala.nrurt; 13. 9. 1946 
VarpasellJ pysakiHa kiinnittaessaan huomiotoon 1kahlteen epii.ilyt
tavaan mieshe.nkllioon, jOitka myohernnrin. todetltiin junavarkaiksi 
ja j01tlm hii.nen hlmoituksensa ·pert¥treella sa~artllin. pidfut:&tyiiksi. · 
(Rh/To n:o H . 1771/10906, 27. 9. 1946.) 

Ri:ihlmiien asemailll.~a palvelevai11Je ylim. kO'Il.duikitOoriilile Y rjo 
Pettet· Mikkolalle OJl myonnetlty 500 markan oouruinen pailkilln.to 
tunnlustukse:ksi siiJtii. ripe&sita Jtoimirulllasta R:ilihimaen a eman mta
pihadJa 21. 8. 1946, joika jobitrl. kailiden nmrtikal.aukun varikJaruteen 
syyi1listyneen va.nJcikanku:rilil. pidii!btamis.een. (Rh/To 111 :o H . 1772/ 
10907, 27. 9. 1946.) 
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Tampereen v.a.rik:ol1a prulvelevaJlle veltu.rinlh.llil.jettajaJle J aakko 16 
Pertt1~lalle on myoiUlJetty 500 Illlllrkan suuruinen pallciruto tll.Dr 
nustukseksi siiltii ripei:ista •toimirmasta, jota hi:iln oli osoitJt.anut 
s~urat.essa131D. junavarasta ja aiheuttaessaan tamiin pid.attlimi n 
Haapamaen ru>erruailila. 21. 8. 1946. {Rh/To n:o H. 1773/10908, 
27. 9. 1946.) 

Helsinl,orin asema& pallvelevailile asemamiehcl:le Johannes Rauta
kivelle on. myonneltty 500 mar~an SIUuruinen. pallcinrto tunmus
•tukseksi siirUi v,a1lppaudesrta. j·a ripeydesta, joba han oli osoittanwt 
~· 9. 1946 Halsingin asematlla varkaam piloot.rt:.ami.sessa. (Rh/To 
n:o H. 1774/ 10909, 27. 9. 1946.) 

JarV!ellpl:ilin a.....:emallla palvelevall•le mlokkrua.lle .Alpo Pellille on 
myonnetty 500 markan suuruineJII poaililcin•to tunnustuksaksi sititt:.8. 
va•lppaudesta ja ripeydesta, jo.ta han o.soitti pid~i.tt..aessaan. tavara
suojaan tunkeutuneen varkaan Jarvenpaiin asemalla 11. 9. 1946. 
(Rh/ To n:o ~· 1775/ 10910, 27. 9. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Lappeenrannan asem1:11n aldlros Eino El:iJa KookeLailllen (syrut. 17 
10. 12. 1914) on jaaruyt. luvatta pois tyovuoroltaam, ja· erOitet.tu 
2. 10. 46 lukien sopimaM,omama. VR pruhneiluksee.n. (10. ljp n: o 
H. 1263/ 6264, 7. 10. 46.) 

Jyvaskylan aseman ylim. asema.mies Eino Arma Makela on 
erotettu torkeaan varkautecn syyl.:listyn.eena VR pailveLuksesta 
18. 9. 46 lukien. (9. ljp n:o H. 1119/ 7188, 9. 10. 46.) 

Inhan asernJaJlla paiveLlut ail.olms Toivo Valentm La.rviJ.a (s. 12. 
7. 26) on VR palvelukseen sopimattomana erotettu 12. 10. 46 
luiki·en. (5. Ujp n:o H. 1040/4782, 12. 10. 46.) 

P ieksiimaen aseinll.illoa. palve1J.oot 3Jlokkruat Pa~vo Pekmjeff, 
.synt. 31. 3. 1927, ja Erkki Sonni, synrt;. 3. 9. 1921, oVlaJt lmra.tta. 
jf,aneet pais tyovuorolltaan ja poistlmeet pa:ikkrukun•nruH<:~. Sopinwt
lromilla VR palveluk.seen heida.t on e.rotettu, Peksujeff 28. 9. 46 
ja Sonni 1. 10. 46 lukien. (9. ljp n:o H. 1175/ 7311, 12. 10. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia . 

.Al. pl. 1. llc. Tci!rjwrin vi!rlca rautatiehallituksen tariffito;mistossa, tehta- 18 
vanii hoitaa kansainvarsen henkiloliikenreen tilitysasioita, siitii johtuvine 
ranskan- ja englanninkielisine kirjeenvn.ihtoineen. Piiiijohtajalle o oitetut 
hakemukset on jiitettiivii viimeistiiiin 7. 11. 1946. 
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e. lk. kirjurVn. virka rautatiehallituksen tariffitoimistossa. Piiiijohtajalle
osoitetut hakemukset on jii.tettava viimeistii.an 7. 11. 1946. 

En.simmiiisen palkkausliu,okan 1. Zk. ratamestaritn virka 1. ratajaksossa 
(Kerava) ; e. lk. ratamestarin virka 5. ratajaksossa (Pihlajavesi) ja e. Zlc. 
ratamestarin virlca 12. ratajaksossa (Vihtari). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jii.tettava viimeistiiiin 29. 10. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen ha.Joe.
musten jattamistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kir.iaJ,>aioo. 



KASKYLE II N:o 43 
1 9 4 6 

Viittaus Kaskylehdessa julkaist uun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o 1{46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava pai natusjaostoon. 

Tyontekijii.in vuosilomat. 

Kmukulla1tosteDJ ja y1lei&1:en toid~n mindsterion rtyovoima-as]aj111 1 
o.sasto on kiertotki.rjeehl.iiau N: o 58, 1oika.kuun 10 paiviilta 1946 
Hmo:ili.Jtanut, ~ va:Ltiooou'V'OIS!to on sanort.tu111a paivam .tapaibJt.u
rueessa esilttelyssa muutJtanrut y.ksi·tyi oikeudelJlisessa. tyosuhteessa 
valtt.iooru olev.i.e:n toitmruhe:nlk1loidien ja tyorutekijiiin vuosiJ.oman. 
p1demamisesta ltbuikoikuun 31 pii.ivii.na 1946 a'I1tamansa paaWksen 
(RJl. N :o 24/ 46. 2) n<ii.in ik:uu!Luvaksi: 

1) etitii. vuooilloman oilkeUJI:Jtava:ksi ·ajalksi 1asketaan koiko se 
aik.a., j OIIl®a toimihenik.iJlo !l:ai tyo.rutelcija on olJJIUrt valtion prulve
lruksessa vaikk!a hlinem, :t.yoSIUlbJtteensa olisi viilhlla klartiklermutlkin, 
kui.tenkin. silten, etrta aik.a.ioommilll .tapa.hturnoon tyookeDJtclyn ihy
vi:i.ksillUlkemisen edelll.y.tyiksena rtulee ol1a enruen 1omrua. tapahtllllwt 
viiili.inH:am kuuden (6) ilmuJk:aude:n ke3keytymarton tyOOk~mtelly vad.
tion palve1Juks€ssa; 

2) e't:lta toi..mihenkillohloe tai ltyontelk:ijiillJJe myonneta:an vuosi
lomaa. kymmenen vuodlen pad.velusa.joan jiilkeen 21 ltyopaivaa ja 
viideDJtoista vu.od.e.n paJlve1usajan jii!lkeen 26 •tyopaivaa; 

3), etta mnriss:a: suhJ!Jeissa 1110udate.taan .ty.Orutekijam vuoo.ill.o
mistl3. an.netun [aimJ siiOO.n.Olrn.ia. 

Kasky<1ehdema N :o 24/46. 2 o1evrut, valtion:rourtarteiden .tyQ.n.. 
tekijoiden vuosiiLoonlaa ikoSkeVJalt maaraytitset muutetaa!DJ taman 
mulkaisi~n>i. (Rh/ T•o N :o H 956, 18/ 1.0 46.) Kll n:o 43/ 46. 1. 

Virkapukuavustuksen maksaminen 
palkallisella opintolomalla olevalle. 

PaiLkalllioohla opinJtollomallO~a, olleva viran rtai toimen haltija. ei 2 
ole oikeutetJtu saamaan virlkapulkoovustmsrta palkaJil.isen opill1ltlo
lO'IJlJaiiJ ajru1ta, v00111 ODJ se sanotu:lba ajailita kolronaan IJ.uovutetta:va 
vira.nsijaisel'le. (Rh/ To N :o H 1851, 11/ 10 1946.) K<l n:o 43/ 46. 2. 

Asuinrakennusten kellarien 
sii.hkovalaistus. 

Ra.urtJartiehallBt!uB on 'P·ii:iiJtltanylt, ettei \>ladtioma:urta.<teideDI to:imes!tl3. 3 
ja lkust.&lliliUJlme11a. jarj estet.a. siilb.kovaiiJa.iSibusta va1tion.rautateioon 

6815. 24. 10. 46 . 1 
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o.mi t.amien a uinraikeruntt9ten erillisiin keillareihin. (Rh N: o 2910/ 
118839, 11. 10. 46.) Kil Th: 0 43/ 46. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
J uiLkais1.mn , Liik&lJ!JJepaiklkoje.n vii.llimaJt!k:alt" merk.iJbiian UMun 

laiturivaillht€cn tiJJa]ile enti ·n ta.riffiva.hmatkoin: hh.m seiiSiaik:e 
liilkennoimiS!ta:parua II, eka UhiLu.n vaihde, Iiikennoiani ·t.apama Tt 
Ab Gra.nit Oy:tii ;ranten. (IJkoj N:o 2.574, 15. 10. 1946.) 

Heinan kuljetuksen saannostely. 
VaCIL!ion Viljavara. to on antta:nut heinan kUII.jetuksesta semaa

VI/lit maaraykoot: 
1. Hei·niin kulje.tett.ava:ksi obtamin·en :illma1n. ku1ljet.w-ilrupa.a ooi 

ilman, ~tti:i Jii.ill.cbilija amailla eiS~!it:iia Va11ti10J:L Vill'jav18.ra bon aruta
man heimli:in rt.oim.iltusmaarayllmen B-kappa•leen, on e'hdot1ornlll ti 
•be1J.et:ty. Poilkllnmksen tekeval!: la:riltlenJdn V•a!Lt'ion Vill'javara w ja 
Pu.dlustus1ai,tos, milkaili oo!Illli. toimiva,t h iniin Ui•hetll a.jana va.i 
va t.alallJobtajaJJ.a , si~1la kuiljelt1n ()Ill rt.-~Jiloiru Vla•p.aa. 

2. MiUoim. a iami liike esittaa heinaa ku'ljeteMavakkli antaes-
aam. V·aHion Vilj>avaooston a;n,l:aim.•an heini)iillJ toimi,toomaM'ayikse.n 

B-kappa1leen on he:ina <Jttebt.ava kuljet t1t.a.va.ksi. B-ka,ppa.lee ec:m 
on ttiiililom ilyot.ava aseman paivalein:a seka merkittava 1eimoan 
vim'8en, tO'imi•tusmaliirayksen nojailila lwhe.te.ttavan vaoo,un j:a ra!ht.i
ikirj.an numero:t sekii heiruan lab ty P'aino. Rahtikirjarun on lisaiksi 
merlltitta vii .toimilt::usmaaraJilk&en n u mero. (V aillt.i on V iiljawaros1:01Il• 
•ki~·jeJ1ma n1:o 9519, 21. 10. 1946. ) 

Vaunujen harhautumisen estaminen. 
KoSika on saJttunwt ;t.aparuik:sia, ett.ii ri ey a em.iJ>la on ikuor

maMuj.a tavaravaun11.1ja 1ciitetty vaunujen maa!I'ata emist1a poiikkea
viin suU!rlJLiia.1 ~aililtevii111 jruniilll, m1bka, Vlllinnut s]Dten ovat ikulke
neet h.arhassa pi1:!100kin ma1kojoa, ennenkum el'ehdys on todet.tu. 
ikeho:iJtetaan niita va'iJhtopoailvellukoossa <t.o.iJmi,viJa k<mduktooreja ja 
jarjesteilym ~tJarirutoimist.oi a pa!lvelevioa, joiden teht.aviin kuruiluu 
jUlllli·en i!wkoonpalllo ja sii ta maaraaminen., hruol161Hisestti iliY'tt;ii,
maaJJJ velv()INisuute.nsa sima suihtoo a, et.rt:ei ma.iruitun1ais.ia e.r:eh
dyksia ecii.ii ta.pahdu. Samailla. huomauJt€1tal3n, ei!Jta juna.n j•oihta
va:n. kondukt0ori~1 on A. J. S :n 16 §:n 1. b. kohda111 muka.k,"'Oti 
ehd-oltitom~ ti Jt;arka Leit.a;v~a, e.t.t.a junaan ~·i.itett:~"t ja ii>hen myo
h>emmin otettava1t tai siirt:a jaltett.a~iit V18.illl1'l.llt OV18.1t oi.k:eirtJa. 
(Lkoj N:o 786, 17. 10. 1946.) 

Sahkosanomien ohjaus. 
POblti- ja QennaJ:nn'h~lilht us on ikuilruvana vuonna ikiel' tokirjeis

saoo N: o 53 j'a 112 iJlanoilttan>H't, e.bta poo'llti- ja ileUtna1tin.lai1tOksen 
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ja w1~tiomautateiden val · e ii lennatiny~dy '1u1kente · ii on olt~ttu 7 
1. 4. 46 ilUJkien !kii),Uinttoon si:i.hk"s:a.Jwmion• vi:il:iJtyksen joudiUtta
miseksi erini:iriset uudet, n.i:i.•issa k:ieo.ltokirjc.i ,Iii, mi:i.a.riity1~ vlliilty -
toim~paillmt. 

J otta ylk.sityiste.n si:iJhllOOsaoomri.en kuiliku sa.a;taii iiln myi:i ;~:k..<;iiil
oma.an vailitionirainltateide.n rJ.injoiilila tba.pruhtnva 1100!Uart"in1icik~1L
tee 'a mah.doil!liblinnnarll nopeaksi j.a jooot~vaksi, ma.3rat.ii·i:i.n Uiteb, 
ttii saih:k:OOa.n.aana/t on ohj aMa Via siltii Jtri.eta, j olt.a. ne v@h.immi:it1Ui 

vi:iillit. tyOllii ja jouttlli irrnl!llin voidoo.n itnimirt11JaJU, mi:iarii.a emall:le, 
ja at.ta, mdlllom ii:htkiisan:omaTIJ perihletlullon ~di tami.neru on rt.i:irten 
i!Jmeisesti ikysymY'kseSSlii., myi:is muun ik:uin Yil~aJltli n vaJity -
a e.man on otetta;v13. sanom.a vi:ifiitettiivakseen rii.ppumatta &iiltii, 
rnihin vi:i:htysaJ.ueeseen Hi..hetbysasema kuruJ.UJU. 

Si:ihki:isa~I~oania saadJa:ain li:ilh ttaa myos pu:helimilt e, mika[i mUJU 
puhelinilii!h.~nn~ 11a:i huono kuuluvaisuU!SI eiiVi:irt aseba. iilhen est etta . 
Si:ih!kosanomien lkoko s:isi:il1lyiks€sba on j.oika •tla!paiUikse&s.a sata1tava 
rtaysi V1a:rrnn.1us. (Lkoj n :o 52, 15. 10. 46.) KJ n:o 43/46. 7. 

Maksumerkkien tilitys. 
Viilt1aten: Kill N: o 2 /46. 7 illmoi•tert:a1an etta Helsd,rugin, Hyvin- 8 

ki:i!iin, H~irneenlim.n.an Joensmlll1!, J yvi:i ky'llin, Kemil]lo, KdtkoJ..an, 
KotikaJ'll, Kouvoil.al!lJ, Kiuopion, Lruhden, Lappeema.noon, Mi!kh.--ellill, 
0wl'lll1, Porin, Porvoon, Ridhimaen, Saaon:, Tarope.r.ee.n, Tnrun, 
V a;asam. ja V alilii1an asem:it11a on oi!k:eus merkirta makmlnnerk!lrien· 
ttihin vain IJ.oppUl\lllJkiiY'tetyt maJrsume11klk:ikirjat (0 . N : o 90) ja 
·iirt.iia kuuUreuden vailite otlevien vaja.aikirjojen t~lit. ·eUI'Iaa
vaa;ru kuukaulte.en. (T£o N:o 1607/2424, 15. 10. 1946.) Kl n:o 
43/46. 8. 

Matkalippualennuksia. 
Raittiuden Y .tdvie?t N'U,oriso.iohtajiston koJcoukseen <> allistn.1- 9 

v.aiHe nUIOrisoHe on myoililletty 2.5 % : n ma1tk.alhpp.ua~eamu Helsi.n-
kiin.. Mennroo on voirru'lSSa 21-26. 11. 1946. (Tfo : o 1619/2-!W, 
12. 10. 46.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Ur.ho Li:iJhlteviinojal~e •kirjoitettu 3 Wk. koUilutlai lippu n: o 29577, 1 Q 
kclpaava 3/9-31/ 12 46 H1ntamaran-Porvoon viiliUi:i., on kadon-
nwt ja. 'kuoleteta'atll . (1. ·ljp 111:0 1974/4405, 15. 10. 1946.) 

Helsingiru konepa.j.ail.[a paavelev.a.n mutl!l:iilase.ppi:i U. uutisen 
vaimolile iary'lle 3/10 46 lkU.rjoi·tettu rtila.p·i:iine.n vapaal:Uppu 
n:o 9/07591 (.H\Jri,-Tp.e) on kadonnut ja lmO'l telMln. (1. ljp 
n :o 1979/4409, 15. 10. 1946.) 

13. raroajalkso a. patl<valev~uHc tyootekiji:iJI;e M:ikko SailorannaJJ.:e 
ja ha111en vaimoill-eeu Lin·daf,1le 3Qj9 46 kirjo:iteitut Will•api:iiset vapaa-
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liprut n: o 26/6599 ja 27/ 6599 (1mr-Hlci) seilcii 3/10 46 neljiiihle 
tyorutekijal!le iLob.kuun ajaiksi rJrirjoi•tettu .tyolais&:ikav.a.pt8Jallippu 
n:o 52/233 (Imr--Jrts; Uipun ta:kasivu.Jila .nilrrue•t: M. Srail.orrulita, 
J. Pellineru, V. HaJlilkas j•a l\1. VaJJli<us) o:valt ikladoilJ:llee:t ja kuole
'l:etaiaiDJ. (13. l'tjp n:o 1116, 14. 10. 1946.) 

8'e1najoen. varilkoi11a l[)ai1vefl.eMlihle Jil'im. vetm'i·rularrmruttajlillle 
Aimo Armas MJillcis€!ll,e .an!Ile1Jtu. vil~kamel"kiki n:o 8 on. ilmoormutt 
ja, kuol.Jetetaalll. (2. vjp ll'L:o 1235/1159, 1 . 10. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
KouvOila.n v.a.r:iJlrolla patl.v&lih11t yilim. vffi,.l}iianmifbti:i.ja Paavo Hen

rik Li.nldk]_visst (s. 6. 5. 25) on il.uv&tta toimootJa.funJ po:isjaamisen 
itakia erotettu VR pailvel'll!ksoota 6. 10. 46 1uilci:en.. (Kw Vre 
111:0 474, 18. w. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
KorjatUS: Kl n:o 40/46. 8. 9 liikennejaksossa esityksen rerusteella tay· 

tettavien virkojen ja toimien luettelos a avoinna oleva 2. 1. asemamiebeu 
toimi Kuohulla on oleva 3. I. asemamiehen toimi. 

Ylifln. V/11Unwmestwrim. toiflni Pieksamaen varikolla (Parikkala). Edelly
tyksena mm. venajii.nkielen taito. Koneosaston, johtajalle osoitetut hakemuk
set on jatettava viimeistaan 29. 10. 1946. 

4. liikennejaksossa seuraavat esityksen peru teella taytettavat toimet: 
1. l . vaihdemiehen toimia: yksi Tampereella ja ka.ksi Haapamiiella: 1. l . ase
?na'Tiviehen toiflnia: yhdeksan Tampereella; 2. l. asemamiehen toimia; kaksi 
Poria a, kaksi Haapamaella ja yksi Toijalassa; 3. l. asemamiehen toimia: 
yksi Viialassa, kaksi Vilppulassa, yks1 Orivedella ja yksi akkilassa; seka 
juna'Tiviehen taimia: yksi Porissa. Liikenneosaston johtaja.lle osoitetut ltake
mukset on jatettava asianomaisen liikennepaikan pii.iillikolle viimeistaii.n 
30. 10. 1946. 

10. liikennejaksossa seuraavat .esityksen perusteella t'aytettavat toimet: 
1. l. vaihdemiehen toilm.ia: kolmetoi ta Kouvola.ssa ja kolme Kotkassa. Lii
kenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettavii. asianomaisen lii
kennepaikan paallikolle viimeiataan 10. 11. 1946. 

Ka-k ·i 2. l. kirjurin virlcaa, joiata .toinen Vaasan varastos a ja toinen 
puutavarakirjanpitajii.n toimiatossa Haapamaella. Piiii.johtajalle osoitetut 
hakemukset on jatettava viimeistaiin 11. 11. 1946. 

Kilrjanpitiijcitn (pwutavara-) virlca neljannessa varastojaksossa, asema
paikkana Rovaniemi. P'"aajohtajalle osoitetut hakemukset on jatettava vii
meistaan 11. 11. 1946. 

1. l. varastonhoitajan toiflni Pasilan varastossa, jonka l1altija toimii en
simmaisen varastojakson pii.iillikkona. Rautatiehallitukselle osoitetut hake
mukset on jii.tettava viimeistaan 11. 11. 1946. 

1. l. kanttoriapulaise?t toimi (konekirjoittaja) rautatiehallituksen varasto
toi.mistossa. Taytetaan esityksen perusteella. Varasto-osason johtajalle osoi
tetut hakemukset on jii.tettava rautatiehaJlituksen varastotoimistoon viimeis
taan 11. 11. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jattamista ottamaan selvii.a asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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Viittaus Kaskylehdessa julka istuun maar aykseen merkitUn: 
Kl. N :o 1/46. 2 ( = lehdennume ro, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muut osllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Polttopuiden kaytto valtionrautateiden 
virka- ja asuinhuoneissa seka myynti rau
tatielaisille lammityskautena 1/ 6 1946-
30/ 5 1947. 

Rawbatiehallitus on rtehdysta es.i!tyksesrtii tiinaan antanut eu- 1 
ra.avart; maaraykset otsakeasiasta: 

V alltionrautateiden virkahuoneiden ja rusemapaiiJlilikoiden hal
linna.soo. olevieiJJ asuinhuoneideiJJ Hirrnm:irtJt:amiseen saada.an anltaa 
ja ra:UJtati~iiisihle myyda Ui.rnmityslka.urteiUL 1/6 1946- 30/5 1947, 
siis lt~aJaD.nehtivasti vidme kesailnlJUn 1 paivasta 1lukien, en.intaan 
seuraavat maariilt ·po1ttopuiil:a silkaili~, !Jruin niita on saabavissa: 

T alue n alue m aJue 

H U1001eUimmitysu,liDi ........ 5 m3 4.5 m3 4 m3 koiVUJh. 
H uonei toss:a Uisiili olevrua uunia 

!k:ohti • •• 0 • •• •••• • • • ••••• 3 2.5 ., 2 
" " KeittiOhel:la ••• • • 0 •••• 0 ••••• 8 

" 
8 

" 
8 

" 
havu rtJaii 

sek!ah. 
Kes!k:uslarrumitystaloiJJ keittio-

hehla • ••• •• 0 0 • • 0 •••••••• 7 
" 

7 
" 

7 
" 

., 
Ke:ilttio, joosa on keskuslfunmi-

tys ja kaasukeiJtin ••••••• 0 2 
" 

2 2 
" Ke:iJttio, jossa. on kruasukeitin, 

mu:tta ei keskusllilllliDitysta 5 ,. 5 5 ,. 

I ~alue kfu.ittiila maJan pohjo:is- ja itaos:issa 01levat raiaosalt Pa
rikikailaan, Pieksa.rn,ii,elle ja KokkoilaaiJJ saakka, nama asemat ja 
ra taosa P ar:ikkala-Pieksiimiiiki mulroa!8Jlluettuina, 

II alue muut kuiru I ja III aJuees:een kuU<luva;t :rertaosa.t ja 
III ruJ.,ue maaiJJ lounaisooassa oleVJat rataosart, rajana Manlty

luoto- Pori- Tampere -Riihimaki-Porvoo-Sornainen-Hel
sinJri, 'mainitut asemrrut ja niiden viilihlii oleva;t rat.aooa~t mukaan
luettuana. 

Erllei koivulualllkoja ole saatavissa hul()llel!ammitysuUilleja var
ten. annetaan 20 % e.neavman thavu- :tai sekaihalikoja. 

69 7. 31. 10. 46. 
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Polttopui~ta on tannettav,a sen mU!kaa:n, kuilllka monlta ·huonetJta 
ltosiasiruHisesti on asianom.a.isen hwoneiston haltijan halli.nnassa ja 
on hanen esitettiiva talonomis1lajant, isl:inn.Oit.sijiin tai kabden iuo
Jtettavan heDJk.ilon todistus p0il1ltopuutilauksen. hyvillksyjalle halli.n.
Il!asSaan oleviem. huoneiden lulmm.iiarii.sta. 

Poltto.puUJtilaUJk.sen hyvaksyjien on pidettava virka- ja asu.ID
huoneisiin ann-etuisra ja rautatielaisiille myydyista haJoista sa
mantapaista tarkkailukirja:a kuin thlapaisista vapaalipuista. Sii
hen on merkittava polttopuiden saantiin tai OSitoon oikeutettujen 
nimet, toimet, asunto-osotteet, huoneluvUJt jra ne pollttopuukuutio
maarat, jotka lrnkin henkilo on oikeutettu lammiltyskautena saa
maan lta.i ostamaa.n seka pa:iva- ja polttopuumaariit sita mulb..-aa, 
kun tilauksia hyviiJksytiiiin. Ta.biin lt.arkoitukseen soveltuu ka.a
vake A. N:o 88a. 

Hal!koja s.aadaan antaa e.nmtaan 4 m3 kerrathlaa.n viili.in.taan 
kuulk:t3.uden vali.ajoin. 

Mafuays todcistuksen esittamisesta si~ta, ettei poJJttopuiden 
tlilaajallla ole enempaa polttopillta kuin 1 rna, kumot.aan. 

Helsingissa annelt.aan toistaiseksi huoneistoa V'arten, joss.a on 
lkeskusliimmitys, puihla liimmi,tettava keitti.Oliesi ja k.aasulkeitin, 
enintaan 4 m3 havu- tai sekwhrulkoja, jos huoneis~ on eil!inr
ltaan 4 asuk.asta, 5 m3, jos asu!klkaita on 5-7 ja 6 m3, jos Mtii 
on 8-10. 

Kysymyksessiiolevaa asiaa kooken reutatiehallituks.en kierto
lkirje N: o 2/ H. 162 16/1 1931 on edelleelllkin voimassa niiiLta 
osin, joita ei edelHioleviilila maaraykshlla ole m.u'Utettu. (Rh/V o 
ill:o 3014, 24. 10. 1946) KJl n:o 44/ 46. 1. 

Seisakkeille matkustajia varten asetetta
vat ohjeet. 

1. RautaJtjeballitus on piiiitti:i.Izyt, etta jou:l u!lruun 1. paivii.sta 
1946 [ukien oikeutetaan seisalkkeelta junaan pyrkivat ma,tkusta
jat anta.maan seisakkeelle tarpeen va.rutiessa pysiihtyvi·lile juniUe 
pysiihdytJtamism.erklkeja. Merkki on annettava hyvissa ajoin ja 
selva.s.ti, paivalila raidetta kobti ojennstUJlla kasivarrella ja pi
mea.llla var1t6nJta (,vaJikoista") vruoa pai:kaillaan pitamalla. 

2. Seisakkeiden nimipylviiisiin on k:iinmtettava eninltaan l.o 
metri,n korkeudelle 1. kOihdassa mainitut ohjeet sisautava hlmoitus
,t.aulu, jo.ssa sit1ipa~tsi on luete1tava seisakkeelle pysahtyvien ju
i!lien IJml:kusuunrt:a ja liiht:OOjat. Asianomaiseill asemapaalllikon ja 
pysakiruhoit.ajan on huolehdittava ilmoitust.arulujen kiillJllitltami
sestii - rtarvittaessa ratam.estJarinJ apua kaytJtaen - sekii illmoi-
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tusten tii.yWi.misesta ja aiikaltamlun muUittuessa ilmoiitus:ten vaih- 2 
tamisesta.. KaksikieliselUi paikikaJkunnaHa dl.evihle seisalkke:iJJle ase
tetaJan 1kJa.ksi illm.o1tustauilua. 

3. lilmoitu.sltaulut rtilata.an Riihimaen tUTVrulaitevarastoota ~ii
kennejakson paallikon hyvaksytnavaksi llii.hetettii.valla ttilauksella. 
TaulUIIJ varast<>nimitys on: Ilmoitustauiluja 344 b (seisakkellta 
varten). 

4. Llmoiltustauluihln asetelttavat kaavakkeet .tiJaa piilillysto
asema painatusjaostoota. Kaavak!keen nimi:tys on: Ohjeet junien 
pysililyttamisesta seisaJkkeelle (0 N:o 1114s = S'Uomenkielinen, 
0 N: o 1114 r = ruotsinkielilllen). Koskia painos on verroten pieni, 
saadaan nru~tii. kaavakkeitta t:illalta. vain 2-3 kappaletta kutaik:in 
seisalketta ikohti. (Rh/Llro N :o 2966, 25. 10. 46.) Kl n:o 44/46.2. 

RJJ.utatiehallinnon tyojarjestyksen eraiden 
kohtien muuttaminen. 

RaUJtaJtiehal!ilinno.DJ ibyojarjesty>ksen 7 §: n 21 ja 22 kohdaJt ovat 3 
muutetut seuraava.n sisa1tOOsiksi: 

21) myontaa Vlahvisbettujen perusteiden rnu!kaan aVUJStu.ksia 
varattomien rautatieliiisten ihautaamiseeDl, 

22) raltikaista 'k:ysy;myUrset aa.a;k!keiden y. an. saireanhoi.toon rbar
peellisten tarvikkeiden ja kojeiden saataviillla piltiimisestra (Kl n: o 
44/46. 3) 

ja 17 §: n 4 ikohta seura;avan sisii.lltms.eksi: 
4) ~ei.sili mJi.iirayksla. palkkaulksesta, malttka-, paiva- ja viran.

tekoraili.oista, yli- ja sunnUJntai•tyokorvauksista sekii. oikeudesta 
v.ir'Jm.- ja VlU.osiaom.iiD (Kl. n:o 44/ 46. 3) 

seka 38 §:n 12 k01hta ikuuil:umaan seumavasti: 
12) jarjes:tiili lii.akkeiden ja sairastarpciden lharukinta, Jllyontaa. 

valmiilla rauJtateill.lli., vahvistettJujen perusteiden mukaan, avus
tuksia rauJtatieUiisille ho.iltoa varten keuhko- ja mielitautisairaa
loissa, seka ratllmista kysyrnykse.t mailrsutt<>masta lii..rukarin- ja 
sairaakrlw:itdJoslta. (ill.. n : o 44/46. 3) 

(Rh/hll.o n:o 1419, 25. 10. 1946.) 

Muutoksia liikennesaantOon. 

Rautatielhrullitus on hyviillmyiJJYt seuroavan uuden lislirnii..iirii..yk- 4 
sen liitettav3;ksi liik€nnesaannon 40 § : aan: 
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2. 40. ~ :n 5, :momeiLtiSGa mainrl.ttuihin pii.lillyksessa ikuljetetta.viin muiliin 
eliiimiin, joita sa.malta ma.tkustajalta. oteta.an enintiilin 50 kiloa kuljetetta
vaksi matkustajajunassa., luetaan pi.lkkuporsaat, karitsat, kaniinit, turki eliLi
met, ravut, kastemadot, kan.at, kana.n.poikaset, mehilai! et yms. pieneliiimet, 
jobka laatunsa pu()lesta. soveltuvat fkondukti::iorivaunussa. ikuljetettaviksi. Piiii.l
lyksen sub. teen on nouda.tettava liilrennesii.ii.nnon 55. §: n mii.ii.rii.yksiii.. (Kl n: o 
44/4.6. 4.) 

SamaJ1a on hyvalrny!Ut.y liik:em:resiilinnon 45 §: lili.l1 seuraaVIa 
uusi [isii.maiira.ys : 

8. Kiitotavaranl!l. •kuljetettav.ien e181inten suhteen vrt . 40. §: n 2. lm. 
(K.l n:o 44/ 4.6. 4.) 

(Rh/ :Uko J :o 2471, 25. 10. 46.) 

Neuvostoliittoon menevan t avaran lii.hetys
papereiden toimittaminen rautatien virka
postissa r a j a-asemille. 

5 Neuvostolli1Jt01o1I1 me.nEl'VIiiru sotaJlrorva<tlS-, 'lmuppak'O'.IllVensaltri.o-

6 

y . m. :Davaram oluovutusten joudruttamiseksi raja-asemi.ffi.a. mi:Wira
ttaan, etta [iiili.etysasemieru paaHysto on :tavaJ.~an iJ.ahettajoii.n teke
mii :ta pyynni:ista v~rollineru vasta13nob1Jarrna:an ja edehleeru murt;a
tien virkapoot.issa a. o. raja-asemaru paa1likoBe iHfuetUi.maaru n. s. 
en.nakko:iJLmoitu!ksen j1a I1Ja varaluet:Mlon yhd)'ISlliikennera,htikirjo j en 
y. m. lu,ovurtuspapereki.e'DI Vlahn.istaln.!ima varr.teru. Asemapaally.stOn 
on ehdort:Jtorrua.sitj huolehdittava., etta liD. o. asirupwperiJt osoiteta.an 
samallil~ raja-asea:ruaiJ.e !ku:in mim.ne 'k. o. :taV'ara on oso~tet:Jtu ja ~tta 
paperit -liiili.eteta.an sopivaan kuoreen u,ljelttuina ensimmaisehla 
sehlaiJS.ella junrulla, jolla ne nope:immin saa:puVIt perille. Kuoren 
piiillille on k:hrjmtettava oo.rua ,iJriireellinen:". (Rh/ hil.o DJ: o 2983, 
25. 10. 1946.) Kil n :o 44/46. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

RoV'aniemen 13Seman alaisena on avatbu liilkeruteelle !k:i.Lorrnet
rilla 969 + 980 m , Jiicwlwliiinen" -mmi.uen eisaike, tariffivihli
mabka.oo 3 krn Rovaruierrnehle (I1La 103, 1\frj 145). jossa pysiilh
tyvalt maltikustaj•ien j8Jbtii.mista ja otJtamista varteru ( S) .to:is.ta.i
seiksi kai.klki mabkrustlaj~a ku!ljettlavat jurua.t. (Rh/ Ulro N: o 2960, 
25. 10. 46.) 

Joonsuun asemaru a.il!aisena aVIataJan marraslruun 16 paiviistii 
1946 lu:kien liikentee1le J oensuun ja Ha,mmaslaili.den asemien va
lillii lrilom. 617 + 155m , H ernes.uo"-DJiminen seisake, lbarid':fivili
maJtkoina 7 km JoensuuJmru ja 15 km H0011Ill.aSiLruhtoou (Uwa 52), 
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jJOOSa pyslilhtyviilt martkustaj iten j l:iltitlirrn.ista ja ottannislta varten ( S) 6 
:to:istaiselmi lkaikki ma,'1:!!rusbajia kuijottav~t j'U.DJalt. (Rh/Llro N: o 
2981, 25. 10. 46.) 

Odotussuojat ja kaymillli.t. 

KU!I1 edelileenlk:in saapuu Vlallrutuiksia sBir.a, eWi odotu.shuoneet ja 7 
lk1ilym.ililrut itiik>ennepaiikoilla ovat epli.c;iistit selrii. etta kayTill&loidem. 
ja VM'Sinkin seisakklreillla oleviEm odotussuojien se:iniin, on toher-
retty rumelllta:vri.a rptirroks1Ja, muibaltiehaillitus maaraa, etta val1t!ion
raut31teiden hoidelttava<t suojart; ja kaymiiJlat asiaili()[Ilamten toi
m€Sta pidetaan siisteina ja etta rumenrtavat piirrokset poistetaan. 
Niinikaan on seisakke:iillLa olevieru odotussuoj,ien s:i.iSteydesta pidet-
rtava lhuOilta ja,, m:i!kali suoja on paikkaJknmtalaisten hoidossa, 
he.itdliit suojan suillkemisen uili.a:lla valvoitettava ylll~itamaan siis
lteytta setka po:istamaarrJ, sUIOij<ista rumentavat piirrolkset. (Rh n: o 
2996, 24. 10. 46.) 

Tyhjien puulaatikoiden, tynnyrien yms. 
varu.staminen osoitteilla. 

Kuru ltY'hji,en puwaatikoiden, ty;rmy;rien ym. pailaurtustariifilla 8 
[li.hetettiivieru ilruljetusesineiden oso1ttam.isessa on iiLmerunyt ieva
pera.is.yytJta, mista on aiheurtunut m,&iiraasemiillLa sekaaD!IliUSita liihe
tylksia vasta<anotrtajdille 'luovutettaessa, kelloitetaan asemia saoo
rtmnillaisia lahetyksia vastaa:ndbtlliessaa,n 1la1'1koin V'MVOJlllaJan, ~trt:lii 
ni.iJbilln kuuil.u'Vat esineot ovat varusltetut vwhvoilla ja kunnoliliseslti 
kiinnitety;illla ooOlitellapuillla, jorissa on va.s1toonotbaj13.n selva osoilte. 
(Lkoj n :o 2635, 22. 10. 1946.) · 

Kansainvlilinen tavaraliikenne. 

Tornd.on kawbta u:lkoma1lle menevia JfuhetykiDi.i. vastaa.ootet- 9 
ta'eSSa on il;ruh.etrt:ajiillle hu()llllaute!btava, etta tu!ll:i!ki.i.si.tJtelya varten 
Torni.ossa tarviJtlaJanJ iliihetyksille vient~liseJlSSIL ja kaUJppatavaroil~e 
l:isaksi ik.auppallasku kaksm kaP'paJ.eiin.. Lahettajan on joko llitei-
tava nama asiahlrjat rahJt:iJkirjoilhin iOOJi ilii.thetetltii.va ne suoraa,n 
tulli~ehehle Torn.iloon. Naiden asiaikirjojen pu'Uiiltuessa pidlii
ltetai.i.Ill tavara To.rniossa. Lisenssia e:iJ tarV'ilta lahja:lahetyksi:lle, 
joideru. arvo on aille 1,000 roik e:ilka myoski.i.i.i.ru viihi.i.isiJlle lll!UUtJt.o

ltava:ral&hetyikshlle. LiihteJtltiijiin on kcitenk:.in tii.lloiru aJJ.netlta.va 
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kirjallinen selv:iltys, etta [ail:J.etys on iJJahjataV~aJ.-aa tai llciiyJtettya 
muuf1ltoltavaraa. ja sa.ma~~a. ilmoitettava mu111ton syy. 

La.b.&tykmlle on laiadittava kansainvall.iset l'!ah.tikirjat jo ~fuhtO
ase:maUa t.ai llioottava mUJkaan 8 m.k niiden: ·l.aaJt:;imiseksi Torniossa,.. 
(T,iitJk n:r 198, 25. 10. 46.) Kln:o 44/ 46. 9. 

Sailiovaunut. 

10 Hu10maUJtetaan, etta. pai!kallisllikeruteessa !klannetJaan sa.illiovau-

11 

12 

13 

nrusta maksua ikuJOOn ik.altetusta vau.nu.sta. (Tfo N :o 1692/ 2505, 
26. 10. 1946.) 

• 

Ta varanluokitus. 

Paperiilii.rualt,. nalhkiapaperi ja a.r'klrupaperi 1lue1Jaan luOik:k:iJin. 
B 2, tarytiilet ~udkkiin D 8, ibitumila.kka (asia;l,ttilakka) luokkiin 
D 7 ja bitmm]kylllastys.Oljy 1udkJlciint D 7. (Tfo N :o 1693/2604, 
26. 10. 46.) 

Ma.tkalippualennuksia. 

Tyoviien U1·het'luliiton alolcaswyrkket'"lymest'a!ruuskilpailuihin 
ooail.lis!tuvill.e kilpailijoillle sekii toimitsijoille on myoilllJJetty 25 %: n 
matkalippuale.Illlius Tampereelle ,tai Imatralle. Alennus on voi
massa 1.-6. 11. 1946. (T:flo N :o 1660/2464, 21. 10. 46.) 

EUsenv(1J(J.ifVJh!, pmnmitusuhrien hautamuistomerkkien paljastus
tt1aisuuteen osa:1l.iSbuvalil.e siir.tovaelle on myonnetty 25 %:Ill 
maJtlmlippualennus Savonliil!D.Iaan., Alennus on voimassa 5.-9. 11. 
1946. (Tfo N :o 1670/2473, 22. 10. 46.) 

Kadonneita matkalippuja. 

Joe.nsuun varikolilia pallvelevwhle ylim. veturinil.limmittajllil;Le 
Sillno Koh.oselle annettu tilapailllen vapaalip.pu n: o 27/ 4997, 
1/ 10 46, tiJ.apainen J.upailippu rndallla ikulkua varten n:o 213, 
1/ 3 46 ja kesfukausiv31p;aa.li,ppUJ n: to 44/727, 3/5 46 (Jns-Kma) 
ovat kadollilleet ja ku<>il.etelt.aan.. (Jns vre n:o 429, 21. 10. 1946.) 

Helsi.ngi.n ilronepajallla palvelevalle llronepa.jaJtyolaiselil.e Heikik.:i. 
KwUikolehdolle 30/4 46 k:irjoitettu kesalka'llSivapaallippu n:o 13/667 
(Hklir-Nsl) on tkadonn.ut j•a k:uoletetaan. (Hki iknp, 24. 10. 1946.) 
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Myonnettyja palki.ntoja. 

Rautart.i.elllalllitus on myoDJIJiinytt Sapun 'lailturiva.ihlteelila pal've- 14 
levailile asemruniehoelhle Toivo Juntuselle 1,000 ma:rtkan suuruisen 
pa1Jk.inno:n rtunn.ustukseksil hanen keksi:rn1ista.an ID.Iakasiili:Ukarryjen 
pidrutyslaitteesta, jooka raU!IJaitiehail.litus on parutltiinyrt ottaa kiiy
rtiinJti)on vrultionrauiba.teil'lii. (Rh/ To n:o 2546/ 11805, 11. 10. 46.) 

VlllaSa:n asem.a1la paJ.velevailile 2. luolmn asemamieheWle Aulis 
Paavo Juhawi Maskulin't"lle on myonnertty 500 rnarkan swuruinen 
pallikiJnJt:o <tunnustUikse:k;gi si1Jtii. oma-alotrteisesta jra ripeastii toiJ:rui,n
nasta, jota han olli osoi1.1taruu.t Varu>an a.s:em'3Jl!la 19. 7. 1946 pidii.t
tiiessiiiin va.Illlrillmrkurilll, joka oli riklko.nut pik:Ja:tavamtoinllston 
fukkunan. yrit tiien paastii ttloirn.istoon varasta.rr:ristarkoitu.ksessa. 
(Rh/ To n:o H 1850/11800, 11. 10. 1946.) 

Tampereen varikolila pallvelevaille veturiinlfunmiiltajii.lle Erkki 
Eemeli Hanniselle on myonnertty 500 ma.rkan suuruillen palk:iruOO 
tunnustukseksi siitii valrppaudesta ja neuvokkuudesta, jotta han 
oli osoittan.Uit 17. 9. 1946 toimiessaan veturirulrulj etJtajana j un.assa 
ill:o 1416 ~mii.l'la Lempiiiilan j<a ViiaJan <asernien vihlim 
huomionsa j.uni8JJ.sa. 'lop.puopa.sibeirtten puwttumiseen ja i1ilitemail.'hli 
ottama<alll tar'JreinJpa~a se11ma t<a:paMUllUlSta, jolloin. iilmeni, etJtii 
viisi w1unua oli irroThillut junasta, rnista oiLi.si sraattanUJt o11a suuri
ikin ViaJhinko seU!l'auilDsena. (Rh/To :n:o H 1849/11801, 11. 10. 46.) 

Pasilan varilrolla palveleva11e veturin!Hi.mmittiijiillle J uho H jal
ma?· JiirviseUe on myoiLI1€1t;ty 500 markan suurillnen pal.k.ii!Jto 
tunnu~U!kseks.i siita valppaudesta, jota han oli osoittanut 16. 5. 
1946 Hedsingin ratapihahla kii.n.nittaessaan huom.W.nsa varastamis
aikeissa. ollee een mieshenkiloon ja pidatltaessii.iiiiJ tiimii.n. (Rh/ To 
n:o H 1883/12093, 18. 10. 1946.) 

Sopimattom.ia VR palvelukseen. 

Kuopion. aseiDJai1 alolr.a.s Lauri P~arinen (s. 15. 12. 23) on 15 
syyhlistynyrt virailJisen asirulcirjan vaarentam.iseen se'k.a varkauik-
siin ja on erotett u VR palvelukseen sopilooJttoiD.ailla 14. 10. 46. 
(9. ljp m:o H. 1209/ 7532., 22. 10. 46.) 

K uopion <aseman alokas E11kki J oha.runes Hi.lltunen ( s . 27. 8. 27) 
on erotetJtu. sopimattomana VR paJlvelu:kseen 14. 10. 46 lukien. 
(9. ljp n.:o H . 1209/ 7531, 22. 10. 1946.) 

Avoimia virkoja j a toimia. 

1. l. konttoriapulaisen toimi Oulun varikon toimistossa. Tiiytetii.iin esi- 16 
tyksen perusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemu.kset on jatettavii. 
3. varilklkojakson pii.ii.ltikolle viimeistun 9. 11. 1946. 
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5. liikennejaksossa seuraavat e ityksen pe.rustoolla tii.ytettii.vii.t toimet: 
t. l:vaihde?niehen toimia: yksi Seinli.joella; IIJ. l. asemamiehentoinnia: ikaksi 
Va.a.sas a; S. l. asemamiehen toimia: yksi Ylistarossa, yksi Inha.ssa. ja kaksi 
Voltissa; sek& junamiehen toimia: yksi Vaasa sa ja viisi Seinii.joella. Lii• 
kenneosaston johtajalle oso1tetut hakemukset on. jatettii.vii. asianoma.isen lii
kennepruikan p&ii.llikolle viimeistii.ii.n 11. 11. 194&. 

1. vari.:k!kojruksossa seuraavat esitykseUJ perustoolla tii.ytettii.vii.t toimet: 
Pasilan varikolla: Il!6ljii.kymmentii.seitsenlli.nl veturinlii.mm.ittii.jii.n. toin.ta; .Riihi· 
mt.ien va1·ikolla: kolmekymmenta.neljii. veturin.liimmittii.jiin .tointa; ja Turun 
varikolla: neljiitoista v~rinlii.mmittii.jii.n tointa. Kom.eosaston johtajalle osoi· 
tetut hrukemukset on. ja.tettiivii. asianome.iselle vari>korupaii.llikolle vii,meistii.ii.n. 
13. 11. 1946. 

IIJ. l. tarkkaajan virka va.rasto·osastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset on. jii.tettii.vii. vii,meistii.ii.n. 23. 11. 1946. 

Kirjanpitajan virka 13. Tatajakson toimisto sa (Kouvola). Pii.iijahtajalle 
osoitetut ha:kemukset on. jii.tettii.vii. viimeistii.ii.n. 25. 11. 1946. 

YLeisen vaikean asun.topulan takia ikehoitetaan hakijoit.a ennen hakemus
ten. jiittiimistii. ottamaan selvii.ii asunnousaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Yaltioneu,·oston kirjapoino. 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuu n maaraykseen merk ltUn: 
Kl . N :o l /46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muut osilmoitukset on tehtava pamatusiaoswon. 

Vaa.tetustarvikkeiden myynti rautatieliiisille. 

Rlh : n hluo1topaillikon kirjalm.aMa N :o 536/ 46, 22. 3. 46, 1 
(JQ N:o 16/ 46. 3.) rnuta.tiela:isiille myytavi>en V~Mitetustarvik- . 
rkeiden vraN~StoiJnJ:JJista, myy.nnis.tii ooka tilit:yikoosta noudaJte.tta:vien 
ohj.eiJdem. 9. lk<Jihrta poislteta.ailli j:a 6. kohrta mUIUtetaan reumavooti : 

6) V.ruatetusk.ootiln er:i!lroisilmprongit j a p:isteeJt seka mahddlJli
sest] jaJk!ama,tJta jaaneert vaartetusrtarvikikee1t on j·rukolistam. kaksois
llroppailleen oheJ.iLa VliirlncisrtiiM!. k.u.niki'll! ikuruikamden 10 paivana t ili
ltlet.tava jwkson, varikon, konepajmn 1JaJi raurtaJtierakerm.ulksen toii.
m:it!itoo!ll sen mulkais.esti, kuin silttii. j.aJ.empiim.a on maarl:i.tty. 
Edella :rnaiill.irtui.ssa, toimistoiiSSia lbarbsteltaan, e;too. ltlarvcittoot on 
:rniilirayksili nou&ttaen joottu, ja etta varutertruspistoot ja er.ilmis:
ilrup:on.gllit• on oikein rtilitetty. 

Y1la rlurelte1tujen toirrruistojen alrailsten illilttajien on kuponlkien 
ja p:isteiden :ta.rkasrtuk.sen helpottam:iseksi. seik,i:i, niidoo lkatoa.rniren 
vaJrtt:i:i.miseJks] •l.riJimlaJttava ne k3J1SaJl!huol.tomiruisterion vahV!isti[l,
m.a:lle lO!IUJallclreellle · : o .J 338 ( erilro:iskupo.n,gtilb ja .pisrteet eri 
lomalk!k.MJile), jroita on s3J3.Jbavissa pa,j[mJilijsten Jm.nsanhuolJtoJaurta
k.Uillltiern ,1Jaimi.srt;ois-ta,, ja j.oiden .tJakasi.V'U <On w.tilmi·iksi ruu.dJU
tettu ja ikas:iltalJty liimallla, seildi. rtayttettava lomaklkee[L e.uusivu 
tarpeehlisiLn. lkohdin. (LiiJte N :o 1. , ,tilliWi.v>ii;ru irili•kikoon Illimil" 
kolhclalle iliytetaan esim. aoomra,pi:UiillJiik.ilro, rat.rurn.estari, vraUlllUr 
mesrmri j . n . e. serkii ,li:iJk1keen" oooitrteen lkohdrailil>e ltHti.ltJtriijan asemra
palikka <esim. Kaus.aJJa j. n. e .) 

SitiiP'aJitsri. 0111 JtiLiJtrt;ajiem: lJaa41uta.va lkupooge'isita jra pistci :t:.a -
kustakin e_v]kseen - yhdisttelrnii (Lii<te N :o 2.) ka'htena ktappa
Jee.na, joislta I!:JO<irum ja.a. itoollle, saka 'lliJhetrertJti:iva lkupongit j.a 
prisreet yhdistelmiDJOOD. kirjatussa kirjeessii Winoo:is.taiin Y'Jila mlali
nitituna piiirvaJIJi:i asiaoomaiseen tmmisrt:oon. 

Toinllsrtojen om vuorosrl:aan ilaadit;t;avta aJirtri:littiijien yihdill,"terl
mista, orma Y'hd'isbelmansa ni:irui:karun ikiahrtena lkappalee:na ( toinen 
llitsea varrt:en) ed~lla mainitun !liirttoon N: 0: 2 mullm.ista J.OIID.3Iketti3J 
i~iiy;t.taen. 

Rh :•Ill huolt.opiiail<lik.On ortsilmssa m.a:in:ilbtua. taSN:la koskevan 
kirjel.mi.im: N :o 3631/ 46, 30. 9. 46, (KJ N :o 41/ 46. 1.) 7 iJrohtaran. 
rte.hdiilin seuro.ava lisays : 

7097. 7. 11. 46. 
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.................................................... selra va.wtetuspisteet Jtoiimils.tossa 
,J.aOOj,ttuine yhdistelmiooen Uih.ellletarun vii:me:is.tali:ru ilrunJk:in Jwu-
mud en 20 pfuitVMn Illleil11e a 1 kohdas a .......................................... .. 

(Rh:n hUJOltopiiJii:lll:ikiin kirj. N :o 4088/46, 28. 10. 46.) Kln:o 
45/46. 1. 

Kaytettyjen nahkarukkasten myynti. 

TehtyjCfll tiedu telujen johdosrta ilmoi·tetaJan, etta raUit.atiellii
s.illa on tilarisuu oSitM illman vaJWtetusp.js.teilta ltiiytettyja nab.tka
ruk:karoa, jotka on U'Udeilleen ku.nnloSitetrou, hinta.a.n 65 ma.:r~kllma 
pari. Niilta ha:luavien on tehtava jou!klkOiti'l~ a. o. jakson, 
vari!kon, konepajan ja l'autaJtiemlwnnuksen tllocim.i&booo vii.Jmeis
tarun 25 paciviiiin marr~uuta 1946 :me.nnessa. K. o. to:i.m.iS!tojen 
on nain sa.a,tujen ti:elbojen perustee1la Jruhetlettava ,iJmoirtus tba.rvit
semastaan maarasta: 30 paivaan .IOOJrlla:SikuUita m~·a jatkson
huoltopaal!l:i!koilil.e (rauba,t.ieraikennU!kset Rh: n huolltopi:HiH:i!k.&l'le) 
jo1Jkla. vuoro trua'lll vhl.pymattta tollruiJ1Jtava,t rtiJJaUlksensa hUJOJ.tojaos
toon. (Trt.hj:n k:irj. N:o 4089/46,29.10. 46.) 

M~utoksia aikatauluun n: o 112. 

Marra tkuun 11 p :st.a 1946 l!uki.en pysahtyvart jUillat n:o 561 ja 
562 tarpeen VJal8il:iessa ( S) ROiikolan ja V uo1teen seisalkkeiil.la. 

J\1'3rraslh.-uun 11 p:stii 1946 lukien muUJ!Jetaam junaiD. n:o 1422 
aikataml'lla s1ten, etrta se iH1htee Hameenli.n.ruas.ta kllo 15.45 saapuen 
Riillhlmiielle klo 17.15, ja liitetraan k. o. jUI18Jan 1-2 E-vaum.ua 
lThaJtiliruSIU.ljien 'lrnljettamista vrar.ten. 

MarrasJmun 11 p :stii 1946 luikien poiSftleitarul jflllillltlfta n:o 901 
.]Jysii.J:l,tymiset Tiusa1~assa, AsUlihllJassa, HuttUJlass:a ja K'O\Siken
saarelllia. (Kurt n:Oit 1877, 1043, 1703 ja 1835, 30/ 10 -46.) 

MarvaSJkuun 11 paiv;iista 1946 luilrien iLaJk1kantetaa!I1 then.Jciil.o
jU!ll'3t n: o 7'07 ja 708 Kuopio:-Toiva:la-Kuopi,o toistaiseksi. 
Samasrta paiviista hl!kien pysahtyy ju.oo ru:o 704 tarpee.n vaatiessa 
(S) Swurahon seisakkee:lla. (Rh/mt n:o 3035/12442, 29. 10. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

l\'Iassilanrnaen lruiJtJur1n nimilyhenny'kselksi on vahvistebtu 
,lVfsm" ja Tivian 1aiturivaihrteen n.iJ:ruilyhennykseksi ,Tiv". (Dkoj 
N:o 2648, 29. 10. 1946.) 

Kai:tjiirven viideiLilien Quokan asema, on muUJtettu pysakilksi 
talllJIIllikuum. 1 piiivast..a 1946 l,UJkien. (Dkoj N: o 2728, 29. 10. 1946.) 
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Ratapihasaantojen tiedoitus asian
omaisille. 

emiilla, joi1le on vruhvistett.u raltapihasiiiillltO, Oill niimii, kosil.ra 5 
ne ov>at jatlmv.asti voinJ.assa ja niin ollen pysyvaisia, annetJtava 
lmitllat tJa vastaan ·medoiksi myos kla:ik.]hle veiturin- ja moottooi
van111Unllruilje.ttajil,le seikii k~tOoreiUle, jotka v;irantoimituilr.ses-
sa:an jiOI\liJ:,uva.t 1Ly6skerutel,emarun puJheenaoleviJla, asemiJla . Viran
toimitmrohjesfuinoon 4 § : n 1 lkohta. (Llwj N: o 2612, 4. 11. 46.) 
Kl n: o 45/46. 5. 

Kaasuvaunujen heittaminen vaihto
toissa. 

Asil.anOilllaisille huomautellaan, etta kaa.sn'V'aliDuiliilln (XGs) 6 
maala.ttua kiellitoa ,Vaunitl!a ei sa.a hei~rtaa" on ehdo'btoma ti nou
dMettava. (Dk:oj N: o 1924, 2. 11. 46.) 

Rahtiluotto. 

Kansanhuoltoministeriih~ ](aupalliselle osastolle on myonn.e'bty 7 
oikeus OOJUJtltia raMiluott.o·a tavar'lllliiikenteessa (plllllltalojen klulje
tuksia v.arrt:en Neuvostol:iri.ttoon) kanoottavrien m.ak.siujen suorit1la
:rruisessa La.hden ja Ha[ikon asem.illa ma:rraskuun 8 paivasta 1946 
lutkien. Ra'llt.wtieh.aJiJ.i!Lulk:sen li.ililtoimist.o per-ii ku'lllmusittaim. sano-
tu:lta o&asto~ta 1UioM.ovel.an ma.iruittujen asemilien ~a8,timien Luo•tt.o
[uetltelo~den. n.oj.aliJJa. (Tfo N:o R. 74/2553, 1. 11. 1946.) Kl n:o 
45/46. 7. 

Kokousvap aaliput. 

Huomaultetaan, etta vapawlipp!U:anomukset :rautataela:isyhdis- 8 
ty.srten ViUosi- ja jo.htok1mtien lk.Qlroll!ksri.in ma.tku.srtami~tla vantem. 
v. 1947 on .to.imriftettava mu!1laltiehallit'U!ksen kirjwajan 1toimisboon 
ennen tuLevan jorulullrnU'IlJ 1 pa.i:vaa. (Maa.:rayskoJwelm.a I 80. 5. 
9-ko.b.ta), (Tfu N :o 1720/2537, 30. 10. 1946.) 

Matkalippualenn uksia. 

Pohjois-Suornen Sokooinyhdistyksen Y'leise.en sokeari..n ikoikouk- 9 
seen sa.apuvilJ.e sanl()ltnu Y'hdistyksen solkeillle ja ·en.illle on myon-
netlby 25 % :n :ma.tkalippUi8Jlenli1us OuJmm. Alennus on vo.ilnilssa 
15.-19. 11. 1946. (Tfo N:o 1722/2547, 31. 10. 1946.) 

Suw1-en Nyrkkeuyliit<Jn ja Tyovi.ien U1·heiluliiton y•hteisvaili:o
kUiilllJail1 .t.OOmesta jii:rjes.bettiivim SuOil!len al()l.kJasnyr1kik..eilym€Sta
ruookilll.pailuih:iln ja maaotttelukarsirutoiliiln osa.Llistuviille k!ilpaiili
joiUe ja wi.trn.ih,enilriloille on rnY-Om:JJetty 25 % : n m.atka:lippu
ooel1lJJus Helsin.lriJin. Ail.ennus on vo.i.massa 15.-20. 11. 1946. 
(Tfo N:o 1727/2552, 1. 11. 1946.) 
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Sucnnem, Sosialidenwk1·aattiMn ROJittitwliitto 1·. y :n VriTI.din 
Ter~larrurn.jillha, p ·irlebt.iivitlle raiJttiuskursseiLle osallistuV'iHe on 
my'i.imn tty 25 %: n matkaJ.ir purulen:nus Helsinlld•in. Alennu on 
vohnassa 16.-----~28. 11. 1946. (T.fo N :o 1719/2536, 30. 10. 46.) 

K uopi-on kuurornykkiiinyhdistykse?t jarjeslli.mriihl>e esitelma
piihnille osaililistuvilll.e kmu·omyildUe on myonn.etty 25 % :n ma;tlka
lippual~nmus Kuopioon. A·1ennus on vooirrn:assa 4.-10. lQ . 1-946. 
(Tfo N :o 1733/ 2560, 2. 11. 46.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkej ii ym. 

E . J . Hiilldin nli.melle iklirjoritetJtu 2 ilk ylei lippu n :o 13 1, 
kelpoisuu.sa.ika 6 kk. (16/8 46-15/ 2 47) j•a Carll Gustav Ek
holmin nimelle ki.II'joiltettu 2 lk . . kowuilippu n :o 678 kelparava 
IIki-PI18. valiJMi 16/ 9-31/ 12 46 ovrut lmdiQ!Illloeet ja kuoleJ: taan. 
(1. Ujp n:o 2053/ 4646, 28. 10. 1946.) 

Pasilan konepajalla prulv levan ality.Onjohta.ja E. J. S.barck'[n 
vtaimohle Sveallte 21/ 10 46 kirjo.iltettu Jt:iiliaJpfuinen vap.a:ai!J1ppu 
n: o 36/ 8520 (Mi-Hki) 0111 q{adolllilut j31 lkuolletetaan. (P&l lkpp 
n:o 138, 28. 10. 1946.) · 

Jyvii kylii11l •asemahla prulvelevJ:~Jlle junamie:heihle Olavi PUI~aSeHe 
a.nmetltu virlkam rkki n :1o Dl, 1/ 10 44 on kadl()ll1Jllu,t ja k.utQilotetaJ3jll. 
(9. 'ljp n :o T. 1>023/ 7797, 1. 11. 46.) 

Myonnettyjii palkintoja. 

RautatiehaJ!liJtus on myontany;t Helsilngin aseman 1. hlc. koirju
rj.tJ.e Aulis Mustoselle 500 IDia.l'k.:'Un SUJUruisen pail.kiinnon otUlllillUISr 

rtuJk. ksi si~tii oma-alobteisesta ja ripciis:.a rtoiminnas.ta, jot13. han 
osoi,tti 1 . 1 . 1946 toimirtrtlaessaam var.astetUIIJ VR aUJton IJJ: o K. 50 
1t:akaisin ja pidii~ varkalat. (Rh/ To n :o H . 1934/12448, 
25. 10. 1946.) 

Ritih1imiien ·asemalllia pa:l veiJ.,ev:aJt1e jrtiDailllJi.ehelile J uho 111 yy1·iille 
on myonootJty 600 marlmn suuJru.ioon paJkinJt,o ltrmcn:ustukseksi 
ii•tii wllippaudesta ja ripeyd~tii, jo.t.a, hiin oli osoittanut 17. 8. 

1946 juruaSSI8. n. :o 77, ja UJud.elJeen Kouvolassa, ilciirun.i!~t.aessiiiin 
huomiol1JSa va.r!ka~ epiiiil.emiiiinsii miehoon, j<>'kia saatilin myo
hetll11Tl1n pidtiiMJty'ksi hanen iololll()l]tuJkse.nsa p.enuStteella ja joka olti 
syylQistyruy.t jUilllavarkaUJtoon. (Rh/To n:o H . 1987/ 12839, 1. 11. 
194:6.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Ko·rson a ema1la prulvellut rudkas Rolf Sigu.nd H e!hlsrtrom 

(s. 29. 7. 22) on erotetltu VR palvcluk.&esta 22. 7. 46 :Luiki•em 
tOrkeiin vaJrkiauden ;ta!kia. (1. Ujp n:o H . 1217/4627, 28. 10. 1946.) 
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Pret.a,rsa.areu asemalla pail.veLlurt; yil.im. asemamies Georg Lud- 12 
Vlig K:lemets ( . 23. 1. 26) on jaanJ'lt \lu'V'atta pois tyovuoroltoon 
ja evoitatrtm 24. 9. 46 luJlrien sop'iimattoa:l:1anJa. VR palv-e~lukseen . 
( 5. ljp n: o H. 1()85/4999, 28. 10. 1946.) 

Joen illUn variJrollla paJvehlut ylim. veJtur.in:11iimm.ilttaja Tanmo 
!I:Thhonen ( . 28. 3. 0 ) on ero1tetitu VR paJveJukseen sopim.ai!llo

mana 31. 10. 46 lrukri.en. (Jns vre n:o 439, 29. 10. 1946.) 
Pa.silan varikolla palveHIUJt yilim. veturinlii.rruml]tlbiija Ri >to 

Arv:id HynnJnen. (s. 29. 3. 14) on jlhl.Lnyt i!Juv131tta pois tyostii. ja 
evO>i1tetrt;u 29. 10. 46 lulkien. (PSI. vre n:o 730, 30. 10. 1946.) 

Virasojan IBSem.aiH:a pa:lvelilut ail.o'klas Matlti Vi1lho Moisanem, 
(s. 1. 4. 21) on eroi.tettu sopimattomana VR palvelU'ksesta 31. 10. 
46 htk.ien. (10. ljp n:o H. 1364/6762, 31. 10. 1946.) 

J yvaskylii.n. a~ a vamlmil'l.a prulrvellut ylim. vetlil"inil.ii.rmittii.j a 
Tapio Oilavi Hiinni.nen on juopooi!Je1Jun taikiia erote!ttu VR palv·e
Qulksesta 29. 10. 46 luilcien. (Pm v~~e n:o 71'9, 31. 10. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Kolme mtaesilmiehen virkaa, joist& yksi 3., yksi 4. ja yksi 5. ratajak- 13 

S<>ssa. Ra.taosaston johtajalle osoitetwt hakemukset on jatetta.va viim.eis-
taan 1 . 11. 1946. 

1. l. kontto1·iapt~lat'.sen toimi Kuopion v.arastossa. Taytetaan esityksen 
perusteella.. Val'aSto·oSMton joht.ajalle oS<>itetut hakemukset on jatettava 
5. varastojakson piilillikolle, Kuopio, viimeistaan 21. 11. 1946. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettavat toimet: 
1. l. vaihdemiehen toimia: yhdeks'ii.n Pieksamaella; :e. l. vaihdemiehen toimia: 
y.ksi Va..rkaudessa ; junmmiehen toimia : kolme Pieksamii.ella ja yksi Jyviis· 
kyllissa; :e. l. asemamiehen toitnia : y.kfli Pieksiilmaella ja yksi Jyvaskyliissa; 
9. l. ase1namiehen toimia: yksi Huutokoa.loolla. Liikenneosaston johtajalle 
oS<>itetut hakemukset on j'ii.tettava a.sianomaisen liiken.n.epaika:n. piiiillikolle 
viimeista.an 25. 11. 1946. 

Y1eisen vaikean asuntopulan t.akia kehoitet.aan hakijoita. ennen hakemus· 
ten jattami tii. ott.amaa;n selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista.. 
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Liite N :o 1. 

Kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden 

Tilityskortti - Redovisningskort 
for te11:tilindustriprodukter, beklii.dnadsartiklar och skodon 

kuu 
········· ····· ..... mAnad 194····· N :o 

Tilittavan liik.keen nimi - Den redovisande affarens namn 

Tiliutavan liikkeen osoite - Den redovisande affarens adress 

~~~~~ kpl. pistekuponkeja 
:= st. po1i.ngkuponger 

Sisaltaa : 
Innehii.ll er : 

~~~~~ kpl . erikoiskuponkeja ~~~~~~~§ varten 
~ st. specialkuponger for ~ 

Kan.samhuoltolautakunnan tarkastusmerkintoja: 
Folkforsorjningsnamndens kontrollanteckningar: 

Kupongit tarkastanut 
K upongerna kontrollerats av 

Leika.taan tasta, jos lahetetaan 100 kuponkia tai vahemman. 
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Tilityslw?"tin takasivu. 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 

11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 

~I 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 

31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 

41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 

51 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 

~-1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 

71 1 72 1 73 1 74 1 75 1 76 1 77 1 78 1 79 1 80 

81 1 82 1 83 1 84 1 85 1 86 1 87 1 88 1 89 1 90 

91 1 92 1 93 1 94 1 95 1 96 1 97 1 98 1 99 1100 
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Liite N :o 2. 

. .................... ~~~~~ .. !f?.t?:'Y.?.'!~: ................... . 
tilittli.j ii. 

Tilitet ta\ An tarvlkkeen 

I 
OstoJupa J LILhety~lup~~l I Aiknlsem· j TJlitetiHin I Velkaa 

nimit ys•) I ml\lira 
N·o••) N·o••j IKoko velkn mln ''/ e<lelleen . . tilit.·tty .. 

Kenkia, ruotsala.isia· I 11 216 
I 

84 66 66 .... . ... . ....... .. .. ... . , 
Saappaita, kum.iterii.· 15 280 28 210 42 • •• •• • •••• 0 •• • ••• • • •• • •• 

" , nahka·, uusia • • • 0 • • • • • •• • • • •• • • • 5 130 - · 130 -

I 
I 

Liitteenii.: kpl. tilityskortteja I Yhteensii I 626 I 112 I 406 I 108 

*) Aakkosjii.rje8tyksessii.. Kii.ytettii.vii. mikiili mahdollista. voi massa. olevan tavaranimiston mukaisia nimityksiii.. 
**) Asianomainen varasto tli.yttiUi.. 

I 
I 



KASKYLEHTI N:o 46 
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Vilttaus Kaskyl~hdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N:o lf46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Rautatielaaltii.rin toimittamasta tutkimuk
sesta maksettava korvaus. 

Sa.ira.an ja lterveydenihoidon ohje.s8limn0n 9. § :n 2. k:ohdassa 1 
mai.ni:ttu, vaJitionJ.'aJutaJteiden pa:lvelukseen pyrk:ivien 'heDlh."iloiden 
:tutkimisesta ja siita annetm.sta ttodistu!ksesta rautatieUilikarille 
tuleva ikorvaus on jouluikuun 1 paivasta 1946 luikien korod:ettu 
100 markaksi. Mainitun korV'auksen ma.ksavat myO.skin tyoliiiset 
ja 'konepajaop·pila.aJt seka valltionrautarteiden palveluksessa jo ole-
vBJt henkillot, jotka V'iran!hakua varten ovrut velvolliset uudelleen 
tutlciltuttamaan litsensa ja saaV~at stita uuden ·todistuksen. Tiimiin 
johdosta ikumotJaan puheenaolevaa asiaa koskeva rauitaitiehallituik-
sen ;kirjelma N: o H 1095/7066, 15/6 1945. (Rh/ To N :o H 2044, 
8/11 1946.) Kl 111:0 46/46. 1. 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 

25. 11. 1946 lukien Qakkautetaan junat n:o 544 ja 543 Pietar- 2 
saari-Piinnainen-Pietarsaari. (Rh/Kut n:o 3110/12875, 5. 11. 
1946.) 

Liikennepa.ikkoja koskevia muutoksia. 

Lahden aseman alaisellla avattaan marrask:uun 16. paiviistii 3 
1946 lukien tavarraliikenteelle vaUilluk:uormin (Tit) Keskusosuus-
liiloo Hanklcijan tarvetta vanten ,Hankkijan raide", ltariifivali
matikana 3 km. (Likoj N: o 2800, 11. 11. 1946.) 

La.hden aseman alaisena aVJataan marraskuun 16. paiva.sta 
1946 lukien taV'araliikenteelle vaunu!kuormin (Tt) Vak:iopuu 
Oy:111 tarvetta varten ,Vrukiopuru Oy:n nride", 'tariffivalimatkana 
3 km. (Lkoj N: o 2798, 11. 11. 1946.) 

Lahden aseman alaisena aV13Jtaan ma.rraskuun 16. piiivlislta 
1946 lukien tavaraJ.iikenteelle vaunuJruormlin (Tt) Sopenkorpi 
Oy:n ta.rvetta varten ,Soperrkorpi Oy:n ra~d!e", tariffiviillimat
kana 3 ikm. 

7290. 14. 11. 46. 
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Samalla muuteta.an julkaisu.ssa ,Liikennepaikkojen vlilimalt
lmt" sivulla 90 olevan Sopenkorven raiteen nimeksi ,Kaupungin 
raide Sopenkorvessa". (Lkoj N:o 2799, 11. 11. 1946.) 

Valkeakosken aseman alarlsena ava,taan marraskuun 16: pai
vasta 1946 lukien ,tavaraliikenteelle va1mukuormin (Tt) Valkea
tkosken Puu Oy:n tarvetta varten ,Savilahden raide", tarifft
valimatkana 4 km. (Lkoj N:o 2797, 11. 11. 1946.) 

Rantiimiien a eman alaisena a;va,taan marraskuun 16. paiyasta 
1946 lukien tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) ,Mullin raide" 
Turun OsullS'kaupan tarvetta varten, ,tariffivalimatkana 1 km. 
(Lkoj N:o 2814, 11. 11. 1946.) 

Kappalepikatavaran kuljetus. 

Koska kapp'alepikatavaraa on viime aikoina alettu kuljettaa 
myoskin rahtiltavaravaunuissa, josta on aiheutunut lukuisia myo
hli.stymisiii risteysasemien ja sellaisten vastaanottoasemien tkoh
dalla, jmlla on eri pikUJtavaratoimisto, vn kuljetustoimisto, lisayk
sena MiiiirayksHn matkla-, :kiito-, paketti- ja pi:krutavaran seka 
pienten eUiinten kuljetuksegt,a (0 n:o 1237 a), kieltanyt koko
naan kappalepikatavaran kuormUJuksen rahtitavaravaunuihin. 

Samalla kehoitta,a kuljetustoimisto liikennejaksoja valvomaan, 
etta e. m. mliarayksia noudatetJa.an. (Ku.t n:o 1925/1905, 5. 11. 
46.) KJ. n:o 46/46. 4. 

Vaunujen osoitelappujen tayttamin.en. 

Vaunujen kasittelyn ja tavaran purka.misen jouduttamiseiksi. 
maiirataan, eWi lahetettiiessii pyoreiitii puutavaraa .vientisatamiin 
on vaunujen osoite1appuihin merkiWi.vii aina myos lahettajiin 
nimi. Lahetysasemien on valvottava, etta tiita miiiiriiystii myos 
liikennoitsijain ltaholta ehdottomasti noudatetaan. (Lkoj n: o 
2828, 11. 11. 1946.) Kl n:o 46/46. 5. 

Kansain valinen tavaraliikenne. 

.Asemille huomautetwan, etta kansainviilisten lahetysten :rrm
kana saapuvat tullilaskut on tilitettava jaJksonkassaan tullimak
suina eika liikennetuloina. Niiltii ei nain ollen myi:iskaan tileissii 
oteta liikennetulojen yhdistelmiian, V1aan maaraasema lmtii kan
netuista tullilas'kuista luettelon 0. N: o 1015 ja liihettaa taman 
kiansainvalisten t<avaraJtilien mukana tariffitoimiston kansainviili
seen jaostoon. Tulliasioimistojen viilitys- y. m. maksuja sen si-
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- jaan ei eroiteta kuljetusmaksusta, vaan tilitetiUirn yhtena um- 6 
mana liikennetuloina. (Tftk N: o 203, 6. 10. 46.) Kl n: o 
46/46. 6. 

Kuukausiliput. 

Viitaten K.l 30/46, 9 ilmoitetaan, etta kuukausilippujen osta- 7 
jist1a ja heida:n oso:Ltteista:an pidettiivlin Juettelon asemes.ta voi-
daan asemilla kliyttiili kuukausilipputilauslomaketta B. 258 (suo
menkielioon) tai B. 258 kk (ikaksikielinen), joka osltajan on tay
tettiiva kuuk:ausilippua ostaessaan. Lomakkeet on asemilla jar
jestettava ylliimainittua Juetteloa vastaaviksi. (Tfo N :o 1721/ 
2588, 6. 11. 46.) Kl n:o 46/46. 7. 

Matkalippualennuksia. 

Finlands Svenska Ungdomsu..nion-nimisen yhdistykse:n neuvott- 8 
.telupaiville osal1isltuville 001 myonnetty 25 % :n matkalippualen-
nus Keravalle. Alennus on voimassa 14.-19. 11. 1946. (Tfo N: o 
17>69/2591, 7. 11. 1946.) 

Suomen Sos.-dem. Raittiusliiton Piiiv&n Nuoret-jaoston jar
jestiimille ohjaajain kursseille osaJlistuville on myonnetty 25 %: n 
matkalippualennus Helsinkiin. Alennus on voimassa 24. 11.-
7. 12. 1946. (Tfo N:o 1742/2567, 4. 11. 1946.) 

S1wmen Rautatieliiisten Kristt1lisen Yhdistyksen niille jase
nille, jotka osallistuvat Kokkolassa pidettiiviilin vuosikokoukseen 
ja joltka eivat ole oikerutettuja saamaan vapaalippuja., on myon
netty 50% :n illla:tkalippualennus Kokkolaan. Alennus on voi
mas a 2.-8. 1. 1947. (Tfo N :o 1749/2572, 5. 11. 46.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Tan1pereen varikolla palvelevalle veturinlammittajalle Vilho 9 
Johannes Vuorelle ann€Jttu virkamerkki n:o 342 on ka:dJonnut ja 
kuoleteta:an. (2 vjp n:o 1294/1219, 4. 11. 1946.) 

4. raJtajaksossa pallvelevalle ratatyomiehelle Eino Loposelle 
kirjoitettu tilapainen vapaa.lippu n:o 30/3066 Tpe-Kuo ja ha
nen vaimolleen Eili Loposelle kirjoitettu tilapainen vapaalippu 
n:o 30/05068 Tpe-Jy ovat 2. 11. 46 kadonneet ja kuoletetaJan. 
(4. I'ltjp n:o 680, 5. 11. 1946.) 

Tampereen varikolla pallvelevan vetUTinkuljettaja E. Tarvo
sen vaJimolle Alina 25. 9. 46 kirjoitettu t:iJ.apainen vapaalippu 
n:o 35/4154 Tpe-Hki on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe vre 
n:o 901, 7. 11. 1946.) 
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Sopimattomia VR palvelukseen. 

Pieksiimaen asem:alla pailvellut allo:kas Liisa Ky'll.ili.lm Leinonen 
(s. 8. 12. 24) on VR palvelukseen sopima,ttomana erotettu 29. 10. 
46 [ukien. (9. ljp n:o H 1287/7973, 6. 11. 46.) 

Helsingin asemaill'a palve[lfu:t ylim.. awtonikuljettaja Toivo 
Ilmari PalomaJri (s. 7. 2. 07) on erotettu 8. 11. 46 [ukren sopi
maJttoma.na VR palvelukseen. (1. [jp n:o H. 1250/4309, 7. 11. 
1946.) 

Karjaan ruseirul!ila palv~llut liikennetyoliiinen John Sigurd 
Dahlqvist (s. 13. 12. 19) on jaanyt luvatta pois .tyovuoroltaan ja 
erotettu 24. 10. 46 lukien sopimaJttomana VR pa!lvelU!kseen. (2. ljp 
n:o H. 886/4523, 8. 11. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
S. l. konttoriapulaisen toimi. Pieksamiien varikon toimistossa. Tiiytetiiiin 

esityksen perusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatet· 
tiivii 4. varikkojakson piiiililikolle, Pieksamiiki, viimeistiian 28. 11. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus· 
sen jiittamista ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston k.irjapaino. 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiin: 
Kl. N :o I, 46. 2 ( == lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Tuotantokomiteoiden vaalin toimittajien 
palkkio. 

RaUJtlaltieh.aJJ:lltulksen paii.tokseru mUJkaan tuotarutokomiteam. ja- 1 
scrut.en vaai1in oo:imilbtajhl.le ja vawlirtoi.m:UtiU!ksen aVUJSta.jaUe saadoo:n 
suorilbt.aa pal!klkiota tii.sta rt::crimi.tuksesrt:a kwt.en •tuota:nrtolklom~~ean 
jMeo:W11le k01l.roullmeslta, milkiiili vruali!boicrn~t!U;S oo rt:.apah·~nmrut tyo-
aja;ru uil·lropu:of',~Jllla. J os v.arul]t on 1to~et:Jtu tyoo jalla., saa:v>rut 
varulin toim.:i1t.u mileihet saanmonllUJU.ik.a.:ioon tyopal~iklka n "a •lyhen:tii100Jt
·1,0manii. (R h/ hlo n :o H . 2057, 8. 11. 1946.) Kl n:o 47/46. 1 . 

Liikennepaikkoja · koskevia muuto~ia. 

,JoulU:kuun 1 piiri.va.sl!lii 1946 luik:ien avarta.a.I11 H ajai13JDJ ja Hah- 2 
kon asemri.€ln vhlillii k:i1Qill.1Jeltrillla 151 + 455 m Hali!lm.n a;laisena 
li·inron.teclle ,Haliltala" -niminen seisa~, tar irffivM·im:aitllroi.na 2 1krrn 
Ra1liklkoon ja 7 km Ha:ja,lJa•an (Trku 49. Kr 64. Ri 175. 'l'rr 177.), 
j ossa p Y's3.J1ityvalt nmrtilru.sltajrieru j ii.t.tarn.:islt.a ja ()ltftaffiiisha. va.rten ( S ) 
·IIOwbaiseks.i junJa:t : o 341, 342, 345 ja 346. (Rh/ Uko N: o 3200, 
1.5. 11. 1946.) 

JorulouilruUJn 1 paavast.a 1946 ·lulci(l,n avataan Rarutiirrnii.en ja 
Li·cdcrn aecmien vriillii1Ui. killomertrir~lla 267 Rantamiien a.laisre:na liri
ken•Lee,Lle ,Sarama.ki "-JJ.Jianineru sei&1.ke, t;a,niffivMimrrutko:iJna 4 rkm 
RarutiiiiTIIWelle jra. 10 km Lie~oon ('Dlw 8. H p 78. TJ 120. Kr 121. ), 
jossa pysahrtyva1t ma:tlki~tajiren ja:1.1tliimist.'i. j :a otrt:amil ta va!'lten (S) 
toisba.ils ksi j·U!IJJa:t : o 355, 355 a, 356, 360 j,a 360 a. (R h/JJioo 
N : o 3199, 15. 11. 1946.) . 

Iiinioo.aren seiE.alkie, joka n~yt on 1\fyu.'lymaen asem.an a1ainen, 
on joulwkwun 1 paivas~.a 1946 lrwki•en V.aJllkeajfu.'ven pysakrin aJJari.
n'(}n, tariffivalimat.k:an.a. Vtallikeajarv~e 5 km. (Ukoj N :o 287 , 
15. 11. 1946.) 

Sankiheinan ja olkien kuljetuksen 
saannostely. 

KwljetUS~aS:iJa:in ik:ookusjoMo on kieltifulJyrt; sa.nkiltheman ja. 011kien 3 
li.i·hct:lt.Um.ise:n rawt.artx;ill.a i.loist~aiseksi, ciltlei Hi.hetrta.jalO•a ole VaJ1tiloiiiJ 
V@java;mston ant·ama.a. ikrulljetoolupa;a .. 

7431. 21. 11. 46. 



3 

- 2-

KuljetUSilupa.an on ilyoHiva Hi.betysaseman pfuivalcilm-a s kii 
merlti>trt:ava lti.ilietebtiivliill. vaunun ja rahtikirjran num.ero seJdi 1iihe
t)nkron paino. Rahtik:irja.an 0111 meclriMiiva saiJJa ,KuJjeltiU.Sil1.1pa". 
(Lilroj n:o 2 46, 13. 11. 46.) 

Uusi sotilastariffi. 

4 Lo!lmlkuun 11 p.fuivanlii 1946 annetUJlia asetukseliLa on vahvis-
tettu uusi. sot:iJI.ast::a;riffi, joka tuilee voimaan 1 paivii.Iltii 1.aOlllnri
kuUJba 194 7. P.ainatusj-aooto jaka.a soJtihla ta.riffin tas{l.111H.l1e ja 
py.aakeirlJ.e. (Tfu N:o 1834/2662, 16. 11. 46.) 

Sotilaskuljetusohjesaannon 5 luku. 

5 Valtt.ioOOLTVOSiton 14 piicivMLli. marDaslmwta 1946 1tekeJJ100 prua.-
tokseTIJ nmkl~urun on Sotilaslkurljet.urobjesaanooilJ 5 luv-url1e vah vis
t-qt.tu uusi sa.rurumooto, jolk!a t.uJee voimaan 1 pihlvli:ntii ltammi
kuul:la 1947. 

Uusieill maii.raY~S~ten. mU'lroa.Ill on taooili asti 'ldi.YJUinliiJOssii ol~wt 
Ett.t. A, B, E ja L poiSitebtu ikiayUi.iil.llCista ja niiden till•aiUe •twleVlalt 
otli1aslrippu, s.or~llilaslruljetusk:iorja ja JilJ3JtlkiaJipu;n ootoi!!L1pa. 

Sotilasliput painaJttaa routatiehalllitus, jQika luovwtltJaJa oorta 
so.t.ill.MLariffiin 1 § :ssii mainilltujihle ilia~toik.siihle ja yhdisltyikB~lle, 
peme:Ill llJillislji saoottm rtariffin 2 §: n muikacisen llll3lk00Ill. Mainirt
ll.ujeru l~ailtooten ja yhdiistysten ailltam:iJa sotill.a ilppuja lipuiJl Jra[
(tija.n ei :t::a;rvitse esitltiiii mUJtaJtreasemall:a lei:mavta.vaksi. 

Sot~laskuljetuski1·jaa kii)'ltetaan jouilclrojen ja taVlaxail:a:hetySJten 
klwl:jet.usiiDirj.alllil ja se on aima _j~betrrav-a a '~llll311k ·aStianm~i 
taytt.e:Jta vi:ilisi ja eri1koi: luebt.eJloon mer!k:ilttavaik'.•ci . - SoltilaskuJ.j etus
kirja<a Jmylt~ttt.ae.ssa on ikulje,t.I.1SIIDJlllks1u ~oritetJtava soti•lasluottooa 
kayt~Ha. Ra'Ultartievil"kai!lija merkit ec sort:.ilaskuiljetusk:irjatan 
sotJ:iiJa.Sl.UJO!ttol.uebtleJ.on ( rohtul uo•t.toU ue~itclon) j arj estysnumeroa1 sa
moin !min 1\ruukaus.iltrilil:yksessa ltarpeelliren nabti~'irja.n jaxje&tys
ruuroeroilJ &".itkoiSiluett.eloosa. Kun ootillaskulje!Vulkselrr-a OiD. miili.rl:i.Ut.y 
onm kulljetusntlll).eronoo, medm•ts'OO Ui,hett.ajii sen sotiJas;lmljetus
lrirjMlll. Kun ikulljetuskirr'jaa kayltet.ii13.n heilik:iJlo!lruljetu!ksissa, 0111 
se jrutet;tiiva Ioortlk:art:aVlal'alt-oi.rruistoon ta)'ltetUivaiksti ja siclla pidetlta
v.aiin e.rillroilSil ooateloo.ru j•a so<tcilasluotJtoil.uetlteil.<JIO,n mcrkitt.ta. vJ:iiksi. 
Eri[misluet-te.loon on merkiJttava sana1t ,Puolustus!la.iJWrk.se:n hen
k:iJ.oollikoislttebtelo". Sotiktsllnllljetuskilrjan ooa I 13[liJ]Jeiaa.n <t81lloin 
maJtikJustajl3rlle ma~tkalllipUiksi, osa II jaa l~·toase.mafl·le, oo.a III 
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liti-tota.fun tjla luoirt:<Oil·uetteloon, ooa IV annetaoo. ik:on(hiktOori~ 5 
viet.liviillrni ntiilirapa:ilkkaan, j c e merkirta.iin roortlro.t.avara'oimi.s-
t . a pid tt.avaan erikoisluet:teloon. 0. a V ei heniki.lok'lllljetuk-
si ~a tru'V'itta, vaan se jaa puo1ustus~-aitboksen asi.anomaischl 
eilimelle. · 

Kun ootidaSJlmljet.us'kTirjaa kayteta.iin · illavara:a lahetetili 
mc-nele]1a.Un n m-uMoen samalla ,ta_.,oriiil kuin tahiin astti puoltlt1!'US-
1!1l:i-t()lksen raM:iJkririatn , uMc.elli. Sotila Jm l jetookirja on si1is vietavii 
met•kiima'LUi ,SotiJ.as" ViM'IUStetltuun erikoisl uetltleilloon. 

jJJ atka.lipt~.n ostoltLpa vasta.a entist.a litt. L. MatkaJripun OS'to
luvan esi_,tJU.ijiil1le myydiflan as;emalJa yk:sinlkerltla:ilnen mcuoshekilcir 
Jippu 25 %: n ailenn.tu~;: ctUa :rleisen tM·i<ffitn muilmi:"eSJt~a hilil'llns~a. 

1\Ia.tikarli'pu:n ootxlllu.pa keilpaa siHa asein!aJta, milla se emtelili.iih, 
vd~ka s:ilihen olisiilmn merrlcitity jolkin rt:oinen pailklka Q.Uht<:iaremaiksi. 
::\iaaraasclllJa.a!D. l!lahden ci mi1taan po:ilkkeu!ksia myonnettf.i. 

l\IaJikaHpwn ostolupaa va taan ei myyda lippUJa 50 1km [y>hyem-
rrua.ll1e maJtilm1le. 

E cleltl em huo•ni·a.rtllt'Citaram! euTaavista sotidrus:ku:lj etusohjesi:ifu!OOn 
kohdcista.: 

S-o; iJJaskuJljetustodistn.tsta, jollm on va:ruhenltlun'lllt, puw~rteclilisesbi 
1aytetty trui joota puurtJtuu >anrt:ajan leima •ta.i joka on raapwtltta
maHa tail muUJOO.n korjruttu, ci sruacl.a hyviiJksya. RawtaiLilevinkai
lija~ila on lrniltenlkitn oikeus korja/a 'kuiljetusbodistu~a oleva:n 
l uvnl!l .tai mlifuam: 1:ode~1liooksi kutljetuswhvJUudeksi ( 415 §). 

l\lil~oiru asevalvolli.nen 11aillisen estee.n. taikri13. ei oiLe voin,utt swo
r1:thal3. ma:tlkaan a eJllll>en lipu;n kelpo:isuusajan parut,tymj tii, hyv~
s~'t.iian ilippu jo· han irtrtaa jdkio l!aiilkliirm ~ai pO'J.irisivirra.D()([lNliisen 
aa11traman toclistuiksen, m1i!sit.a iJmenree oot.een illaa.tu ( 437 §) . 

. J o · .S1:JitiJJaSlip1m b-aJtija aloitttaa I!Il!8Jtka·n a jol,t~Rikin lt'oisell'tl3. 
kuin ftippThUlll menkiJtyJtii. UiirutOa emal1ta. ja mrutlkra tiiJLta asemru!OO 
H1mn miUi1·l:iiasemaiL!e on yhita pi,~ika lt.ali lylhyempi lkuin lipuss;a 
mainituLtla ,Jahttoasemalota, kelpa~a lippn1 .sell18Jis.enaan. Joo mrartka 
on pi,t~empri., ma'tkustajan on suoritettava y1e:isen tariffi.n mukaii
nlflll lisamaiksu. V aJcilnaiseen pallvelU!kseen asl:i\lvai1le aseveilvoQJii
sellc ja rerorvilii:isclle ann€rt!tu so~til.aslippu on l··u:iJtentklin voimassa 
silrt:.a a emaMa., j011ta IIJJa:t:ka ailo1tetruan, sirlloinllcin lam mat.ka Ot1l! 

p1t.empi ikmin tilla lippum merkitylta llihtoo emacNa, mu1b~a OIIl 
mal~ilrustajan t.a ii. tapaul\J ess:c1. es1tettliv.i;i ikonduilrtoorille palve
l ulkse.eoost\lllll.ismaaraylksensa ( 440 §) . 

SlortlilasJuwljebusikirrjat on me.tkitrtava eci erilkoisluetteloon, joittn 
on piJdetrt:a:v:a myos IDJaJtikrutavarart:Joimistoi ~a sortillashenJkiloittlii ja 
maJtd"rut:avarakuiljetuilmia v;arten. Lahetetyisrta ja Slalapu:neiSJt.a 
sotiJ1ru lw,ljetuskiorjoista on lrai!idil~lt.ava e.ri e:ni!k:oisl-ueitlteJlo. Saapru-
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nee.n ja lahete~J'illl o.t:t.as!Javm:an e.ri·koi:.f..u b o ·ta on .loppumuru:na.t 
a-emli•f:lLaiul vietava eri otlteis.i.in B n: o 144 a j•a B n: o 144 c, joihin 
mel'lkitaan aoo ,sort:riiLa '. Nirista sum.mJaJt vied:iian eriksMn 1a.adilt
taVIa•an ikalll!tosupisttelmtaan B n: o 144 d ja tuJlotussupif;lelmaan 
B Til: o 144 b. SupiSit.elmiSita •tell.diia.n vtenn.lit U-iikeruneotUJl<>jen piitii
ttiliin B n:o 126 b silten, e~ ll ta si.viili- ja ootiil:asiltiillkenteesta johlt:u
va't vienmirt on teM.ii.va liilk-enn•elajeirtJt.ain omille 1,iveilLl€1eU tuJltOitus
;joa 'ka.nrtooprnolten er~ru ara&dreri. ilim, joi.Sita niid~n Y'llteismafu'llit vite
c1iialll vMI~oova,n, muild:ajin paasm·akkee.s0e111. Paino- ja lruikmnaarii
sararkilroooeen viedfuiin sivri.iJli- ja sotirlasLahetysrten ylllteiismal:i.Jrart:. 

Y11dysli:ilkenrbeessa J"'ksittyieben rauta1.eiden kanssa on yileisistii ja 
sotillasliihet}"kais~ pitde,ty t ertilkoisluct~tteilot tileja •ltaad·itrtaes:soa vie
tav;a omiin dhteigiinsa B n: o 192 ja loppUSUJJllJIDrut niis ta eniks.een 
lii!k.en'llletul!.ojoo pa~titlim va..lra.avan ka:nnoru kohdalk 

Kuuikauden ilop~a on ta.:r'lra t•etltrava, etll:a ootillasilmmboerien ja 
soti1asluQittoluett.elon loppus unmna,t tas.miilivii.t 'k slkeni:Ui..n. 

Puoh tuslari•bolksoo huotorlla suo1•itt.e'ltJavat olioomraksut on shekilti
~"irjasta B n: o 151 vire~ti:iva eri ythd:isrllellmiitlin J? ·n1:0 151 a, johoo 
merkiltoon sana ,Sotlliha.s" . Viennit Y'hdist€\lmas:t.a B n:o 151 ·a 
1ehdta.ii.n rlJi:iikeillll'etulojeJJJ pa.rutilliin B n: o 126 b w..SitoovaJ.Jle , o• t.i..1as·"
riviJle. (Tfro N:o 1825/2655, 14. 11. 1946.) Kl n:o 47/ 46. 5. 

Kansainviili.nen tavaraliikenne. 

Suomen, Ruol!:sin ja Norjrun valcitneru lbawrayhdJ 'lri.ikenne 
Turu!DJ OOittamalll-Tutkh<Jilma.IJJ kawtrta oavwtaru:L jii!lllte.e!lJ rbarr:umitkrunn 
1 pi:W.'Vfu&tii 1947. 

YhdyslliikeJlllletariffi 0 n: o 1416 liiilletert:.a.iin sii!hen iliilt.etyillie 
aoomiltle. Tariffi•asemia ovralt: H1oo, Hnik:, Hrki, Blkilk, Hlkril, Hy, 
Hl, Imr, Jn , Jy, Ksrk, Koik, Kta, Kw, Kst, Kuro, Ky, Lh, Lr, 
Lma, Mri, Man, Noa, OJ, Pts, Pku, Pri, Prv, Run, T1Ill3., Tpe, 
Tkus, Ukp, Vs, Wna ja War. 

MuiHe asem:i1:Jle looe1treota.an ErirtyiSert; ~1~aykset •kamsain
vii:1isteen sopdm m{OOen ta varta.JJ.ikuilj.eh11ksesta raiU!trart.eirtse, 0 n: 0 

141.5 a ( uusi pairuos) . 

Kuljetus- y.?n. asiakirjat. 
Laili.at:ylks.iilil ~ il3ladi.t;alal!1 kansainvali&et mhrtriJkilrjaJt 0 n : o 1007 a 

•tai b. · 
Twriffiaoomat ka.l,toiltttrav'rut 1ii.hetytk\Slet Jtavara~:ima:lll•a 0 n: o 1094 

1ai 1094 a ooor.ata.n II118Jii;r8Jasemai'J1e, j•os se on tariffiasema., murutt.en 



-0- 47 

Twkholmaan. Tava.l·aillslt.a laad~ttaan kolmin kappalein, jois.ta ytksd 6 
jaa lfuhtO ·emaiLle ja kaksi scura•a I~alitikil'j.aa. 

:Jlulll!t asem-a.~ kla.rt.oi•tttavmt Uih tykset tavar~tail.1a 0 n: o 1090 
~ai 1090 a Turun sat.amtaan raja, joka ikautoittrt:aa ne edelftoon 
e.dclJa ol vien maJi.irki:y\Slten nmlman. Tavai•alisba •la.aditaru11 kaksin 
kappaleillnt, joista tffinen jiili J,a.Moa ·emailile ja_ ltoinen emma rah:bi
kirjaa. 

EritkooislnmbtcJ.ona lkaybtii vart; :tta.riffiasem~t loom.lclrei1a 0 n: o 
1095-98, mu~ asemnlt .1o,malkebta 0 n:o 1100 . 

Tuf.Jl~ca :i~ttclya v.a11'ien t~arvittavista as:baikirjoisba nouoote.tJaan 
ni'if>ta TornilQQJ. ka.wtta menoevti:lle la.bJety!lfsciJJLe tallil1e!Jtuja ohjciJta 
(Kl n:o 44/16. 9). 

KuukaUJS.ittiht laheltetiilin tariffi~ton kansainvililiseen jaJOS
toon. 

Kt~ljetus- y.m. rnaksuJ&n Zasketninen. 

T:rurif fiascma.t la.slk'Elva;t ln11lj etUSill!a•lffilllD. y.hd'Ysliillrennetarifilin 
mu!I.aJaJJ.J sUJOa.'aJam. nllioiirruasemc'1ililie, jos sc on ta~iffiasC!IIIJa, muwben 
Tddlo'maan. 

Mn.lUJt asema~ ltaskev.alt kluljetu maks1.m ikotima:isen t.ari£Iin 
mufl>:aa:n Turun s~UI~Ia.nUtt~m, ji(JikJa. ~askee sen edel•leen ede]i]Jli olevan 
kohdan. mwkamto. 

VliJ.:iJtys- ja suJ.~tak:uocma.usmaksua ei [asketa erikseen, kosk.a 
kon1aus ·ni:i:ista toi!Jni,tulksista sisailityy yhdyslioilkell.!IlJ€1tariffin 
yksiiklk&hWntoihin .. 

JJiaksuje1~ suoTitus. 

Ku[jetus- y.m. maiksrut voidoon sruorilbt~aa moemllii HiMO.asemaRa 
eninLJfuin Tulkiliolmaan s.a.rukika, tai . ·iirtii.ii maaraasoemail.il.Ja kia.nnett-
1Javi.ksoi.. 

Ruo1~ in 1km.1UDJU'iss·a lasiJret,tuja ma•ksuja mU:UIJJDJet~toa.ema. sovel
'letatnn km· ·a 1 kruunu = 37,90 ma,pkkaa., ilrnruJJCS t.ois:U1 iJmoi
tetaa.n. 

Jiilkiucuztimukset . 

. Jiii!J.riva.atimooten:l ~a~etA.aminen on kiellatlty, lU:lnmnottrun.aJbta 
v a]Jilt.t.a.j ien kustanilllllks:istta aiheurt;uvi.a, ikloi'keilntaiOO 500 maJ.'ik.an 
suuruisria jii:lik:ivaatt:irruuJksiJa,. 

Jaillkirv.a.rut.imuilrool.ll:e ~ ilmnsaillnviiil.inen jailikiva.a;tirwus
ki.rja 0 n :o 1025, joka :titiJteN:ioiin rruhit.ikirjaaai. Lahettajam. ni.tmi ja 
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oooi.Jt.e on mer.kittiiva tJ1U'Ikkaan ja solvasti. Rahtikirjaa;n ja tavam
liSibaan tehdaan jaJkivaatini'USita kookev~l.tt merkin.Mt. PaJiklkiio las
ke.ba.an ja lttilli,tet.OOn Jrotiuruaisten miiaray.51ten muilmrun. Lilihtevi ta 
jiilikivaatimU!ksista pidetaan ~ paivak:irjaa B n: o 236, jokla. 
liilietetaan kuntkin ilruUJkaJUdien 3 pal.viiJJa ,tfil:iJtoimistoo. . jiillri
va:a:t:in:n.usjaostoom 

Kun maaraasema on pailli.UJt:tanuit jiitlilriVJaatirrnruskirj.an !kianltoo 
lklosllc(wrunc menlrirutoiooen lruhJtoa emaJ11e, liiJ1eMaa t.ama sen tililroi
misbon jaJ!kivaatimu jaootoon, jo.ka 1la8Jtii siita m~Jksuo Ot:umJ.~'Jelll, 
Saap1Ul1eista jrulki'"a2Jtimu!ksi:iba pe.rilblyja varoja ei maikseta j&Jlri
va•atimoot·en postisiint.o11i liiiile n: o 3545, vaa'll on nc ma:ksdt•tava 
'kunkin •talousjaikson pootisiirtOit:iJliill.e (Tulotoiili), ~·eltii htuoi!11Jio:1tava 
rahasa,rnt.t.eessa iliilkennetUJlojen yMeyda3Sli. Niiist.li jail.kiV'a~ruaimUJk
Sii3ta 1aadit.aan Uonwmtta B n: o 186 ps kiiyt!Uien eri!Liilinem. Juet
telo, jolka lJ.<::,unkin 1kuluam.u.den 3 paivarua ilahetetiilin ·tililhof.nn:ist.on 
ji:iJ..kivarutimusjaosrt:oon. (Tfo n:o 2&59, 15. 11. 46.) KJ. n:o 
47/46. 6. 

Matkalippualennuksia. 

Raittiuden y stiivien jarjeslt.iinuiilile 1kaytann00Ji:slen rruttiiUstyQ.n 
km ·eilhl.e osa.ootuvru'lil.e JlJuorisoJ1e on myonnert:lty 25 % :n mc'ttlkJa
lippuaJennus K:alusaloon. Alen111us on vorima&soa 26. 11.--3. 12. 
1946. (Tfo N: o 1804/2631, 12. 11. 46.) 

81w1nen Hiihtoliiton hiihdO!ll vrulme.na:iusleireille VilliOlklaltissa 
selhli. . Miin~tassa ooarlllistuv:ille edustushriih;tajilie on · myonnetty 
25 % :n maJtkaJipprualeDlllfUs jolko VuomtJtiJin tai Ma;n~ttll:ilin. .AJ.enr
nlliS oru voU.ma.ssa VudkaJtt.iin 8.-22. 12. 1946 sekii Miin:t:tli.iin 
31. 12. 46-9. 1. 47. (T fo N :o 1817/ 2·656, 14. 11. 46.) 

Kadonnut laituripeite. 

P1tllrii.ll&hden asanan. laituripciltoe, vrarilfuiin vihre.a ja ik.oolrt:aa:n 
joniiDiln verran v;aununpeiltetlbli pi'Emernpi, •t101isess.a pa.iissa yli 10 em 
konlruis~llla, mus.t.il.J•a amj.ai.miiliLa painetrt;u a.sern.aDJ nlimoi ,,Piltlltii
laMil", on 1:·uil1UJt erehd~sa 10/ 10 46 ·loo€1tetyik.!>-i Ja111t.akuo:mrum 
pei..uteen3: KOitikaan ja jootUU!Uib lthlla m.altlkalil.a kladoksiin.. Pe~bett.a 
ke:hoitetaa.n eltsimaan ja ets1nnan ltuilokseSJta ciilin.wiiLtlllJllaan jalkso
jen pa.MlikoodeDJ vatlitytksehla 9. J.itikcrunejaikso\IJJ paalliJkOhle .t. k 30 
p :aan menmessa. (9. ljp n:o W. 1018/8201, 15. 11. 1946.) 
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Kadonneita vapaalippuja, virkamerkkeja ym. 

3. raJtajaksossa palve1ewullle ratalt:yomics Vil.jam KllltajaJil.e sekli 9 
hiinen vaimolleen E~oilia Jrirjoirt:etUJt 1trulapiiiset vrupaallipUJt n: o 
14/ 0 658 ja 15/0 658 ovat hiivinneet ja ilro01letetaoo. (3. 1~tjp n:o 
637, 12. 11. 1946.) . 

He in.g:illl arema1!1a pallveleVJallile 1. L lkoiiJt:toriapuiliai eiU.e l\fazy 
A. ·LindqvristhlJe 18. 10. 46 kirjo.iloottu tilapainen vapruul.ippu n:o 
32/03928 ma;l:'lmJJl.e Helsrl.niki-Hanko on ikiarlonnUJt ja 'kuoletetaan. 
(1. ljp Th:o 2157/4402, 13. 11. 1946.) 

Emisefide vdill•a.ajalle B. SalollliemeJl,e 24. 9. 46 mjoitert.Jtu t:iJa
piiinoo v•aparul'ippu n: o 19/6042 matkrulle Hetls]nlki-Seiniijoki on 
kaclonnut ja kuol.&et.aa'll!. (Tfo n:10 1820/2646, 14. 11. 1946.) 

Helsingi!n konepajalla prulveleva.n katitiJJaseppii Augus~ Vrul
<ierruaJ.' Sande1lJi.n tyt~'irellll..e Imnalle 5. 9. 46 kirjoitettu kou!l.u
-vapaa!lippu ru:o 43/757 (Helsinki-Hiek!k!a.ihaJ.•ju) on ikrudarmrut ja 
Jmo! ieta.am'. (B!lci lkpp 15. 11. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Ibaparnaen asemaJJla pa.lveJlwt yilri.rm. asemamies Un,to 01av:i 1 0 
Isorruliiki (s. 11. 5. 22) on VJa.rlra!Wte:en syylJli tynoonJti. erot€1:\tu 
VR :·n pallvelU'lmestoa. 8. 10. 46 :Lukien. ( 4. !ljp n: o H 880/4169, 
15. 11. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toirnia. 

Yksi ylim. veturinkuljettajan ja yk.si ylim. veturinliimmittiijiim toimi 11 
impeleen-Parikkalan yhdysra.tarokennuksella. Hakemuk.set on la.hetettlivii. 

30. 11. 1946 menne~. ii. 'impeloon-Parikka.lau yhdy:ratarak nnuksen tyo
pii."li.Ilikolle, {)S. Siunpele a . Hakemuksiin on liitettavii. a ianomaisen paa.J.
lyston suo iLunms siita, etta b.akija voi siirtya hakemaa.u.s-a to.imeen 9. 12. 
1946 lukien. Toimiin pyrkijoilta vaadilta.an samat pii.tevyystodistukset kuin 
vasta.avissa toimiss.a. valmiilla radoilla. Asianomai ten tuloo siltii. ajalta 
jolloin he toimivat N\.tarakennuksella., luovuttaa. ka.ikki vakinai een toimeensa 
kuuluva.t palkkaedut, mutta saavat rotarakennuk.sen varoi ·ta ratarake:rinuk
sella hoita.maan..c;.a tointa va.staavan palkan, ikii.lisan vakinaisen toimensa 
mukaan, perhelislin, kalliinpaikanli an Simpelecn muka.an, slilistorohan, pu.ku
mhan ja virantoimitus- ja va.unurah-at knten rautatiarakennuksilla lasketaan. 

2. varikkojak ossa seuraavat esityk.sen perusteella tii.yteMavii.t toimet: 
Tampereen varikoUa: yksi 1. L vaunu.ntark~ilajan toimi (Pej ) ; Seinajoen 
varikoll.a: kal,si 2. l. vaununtarkastajan tointa (1 Sk, 1 Kok). Koneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tetiavii. asiano.maisen varikon p1i.ii.lli
kolle viimeistii.ii.n 30. 11. 1946. 
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1. l . lconttoriapulaisen toimi Pasilan va.rikon toimistossa. Tiiyt~tii.ii.n esi
tyksen perustoolla. Koneo-saston johtajalle o-soitetut lta.kemnkset on jii.tet
tii.vii. 1. varikkojakson pii.iillikolle viimeistii.an 7. 12. 1946. 

re. l . koneinsini:ii:irin viTka Oulun konepajal1a. Rauta.tiehallitukselle osoi
t-etut hakemuk et on jii.tettii.vii. viimeistaan 9. 12. 1946. 

Yleisen vaikean rumntopulan takia kehoiteta.an hakijoita ennen hake
mu ten jiibtii.mistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksi~ta. 

Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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Vllttaus Kaskylehdessl Julkalstuun mliiiraykseen merkltlln: 
Kl. N:o lj-46. 2 ( = lehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtlvl palnatusjaostoon. 

Tyontekijain perhelisaa koskevien todis
tusten liittaminen tammikuun tilitodistei- · 
siin. 

Ra<utatieha1Jli,trus on tanaan tapahituneessa esittelyssa paiiltta- 1 
nyt, eitlf:a mutabiehallituiksen kirjelmissa N:o H 779/ 3430, 2/5 
1925 ja N:o H 122/5107, 7/ 1,0 1938 anne'tltuja maarayksili viran 
ja toimen haltijain perh~isaO'ikeuM:a ik:oskevista ,todistouksista on 
sove~ltuvin kohdin n.oudatettava myoskin tyoouhteessa. olevi~n mtb.-
den. Siina tapauksessa, etltii tyorutekijii.rin palkka malksetaa.n 
usemmaD! kerran ik:uukaooessa, on perhelisliii ik:oskevat lualttelQ;t 
liitettava tanunikuun viuneiseen pallkkalistaan. Tyontekijan .tul-
tua toikeutetul® perhelisiia.n, on hanen itsensa hanJk.i,tltava tt.odis-
tt.us omal[a lkustannuJksellaan, samoinkuin uusi 1uetteJ.oon merkilt
tavan lap en sy.ntymaa osoittava todi tus. Tiilloin ei perhelisaa 
saa 'llilMa, ennenkuin papin- tai siviiJlirekisteriviranomaisen anr 
tama todistus on jatetJty paltkantilaajal1e. (Rh/ To N: o H 2105, 
22/ 11 1946.) K1 n:o 48/46. 1. 

Reservipalveluksen lukeminen hyva.ksi vir
kalomiin nahden. 

Valtioneuvosoo on marraskuun 7 paivana 1946 anJtarn~ai8Jl 2 
parutoksehla taydemanyt valtitoneuvoston 20 paiviina huhtikuuJta 
1923 anrt:arrria valtionra,utaJteiden viran ja toimen haJJ.tjjoiden vir
kalomaa koskevia maarayksia siten, etta niihin 1tehdaan seuraava 
lisays: 

Palvelusvuosiksi. luetaan myos se aika, minka asianomainen 
ennen valtion palv~UJkseen tuloa orr sotatilan aikana reserv:iil.ai
sena olilut puolustuslaitoksen palveluksessa. 

Taten valtionrautateiden viran ja ·loimen haltijat ov®t pu
heena olevassa sul11teessa saaneet samat oikeudet, m11Jka virastojen 
tyoajasta annetun asetuksen 6 § : aan lisatyssa uudessa 3 mom en~ 
tissa on myonnetty va1tion viran ja totilnen ha[tijoille yleensa 
(vrt. Kl n :o 25/ 46. 1 ja KJ n:o 27/ 46. 1). (KUJlk n: o 6276, 
7. 11. 1946, Rh/ hlo n:o B. 1437, 15. 11. 1946.) Kl n:o 48/ 46. 2. 

7091. 2 . 11. 1946 1 
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Polttopuiden kaytto valtionrautateiden virka
ja asuinhuoneissa seka myynti rautatielii.isille 
lanuoodtyskautena 1/6 1946--31/5 1947. 

Sattuneesta syysta hwomauJtetaan, etttii. Kl n: o 44/46. 1. ole
vat, kansanhuol,tominislter:ion ohjeiden mukaiset maarayikset asuin
huoneiden Uiimmriltrt:.fu:niseen annettavien polttopuiden enimmiiis
maaristii tarkoiJtJtavat sita, etta. huoneiston yhteen uuniin anne
rtaan alueesta riippuen 5, 4.5 rtai 4 m3 koivuhalkoja ja huo
nei.Siton muilim uuneihin vastoovasti 3, 2.5 ,tai 2 m3 ik:oiVll!h.aiLkoja. 
Esim. Heilsingissii luoVUJtetaan 2 huone1tta ja keittion kiisittavaa, 
puilla lammite~ttiivaa h.UJOneistoa varten 4 + 2 = 6 m3 lkoiVUJh.ail
koja ja ik:eiltltiiita va1·,ten, jossa ei ole !kaasukeitinta 8 m3 havu-
tai sekahalkoja. · 

Samalla huomaUJtetaan, etta raUJtatiehaJllittulksen otsakeasiaa 
lkoslkevan kientokirjeen n:o 2/H. 162 16/1 1931 9:nnen ik:ohdan 
mukaan saunan, pesu- ja leivintuvan, e1teist.en ja iliimmitet,tiiV'ien 
ikelila.rien tlammitykseen ei anneta eri po1ttopuita. (Vtt V. 90/ 
2701, 19/11 46.) Kl n:o 48/46. 3. 

Virkalakkien toimittaminen rautatielaisille. 

Tehltyjen rt:iedu~tclujen johdosba iilmO'i1etaan, etta rautatielai
siNa on tilaisuus osULa. amerikkalaisesta tiiysvillaisesta Melton
ikarukaasta valmistettuja v;irkalaklkeja mustalla leukanauhaUa hin
:taan 655: - kpl ja ha.rmaallla 668: - kpl, ilman koka.rdeja ja 
virka.mel1k.kejii. Maaraysten mulkaan peritaiin [a;k:islba 5 vaatetus
pistetHi, mutJta .tUJltanee tl:istii maarasta saamaan KHM:iJJta huo
mattava alennus. Lakkeja haluavien on tehtiiva jouikkotJ.iJauikset 
- joissa on :rruainittava lakin numero ja punOiksen vari - a. o. 
ja:kson, varikon, lkonepajan ja ra:UJ:atierakennuksen Wimistoon vii
meistiian tulevan jouJ.ukuun 31. paiviiiill! mennessa. K. o. toimis
ltojen on nain saatujen tiertojen peruslteella Uahetettlivii ydlteniii
nen ilmoitoo tarvi'tsem.ast.aan maariis:tii. 12. paivaan rtammikuUJta 
1947 mennessii jaksonhuoloopaaMilkoille (raut.altierakennukset suo
raan rautatiehallituiksen huo1topaa.ll:ik<Xlle), j1ortika vuorostaan vii
pynciiWi 'toimittavatt, tilauiksensa huo1tojaostoon. (Tthj: n ikirj. 
4343/46, 20. 11. 46.) 

Presidentin kutsuihin matkustaminen. 
5 T·asavrulan presidenlt.in itsenaisyyspaiviina 6/12 jarj,estami,en 

kurtsujen johdloota huomawtetaan, etta. kutsuihin matlrustaviJJle 
henkiloillle ikirjO'itffi.aan vapaalippu meno- ja paluulippujen shek
ikikirjasta 0 n: o 908. Lipun yliila.11laan on merk::iJt.tava ,Presiden
·tin kutsut". Lipun voimassruoloaika on 15 paivaa ja on t.fu:nii 
merlcittava myO.s lippuun. Lippu annetaan presidentJin. !kanslian 
antamaa todislboo,ta vastaan, joka on kiinnirtettava lipun ik:awlaan. 
Lippu annetaan toiseen ilualclman, ellci presiderutin kanslian anta
massa ltodistuksessa oJe mel'lkitty, mihin [uokkaan se on kirjoi-
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tettava. Liput oikeu1ltavat matkustamaan pikajunissa l:isamaksua 5 
uoritta.mat:Jta. Vrt. 1\fk: I. 0. (llkoj n: o 2929, 22. 11. 1946.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 
Joulukuun 1 p:sla 1946 laikkautetaan junat n:o 886 ja 887 6 

Kaurila-Tik:kalar--KauriJa. Samasta paivastii lukien Hihtee 886 
Tikkalasta klo 22.10 saapuen Joensuuhun klo 23.to. (Rh/ Kut 
3298/ 13833, 23/ 11 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
JulkaiSUSSia ,Liikennepaikkojen valimatkat" sivulla 37 olevien 7 

HUJutokosken SoraJkuopan rai.teiden menkinnrut muuJteooan 1. 12. 
1946 lukien s1ten, etta rai,te~ a Hrikennoodaan entisin tariffiva1i
matkoin, Tt, Pehlonraivaus Oy:rta varten vahintiiiin 5 vaunun 
erissa kerraJJ.rraan. La.hetysasemalla la ~etaan kuJ.jelusmaksu rai-
rte~lle .saal"ka. PuuJtrt:,uvista vaunu!lmormista kantaa Huutokooken 
asema TS: n 53 § :n mukia:isen mOOsun. (Lkoj N: o 2363, 22. 11. 
1946.) 

Kansainvalinen tavaraliikenne. 
Kll. N: o 47/ 46. 6 o1levassa tariffiasemien luettelossa on nimi- 8 

lyhennys Lma Q}eva Lm. (Tftlk! N: o 209, 22. 11. 46.) 

Rahditus. 
Huomautetaan, etta V alrtion ViUavarasl!:on dDtrtjetu.k:sista on 9 

rahti laSJket.tava yJeisen .tariffin eilka ootilastarriffin mukaalll. (Tfo 
N:o R. 62/ 2684, 19. 11. 1946.) 

Matkalippualennuksia. 
Pelastusarmeijan partiopoikaliiton va.rtiojohtajakurssien seka 1 O 

partiatyl1:1t.Olid.ton johtajakurssien osanottajihle on myonnetty 
25% :n matkalippualennus JyvaSikyliian tai Mikke!liin. Alennus 
on voimassa Jyvaskylaan 31. 12. 46-6. 1. 47 seka 1\fikkeliin 
2.-9. 1. 1947. (T£o N :o 1858/ 2697, 20. 11. 46.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. -
'ruiran asemaJla paJvelevrulle 2. l. asemamiehelle Urho Kalervo 11 

IIa.marilrre anne~·t:u virlkamel1k:ki n: o 6 on kadonnut ja lruolete-
taan. (6. ljp n:o 4782, 18. 11. 1946.) 

Iisalmen varikolla palvelevaJlle ylim. veturinllammittajl:ille Unto 
.1\llbin Pesoselle annettu virkamer>kiki n :10 248 on kadonnut ja 
kuole.tetaan. (3. vjp n:o 748, 18. 11. 1946.) 

Sornaisten asemalla paJvelevaHe asemarruiesten esimiehelle ulo 
Verner Lehdolle kirjoiltettu tilapainen vapaalippu n: o 46/03035 
matkaille HeJsiruki-Oulu; on kadonnut ja kuotletel~aan. (1. ljp 
n:o 2202/4508, 21. 11. 1946.) 

Ta.mpereen asemaUa paJvelevalle asemakassanhoitajallle Armas 
Ludvig Syrjahle 22/ 9 44 annettu virkamerkki n: o 106 seka vapaa
lipUJt n:o 50/ 4765 (Tpe--Mn) ja n:o 16/ 4768 (Tpe-Hki) ovat 
kadonn.eet ja kUJolete.taan. ( 4. ljp 21. 11. 1946.) 
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Leo Saa,s;tamoisall]_e kirjoitet1lru 3. luokan koulula.islippu n: o 
24403 ajalle 2_ 9.-31. 12. 46 matkaJle OulunkyHi.-Helsinki on 
kadonnut ja kuoletataan. (1. ljp n:o 2204/4514, 21. 11. 1946.) 

U. J. Lehmusvuolle Jrirjo]lettu 3. luokan kuukausiilippu n:o 
31540 oa.jallle 1/ 11 46-;j0/4 47 matkalle He!lsinki-M.ailmi on 
kadonnrut ja J.mo.letetaan. (1. Jjp n:o 2206/4754, 22. 11. 46.) 

Tampereen (Hpk) varikolla pailvelevalle veturinkulljet.taja 
EmiJJ. Simeon Lylylle annettu virk•amerkki n : o 155 on kadonnUJt 
ja kuolletetaan. (2. vjp n :o 1366/1281, 23. 11. 46.) . . 
Myonnettyja palkintoja. 

RautatiehaJlitus on myonta.ny.t Kouvolan variikolla pal vele
valle ylim.. veturinHiiTl!IllitJU:ija VHho Johannes Saikkoscl!le 500 
marlrnn suuruisen palkinnon tunnustukseksi siit.a neuvokkaasta 
ja ripeasta rttoiminnasta l\Iouhun lailturivaithteen ja Varpasen py
si:ik:in valilUi 28. 10. 46, jonka johdosta uhkaava junaoil.Diettomuus 
saatiin esteJt,yksi. (Rh/To n: o H . 2104/13823, 22. 11. 46.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Aavasalrnan asemrulla palvcllllut ylim. ikoruWoriapula~nen M<artta 

Krutariina VehviUiinen on vap·autettu toimeSitaJan rautaltien pal
veLukseen sopimatttomana 17. 11. 46 tlukien. ( 6. l jp n : o 4823, 
20. 11. 1946.) . 

6. liikennejruksossa palvellut ytlim. asemamies Pentlt:i! Antero 
Mik!kolla ton vapautettu 18. 11. 46 raUJtaltien paJvelakseen sopiinlaJt
rtomana. (6. ljp n :o 4782, 18. 11. 1946.) 

Kauhavan asemalla palvellwt lallokas Vilho J who KalliOik.oski 
(s. 6. 1. 24) on jaanytt luvatta pais tyovuoroltaan ja erote1Jtu 
18. 11. 46 rrwkien sopimatltl>mana VR paJ.velukseen. (5. ljl]) n :o 
H. 1154/59-94, 21. 11. 46.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
6. lidke=Jeja.ksoS!*l. seuraa.va.t esitykseJ1 perustoolla taytettiivii.t virat ja 

bo:irnet : junamiehen toimia : yksi OuJussa. j.a. yksi Kemissii; S. l. vaihdemie
hen toimia: yksi Kemijii.rv~, Y'ksi Rovruriemellii, yksi Tomiossa, yksi Ke
missii. ja Y'km Oulussa.; 2. l. asemamiehen toimia: noeljii Kenlijiirvellii, ko.lme 
Rovanie.mellii, yiksi Kemissii ja kolme Oulussa; 3. l. asemamiehen toimia : 
yksi. JaatiJ.a.ssa, yksi Ha.utk.iputaaJla, yksi RuUJkissa. ja. yoksi Mul10ksella; 
asemamiestenesi1niehen virkoja: yksi Yli'l"ieskassa.. Liikenneos.a.ston johtaja.lloe 
osoitetut hakemuk!Set on jiitebtiivii. a.sianomaisen. liikenn.e~ pii.li.llikolle 
viimeistilli.n 10. 12. 46. 

1. l. varastonhoitajan toimi V arusa.n va.rrustossa, jonka. ha.ltija. toimii kol
mllJllllen va.ra.stoja.kson piiiilltiJklkonii. Ra.uta.tiehw1lituJDselle osoite.tut ha.kemukset 
on j iitettiiva viimei.stiUin 19. 12. 1946. 

Kirjanpitajan virka 4. Wousjalkson wimistossa (Mik:ke'li) j a. 2. l. kirjurin 
virka 1. t.a.JousjaltsOn toti.mistossa (He1s:iniki) . P iiiijohta.ja.lle osoitetut ha.ke
m~t OJlJ jatettavii viimcistiiiin 211. 12. 1946. 

1 . l. ratainsimoorin virka, j<mka ha.lroja toimii 7 . .r.a.ta.ja.k'Son piia.llikikonii. 
Rauta.tieha.llituJkselle osoitetut hrukemukset on jatettiivii viimeistiiii.n. 23. 12. 
1946. 

Yleisen vallikean .a.s\l.Dltolpulan ta.kia kehoi-teta.ruli ha.kijoita ennen. hadmmus· 
ten. jattii.mistii. ottama.a.n selvii.ii a.sunnonsa.arutim.ahdolli.suuk.s.ista. 

H elsinki 1946. V altloneuvoaton ldrjapaino. 
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Vllttaus Kaskylehdessi )ulkalstuun mliarliykseen merkltlln: 
Kl. N :o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtlivli palnatus)aostoOn. 

Vaatetustarvikkeiden ' myynti rautatielaisille. 

KirjelmaiHUin ~ :o 405,419, 26/11. 1946 on kan anrhuoltominis- 1 
terion tekstiilio asto maarannyt kutomateollisuustuotteiden, vaa
tetustarviktkeiden ja jalkineiden tilityskortin (KH-lomake ~: o 
,T 338, ks. Kl N :o 45/46. 1. 6 ikohdan 2 momentti) kayttl:imi-
sesta m.m. seuraavaa: ,Va1·sinaiset pistekt~pongit on kiinnitet-
tiivii eri tilit'·yslwrteille ja lisaksi niin, etta saman tek tiililajin 
(esim. ompelulangan) ostoon oikeuttava:t e1·ikoiskupongit, riippu
matta siitii, mistii vaatetuSJkor.ti'lta ne on irroitettu, kiinnitetaan 
samalle tilityskor:tille. 

Jalkine-erikoiskuponkeja tiliteWiessa on kaytava selville 
myyty jalJkineparimaara. Tami:in johdosta on kiinniteWi.va eri 
tilitysk{)rttiin sellaiset er~koiskupongit, joita on peritty saannos
telymaiidiysten mukaise~ti ainoastaan yksi erikoiskuponki luovu
teitua jaliki.neparia kohti ja eri tilitysko1·ttiin taas ne rinnakkain 
olevat kaksoiserikoiskupongit, joit.a on peritt.y kaksi erikoisku
ponkia jalkineparilta. - - - Tilityskorttiin kiinn.itetyt kttpon
git on - - - tehtiivii viivoitu,ksella rnitiittihniksi siten, etta ve
detiiiin pystysuora viiva kunkin kuponkirivin yli. -- - mitat
tomwksi teJke.minen uoritetaan mu teella tai muulla kestavillii 
lavalla--- · 

Ni:in!kuin valtioneuvoston :v·leisi ·:ta kansaDJhuoltoa koskevista 
saannostelymaarayksi ta 24. 4. 1942 an taman paatOksen 2.3 § :ssa, 
sellaisena kuin se on muutettu 31. 5. 1945, on maaratty, tulee 
elinkeinonharjoittajan huolellisesti sailyttiiii ja asianmukaisesti 
varkaudelta ja muilta rikoksilta suojella ha1tuunsa saamansa 
kupongit ja o toluvat". 

Edelli:i mainittuja kansanthuoltoministerion anta.mia maarayk-
ia on noudatettava myoskin valtionrautateilla vaatetu - y. m. 

tarvilcl\:eita, joista peritiHin erikoiskupongit ja pisteet, myytaessa 
ja luovutettaessa rautaLieliiisille. Tassa yrhteydes a 'huomautetaan 
viela, etta tilityskol'tteja (KH-lomake N: o J 338) seka lmtoma
teollisuustuotteiden, vaatetustarv~eiden ja jalkin·eiden •tilitys
kortin JdiyttOohjeita (KH-lomake N: o J 345) on saatavi sa pai-

7721. 5. 12. 1946. 
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ikallisil ta ikansanhuoltolautakunnilta. ( Tthj : n ikirj. N: o 4414/46, 
29. 10. 46.) Kl N:o 49/46. 1. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa olevien 
tyontekijain proteesin korjaamisesta aiheu
tuneet tyosta poissaolot. 

Rautatiehallitus on paattiinyt, etta rautatiehallituksen ikirjel
malUi. N:o H 713/4765, 19/5 1944 annebtuja maarayksia palikan 
maksamis.esta vroteesin lkorjaamisesta aiheutuneiden tyosta pois
saolojen ajalta on noudatettava myoslrin sellaisiin yksityisoikeu
dellisessa tyosUJhteessa oleviin tyontekijo:iili.in niihden, joiden 
vamma on aiheutunut valtionrautateiden tyossii sattuneesta tapa
turmasta. (Rh/ to N :o H 2145, 29/ 11 1946.) K1 n:o 49/46. 2. 

Polttopuiden myynnin tarkkailukortti. 

Eraiit ikonepajat ovat tahiin asti painattaneet kukin erikseen 
kortteja tyoliiisille tapahtuvan polttopuiden myynnin tal'lkkailua 
varten, mikii tarl{lkailu on konepajoissa ollut 'kiiynnissii jo ennen 
nykyistii saiinnostelyii. 

'l'artkoitukseen on ny.t suunniteltu ylb.denmukainen ikortti D 
n: o 493 a, joka painatetaan yth.teishankintana painatusjaoston toi
mesta. Kortteja voidaan ryth.tyii tilaamaan noin iJruukauden iku
luttua. 

Kort.ti soveltuu kaytettavaksi vastaavaan tarkoitukseen myos 
muilla osastoilla ja siten korvaamaan Kl. N: o 44/46. 1. mainitun 
!lomakkeelle A n:o 88 a laadittavan luettelon. Esim. suurilla 
asemilla ja varikoilla on .tartkkailu th.elpompaa 'lwrtistoa •kuin Juet
teloa kayttaen. (Tyt, 25. 11. 46.) 

Oriveden-Torkkelin rataosan avaa
minen liikenteelle. 

Rautatiehallituiks.en ilmoi.tettua, etta Oriveden-Jamsan ra
dasta sen 12.4s km pituinen alikuosa Torkkelin liiken;nepaikalle 
saakka on sellaisessa 'kunnossa, etta se voidaan avata valiaikai
selle liikenteelle, kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on 
marraskuun 22 paiviina 1946 maarannyt, etta mainittu rataosa 
joulukuun 1 piiiviista 1946 lukien on liite.Wivii valmiisiin ratoihln 
ja •luovutettava yleiselle liikenteelle rauta.tiehallitUiksen miiarat-
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tliviissa laajuudessa . Sen ohessa ministerio on maarannyt, etta 4 
sanottu rataosa on hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa. kuu-
luva Vaasan rataan ja muuten }uett.ava lkuuluvruksi 

2. talousjaksoon, 
4. ratajaksoon, 
2·. varikkojalksoon, 
2. varastojaksoon, ja 
4. liikennejruksoon, 

mutta etta rautatierakennusosasto edelleerukin toistaiseksi hoitaa 
rataosaston teilitaviit radan vartiointia lukuunottamatta, mistli 4. 
ratajakson on huolehdittava. 

EdelHi. olevan perusteella rautatiehallitus on miiarannyt, eWi 
puheena oleva Oriveden-Torkkelin rataosa avataan mainitusta 
joulukuun 1 piiivastii lUikien tii.ydelliselle lhenkiloliikenteelle ja 
tavaraliikenteelle vaunukuormin (T.t). 

Rataosalla .tulee olemaan seuraavat liikennepailkat: 

se Lyyt:i!kkii.lii. Orivesi 4, H 
Trk 9. 

se Kortejiirvi Orivesi 6, H 
Trk 7. 

se Hoivala Torkkeli 3, H 
Ov 10. 

p Torkkeli Trk Ov 13. Tt ja taydell. 
'henkiloliikenne. 

Torktkelin nimilyhennykseksi on v3Jhvistettu Trk. (Rlh/Hl() 
n:o 3233, 22. 11. 1946.) Kl n:o 49/46. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Harjun ja Seliinpaii.n asemien valillii oleva :Multamiien seisruke 5 
ja vaihde muutetaan py akiksi joulukuun 1 piiiviistii 1946 lulden 
kaikenlaiselle liikenteelle (K), minka johdosta julkaisusta ,Lii
kennepaikkojen valimatka.t" poistetaan Multamaen seisake ja 
Multamaen vaiilide ja tilalle merkitaan sa.moin valimat!koin 1\Iul
tamiien pysakki, lyhennJ'ksenii ,Mum". (Rh/Lko N :o 696, 29 . 
11. 46.) 

Joulukuun 1 piiivastii 1946 lukien avaJtaan tavaraliiikenteelle 
vaunukuormin ( Tt) seuraavat syrjiiraiteet: 

Joutsenon aseman alaisena ,Hackmanin raide" Hackman 
& Co: n tarvett.a varten, tariffivii.limatkana 3 km; 

Mii.ntyhrurjun aseman alaisena ,Kiepin raide" Kiepin Sailian 
tarvetta varten, tariffiviilimatkana 1 ikm; seka 
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Iliirolan ja Kalvit an asemien valilla kilometrillli. 324+365 m 
Hiirolan alaisena Polttoturvehankinta, Oy: n tarvetta vart.eu 
vaihde ,Vankisuo", tari£:fiviilimatkoina 6 >km Hiirolaan ja 6 krn 
Kalvitsaan (Pro 51. Kw 133.). (Lkoj N:o 2926, 29. 11. 1946.) 

Suonteen laiturivaihteen alaisena avataan joulukuun 1 piii
vasta 1946 •lukieen tavaraliikenteelle vaunuilruormin (Tt) ,Hci
molan Tiili Oy:n raide" Heimolan Tiili Oy:n tarvetta varten, 
tariffiviihrnatk.ana 1 km. (Lkoj N:o 2953, 27. 11. 46.) 

Leteensuon laiturivaihteelle osoitetun ja sieltii lahete.ttiiviin ta
varan kuljetu maksut saada.an jouluh.-uun 16 paiviista 1946 lu
kien suorittaa LeteensuoLla. Sama.sta paivasta lukien saadaan 
si1me liilhete.ttiivalle tavaraJ.le asett.aa jiilkivaatimus, joka kanne
taan siella. Julkaisuun ,Liikennepaikkojen viilimatkat" (siv. 97) 
mer,ltitaiin Leteensuon liiikennoimistavaksi HlmTR. (Rh/ Lko, N: o 
3324, 29. 11. 46.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 112. 
Rataosan Orivesi-Torkkeli tultua avatuksi liikenteelle 1 pai

viistii joulukuuta 19-±6 liitetiiiin samasta piiivasUi. luben tiillii 
rataosalla liikennoiviin rakennusosaston t~·ojunill! n: o. T1, T2 
T3 ja T4 matkustajia varten Y'ksi E-vaunu. 

Aikataulu niiille junille on ajalJa 1. 12. 46-3.1. 1. 47 seu
l'aa va: T1 liihto Ov klo 7 .20, tulo Torkkeli 8.00; T2 HihtO Tork
keli .10, tulo Ov 8.50; T3 ~ahto Ov 15.00, tulo Torkkeli 15.40; 
T4 li:i.htO Torkkeli 16.00, tulo Ov 16.40. 

1. 2. 47 lukien on aikataulu seuraaYa: T1 liihto Ov 6.20, 
tulo Torkkeli 7.00; T2 liil1to Torkkeli 7.30, tulo Ov 8.10; T3 lahtO 
Ov 15.00, tulo Torkkeli 15.40; T4 Hihto Torkkeli 16.00, tulo 
Ov 16.40. 

Edellamainitut junat •pysiihtyviit tarpoon vaatiessa (S) Lyy
tikkiiliin, Kortejarven ja Hoi val an seisakkeilla. (Kut n: o 2044, 
3Djll -46.) 

Joulu:h."Uun 8 tpiiivasUi 1946 lukien pysiihtyy juna n.:o 85 
tarpeen vaatiessa (S) Saviolla ja Rekola a my5skin sunnuntai
sin. (Kut n :o 2038, 29/ 11 -46.) 

Puuhiilien kuljetus. 
PuuhiUiii (sysiii) saadaan t.oistaiseksi kuljettaa ilman peit

teita ehdolla, etta rautatie ei va.staa vahingoista, jotka niiista 
kuljetuksista mahdollisesti aiheutuvat, vaan etta liilhettii.ja kor
vaa ne kaik'ki. Puuhiilivaunut on sijoitettava ma:hdollisimman 
kaua.s veturista, 'Viihinta:an 12 akselin piiahan .. Juna- ja asemien 
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henkilokunnan on rpideWiva tarkoin silmallii naitl:i. vaunuja sekii. 7 
asemilla. e1Jta. junissa. (Lkoj • r : o 2869, 27. 11. 46.) Kl n: o 
49/ 46. 7. 

Seuruelippujen my'ynnin ja kayton 
kieltaminen suurina pyhina. 

RauLatiehallitus on maariinnyt, ettei seuruelippuja toistai- 8 
seksi myyda eika niillii saa mat'kustaa joulu-, paiisiiiis-, heBuntai 
ja juhannusliikenteen aikana. 

Tiima kielto on jouluna 1946 voimassa ajan 15. 12. 46-
6. 1. 47. Kieltoajan muista paiviimiiiiristii ilmoittaa liikenneooas
ton johtaja kulloinkin erikseen. (Rh/ Lko n: o 3262, 22. 11. 46.) 
Kl n:o 49/ 46. 8. 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton jarjesta- 9 

mille lkurssei'lle ja luentopiiiville o.sallistuville on myonnetty 
25 %:n matkalippualennus matkoja varten seuraavasti: 

1) Juhlatoiminnan kursseille Helsinkiin 2.---6. 1. 47; 
2) Luentopiiiville TallltPereelle 11.-12. 1. 47; 
3) -,- Vaasaan 18.-19. 1. 47; 
4 ) -,- Ouluun 25.-2·6. 1. 47; 
5) - , - Varkauteen 1.-2. 2. 47; 
6) - ,- Kymintehtaallc (Kuusankoski ) 8.-9. 2. 47. 
Alennus on voimassa 2 paiva:a ennen ja 2 ;paivaii jalkeen 

kunkin tilaisuuden. ( Tfo N: o 1877/ 2722, 25. 11. 46.) 
Suomen Partiotyttojiirjeston talvipiiivil'le osallistuville partio

laisille on myonnetty 25 %: n mat!kalippualennus La,hteen. Alen
nus on voimassa 2.-8. 1. 1947. (Tfo N:o 1897/2735, 28. 11. 46.) 

Suornen Ntwrte?~ Kristillise.-n Liiton toimesta pidetHi:ville nais
tyontekijapaiville osallistuvalle nuorisolle on myonnetty 25 %: n 
matlndippualenn.us Lappeenrantaan. Alennus on voimassa 
2.- . 1. 1947. (Tfo N :o 7189/ 2718, 25. 11. 46. ) 

Evankelisten num·ten talv~piiiville osallistuville nuoriUe on 
myonnetty 25 % : n matkalippualennus Tampereelle. .Alennus on 
voimassa 2.-9. 1. 1947. (Tfo N:o 1802/ 2717, 25. 11. 46.) 

Suomen Ntwrten Kristillisen Liiton kristillisen nuorisotyon 
neuvottelupaivi'ile osallistuvalle nuorisolle on myonnetty 25 %: n 
matkalippualennus Hels1nkiin. Alennus on voimassa 13.-18. 1. 
1947. (Tfo N :o 1902/2741, 28. 11. 1946.) 

Kotkassa. 8.-9. 2. 1947 pideWiviin kansainviilisiin hiihtokil
pailuihin osallistuville kilpailijoille seka toimihenJriloille on 
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myonnetty 25 % : n matkalippualennus KotJkaan. Alennus on voi
mas: a 4.-13. 2. 1947. (Tfo N:o 1782/ 2719, 25. 11. 1946.) 

Suornen Hiihtoliiton toi.mesta jiirjest-ettaviin Suornen Hiihto
me.sta;ruuslcilpailuihin osaliistuville kilpailijoille seka toimihenki
loille on my(}nnet;ty 25 %: n matkalippualennus seuraaviin kil.pai
luihin: 

Ryhm.ii A kilpailutilaisuuteen 22.-23. 2. 47 Nokialle; 
, B , 15.-16. 2. 47 Kurikkaan; 
, C , 15.-16. 2. 47 MiinWHin; 
, D , 16. 2. 47 Lahteen seka 

Valmennusleirille 11.-15. 2. 47 Lahteen. 
Alennus on voimassa 2 paivaii ennen ja 2 piiivaa jalkeen 

kunkin tilaisuuden. (Tfo N:o 1895/2740, 28. 11. 46.) 
SallXLusseliin juhlahiihtoihin osallistuville kilpailijoille seka 

toimiherrkiloille on myonnetty 25 % : n matkalippualennus Lah
teen. Alennus on voimassa 4.-13. 3. 1947. (Tfo N :o 1875/2720, 
25.. 11. 1946.) 

Kadonnut kaasusliilio. 

Rataosaston (11. ratajakso) kaasusailio n:o 10277 kuljetus
kirjalla n: o 16595 on kadonnut m:atkrulla Tampere-Punkaharju. 
Pyydetiiiin e tsimiian ja tavattaessa liihettliman osoi.tteella: Rata
mestari, Kulennoinen. (9. lj·p n:o T 1147/ 8556, 29. 11. 1946.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 
Haapamiien asemaUa palvelevalle ruokkaalle Pentti Suomi

sene 30/9. 46 annettu virkam-erkki n:o 261 on kadonnut ja kuo-
le 'etaan. (4. jp n:o 1695/ 4325, 27. 11. 1946.) , 

2. ratajaksossa palvelevalle ratatyomies Taavi Virtase11e 1/11. 
46 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n: o 19/ 09821 matkalle 
Lahti-Helsinki on kadonnu.t ja kuoletetaan. (2 . . r.tjp n: o 664, 
25. 11. 1946.) 

K. Purhooen nimelle kirjoite titu yleislippu n: o 2484, kelpoi
suusaika 12 kk (26/ 12. 45-26/ 12. 46) on kadonnut ja kuolete
taan. (2 Jjp n:o 2422/ 4901, 29. 11. 1946.) 

Kouvolan varikolla palvelevalle veturinlii.mmittajMle Vai.no 
Eholalle annettu virkamerkki n: o 420 on kadonnut ja kuolete
taan. (Kw vre n:o 554, 30. 11. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Tampereen asemalla palv.ellut ylim. asemarrries Usko August 
Urkko (s. 30. 3. 17) on VR palvelukseen sopimattomana ero ~ettu 
30. 11. 46 lukien. ( 4. ljp n :o H 975/ 4342, 27. 11. 1946.) 
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Relsingin aseman alokas Toivo Johannes Viitanen (s. 14. 5. 12 
15) on erotettu lukien 18. 11. 46 jatketun napisUimisen takia 
VR palveluksesta. (1. ljp n:o H 1327/4817, 25. 11. 1946.) 

Haapamiien asemalla prulveUut alokas Erkki Kalevi Leino 
(s. 1. 12. 16) <>n lahjusten ottoon syyllistyneena erotettu VR pal
v·eluksesta 31. 10. 46 lukien. ( 4. ljp n : o H 952/4300, 25. 11. 
1946.) 

Kouvolan aseman alokas Aar<> Olavi Moisio on syyUistynyt 
varkauteen ja erotettu VR palvelukseen sopimattom.ana 30. 11. 
46 [ukien. (10. •ljp n:o H. 1504/7487, 30. 11. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Bakennusmestari1~ virka 4. ratajaksossa (Tampere). Rataosaston johta- 13 

jalle osoitetut hakemukset on jatettavii viimeisti.Ui.n 13. 12. 1946. 
e. l. ratames~a1·iln virka 12. ratajaksossa (Joensuu). Rataosaston johta

jalle osoitetut hakemukset on j'ii.tettii.vii. viimeistaan 14. 12. 1946. 
1. l. l&onttoriapulaisen toilmi Oulun konepajassa. Taytetaan esityksen pe

rusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii. Oulun 
konepajan paii.llikolle viimeistii.li.n 14. 12. 1946. 

Tyonjohtajan vi?-lca Tunin konepajan kattilaosastossa; veturimestariln 
virka .Joensuun varikolla (Jns); kaksikymmentii.kaksi 1. l. veturilnkuljetta
jan virkaa, joista kaksi Pasilan (Psi), kolme Riihimii.en (2 Ri, 1 Hy), 
kaksi Turon (Tku), yksi Karjaan (Kr), kolme Seinii.joen (Sk), kolme Oulun 
(1 01, 1 Rhe, 1 Yw), tkaksi Iisalmen (Ilm), kolme Pieksii.mii.en (Pm) jo. 
kolme Kouvolan (1 Kw, 1 Lr, 1 Hma) varikolla; sataseitsemanky=entii.
nelja 2. l. veturinkuljettajan virkaa, joista kaksikymmentiikolme Pasilan 
(Psi), viisitoista Riihimii.en (11 Ri, 2 Hy, 2 Lh), kuusi Turun (Tku), neljii 
Karjaan (Kr), kolmekymmentii.kuusi Tampereen (20 Tpe, 2 Pej, 5 Pri, 
7 Hpk, 2 Tl), kuusitoista Seinii.joen (15 Sk, 1 Hm), yhdeksii.ntoista Oulun 
(15 01, 2 Yw, 2 Roi), viisi Iisalmen (2 Ilm, 3 Kon), viisitoista Pieks'.i
miien (8 Pm, 4 .Jy, 1 Kuo, 2 Sl), kaksiky=entii.viisi Kouvolan (16 Kw, 
2 Kta, 2 Hma, 2 Mi, 3 Lr) ja ky=enen Joensuun (5 .Jns, 2 Nrm, 1 Lis, 
2 Toh) varikolla; kaksi "kaasumestarin vir"kaa, joista toinen Pasilan (Psl) 
ja toinen Turun ('l'ku) varikolla; yksi S. l. vawrvwmestariln virka Oulun va
rikolla (Kern). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. 
viimeisti.Ui.n 14. 12. 1946. 

e. l. ratamestarin virka 12. ratajaksossa (Juoj"arvi). Rataosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on jatettii.vii. viimeisti.Ui.n 16. 12. 1946. 

4. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t -toimet: 
Joenswun varikolla: yksi pumppukoneenkii.yttii.jii.n toimi (Uim), kaksi 2. 1. 
vaununtarkastajan tointa (Jns) ja kolme vaununvoitelijan tointa (1 Lis, 
1 Jns, 1 Toh) _ Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. 
.Joensuun varikonpii."lillikolle viimeistii.iin 19. 12. 1946. 

1. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.viit toimet: 
Pasilan varikolla: yksi pumppukoneenkiiyttii.jiin toimi; viisi 2. l. veturin
puhdistajan tointa; kolme vaununvoitelijan tointa; Biihi?naen varikolla: 
yksi konttorioppilaan toimi; yksi puhdistajain esimiehen toimi; kaksi 2. 1. 
vaununtarkastajan tointa; kaksi 2. 1. veturinpuhdistajan tointa; yksi vahti
miehen toimi; viisi vaununvoitelijan tointa; Twron varikolla: yksi 1. 1. 
vaununtarkastajan toimi; kaksi 2. l. vaununtarkast&.jan tointa; yksi 1. l. 
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veturinpuhdistajan toimi; neljii !?. 1. veturinpul1distajan tointa : yksi vahti
ruieheu toimi; kuusi vaununvoitelijan tointa; Karjaan va1'ikolla: yksi pump
pukoneenkiiyttiijiin toimi; yksi 2. l . veturinpuhdistajan toimi; kaksi vau
nunvoitelijan tointa. Koneo aston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitet
tiivii asianomaisen varikon p'iUi.llikolle viimeista iin 19. 12. 1946. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittamista ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtloneuv os ton kirjapaino. 



KASKYLEHTI N:o 50 
1 9 4 6 

Vilttaus Kaskylehdessii julkalstuun miiaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o I 146. 2 ( = Jehdennumero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

Tulo- ja omaisuusveron, kunnallis
veron seka kansanelakevakuutus
maksun ennakkoperinta. 

Asetu.·kokoelma~ra on julkai ·t u seuraava ennakkoperintal.aki, 1 
la:ki kansnneHikelain muuttami ·estu seldi valtioneuvoston paatos 
ennakkoperint~ilain tiiyUin toonpano ta jn . ovel tnmisesta: 

ENNAKKOPERINT.ALAKI. 

Edu ·kun11an paatOkscn mukaisesti . aadcUian: 

1 luku. 
Yleiset siiiimwkset. 

1 en mukai ·esti kuin ta ii laissa saadetai:in, pidareUian 
· ta~ uoritetaan tulo- ja omaisuusvcron, kuimallisveron seka kan
saneli:ikevakuutusma~ un ennakkoa sellaisesta palka ta, eliik
keesla, elinkorosta, koro~ta, osin.go.sta seka kiintei. to-, elinkeino-, 
liike- ja ammattitulosta, samoin kuin muusta tulo.sta ja omaisuu
desta, jo ta sanott uja veroja tai vakuutusmaksua lain mukaan on 
ma~ ettava. Kuitenkin on pidiitys toimitettava ·vain ellaisista 
tuloista jo:U:ta tula- ja omaisuus•erolain mukaan on suoritetta\a 
\Cl'{)3. 

).liUi 1 m.oment:iJ a :<aadeNiiin kansanelakevakuutusmaksun 
perimisoota, koskee Yain vakuutetun itsensa suoritettavaa vakuu
tusmaksun o ·aa. 'l'yona11 tajan maksettavan vakuutusmaksuosuu
den pcrimi e, tii 011 YOllll ' ·a, miUi. siita 011 erikseen Saadetty. 

Aset uksclla voidaan maariita, etta, mitii tassa laissa tulo- ja 
omai ·uu.werosta on ·iiacletty, 011 vastaavasti soyellettava myo. 
siihen, mita valtiolle muutoi11 tulon tai omaisuuden perusteella 
maksct tavaksi maaraHHin. . 

2 §. l\iita taman lain mukaan on pidatetty tai maksuun
pant u, luetaan a, ianomaisen hyvaksi siltii vuodelta ma:ksuun
pa11t.avan tulo- ja omaisuusvrron, kunnalli \'flron . eka kansan
elakevakuutru maksun lyhen11yl~ eksi, jolta e11nakko on pidatetty 
tai maksuunpantu. 

2 .Juku. 
Emtakon 1>idiifiiirninen palkasta, eliikkee ta ja elinkorosta. 
3 . . Valtio, kunta, seurakunta ja muu jnlkinen yhdy kunta 

seka ykl ityinen tyonantaja on velvollin(ln pidattamli.iin osan pal
kansaajalle rabana suorittarnastaan palkasta 1 §: s. a tarkoitet-

7722. 5. 12. 1940. 
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tujen verojen ja vakuutusmaksun enna,koksi, sen mu1kaan !min 
sii.tli. ja!jempana . aadetlHin. 

4 §. Pa1kalla tarkoitet.aan tlissli lais ·a kaikenlaatuista palkJ 
kaa, palkkiota, osapalkkiota sekli muuta etuutta tai korvau ta, 
joka s.uoritetaan virasta tai toimesta, samoin tkuin tyosta, tehLa
vastli taikka palveluksesta, jontka ;palkansaaja korvausta vastaan 
on sitoutunut tyon- tai tehtavlin antajalle tekemaan ja jossa pal
kansaajaa ei ole pidettava itsenliisenli elinkeinon-, liikkeen- tai 
ammatinl1arjoittajana. PaH"kaan luetaau myi:is asunto, ruoka 
ynna muut luontoisedut. 

Palkan suuruutta laskettaessa arvioidaan siihen kuuluvat 
luontoisedut, en rmukaan kuin s1ita erikseen maaratalin. 

Jos palkkaan on liittynyt tkonaus pallkansaajan tyossa t)diyt
tlimlista hevosesta, moottoriajoneuvosta tai muusta tyovalinee Hi, 
on palkan suuruutta la kettaessa noudatettava valtiovarainminis
terion vahvistamia perustcita. 

Valtiovarainministeriolla on oikeus maarata, onko ja mita osaa 
1 momenti a tarkoitetun tyosuhteen peru teella suoritetu ta 
edustus- ja rmatkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityk
sesta pidettiivli sellaisena palkkana, josta taman Jain mukainen 
pidatys on toirmitettava. 

6 §. 'l'yonantajan on toimitettava 3 § :ssa tarkoitettu rpidaty 
kun!kin pal!kanmaksun yhteydessli tai, .milloin palkka merkiUiiin · 
asianomaisen ihyvaksi, tilille merkittaessa. 

Mita 1 momentissa on saadetty, on vastaa>asti soYellett.ava en
nakolta m.a.ksetavaan pa.lkkaan. 

Sen esta.matta, mita edella tassa rpykiilassa on sii.adetty, vaLtio
varainministerio voi, milloin palkanmaksu lapahtuu · useammjn 
kuin kerran kuukaudessa, oikeuttaa palkanmaksajan toimitta
maan palkanpidatytksen harvemmin, kuitentkin vahintaan ken·an 
kuukaude sa. 

7 §. Palkasta, jonka palkansaaja nostaa samaJ,ta tyi:inanta
jalta piiiiasiallisesti siiiinnollisin valiajoin, on toimitettava palkan
pidatys 11 §: a mainittujen taulukkojen mukaan. 

Palka.sta, jota ei ma.kseta paaasiallisesti siilinnollisin valia,join 
tai joika suoritetaan sivuloimesta tai tilapiiisestii tyosta tai teh
tavastii, pidlit.>etaan vaLtioneuvoston maariiama osa, enintaiin kui
tenkin viisi1kymmenta sadalta. Pidatettiivii osa voidaan maaraJii 
erisuuruiseksi riippuen palkan perusteesta ja sen suuruude ta. 
Pidiitysta altkoon tlmitenkaan toimitettako, jos pidatettiiva maarii 
on pienempi kuin viisikymment.ii markkaa. 

Edella 1 ja 2 momentin mU'kaan toimitettava sa pidatyksessa 
jatetaan pidatettavastii maarasta taysien markkojen yli menevii 
osa 'lukuun ottamat.ta. 

Verolautakunnan ~uheenjoihtaja voi rpal.kansaajan pyynnootli 
maaratii, ettei pidiitysta ole toimitettava palkasta, jos on ilrmeista, 
ettei palkansaajan tulo verovuonna nouse miiliraan jo ta Jlanen 
olisi suoritettava tkunnalle tai valtiolle veroa. 
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:Milloin syntyy epa ·elvyy.tta siitii, onko pidatys toimitcttant 1 

l vai 2 mo.mentin mukaan, ratkai ·ee a ·ian ~-htei toiminnas ·a kuu-
nan asianomai en viranomaisen kanssa sen veropiirin verolauta
knnnan puheenjohtaja, jo& a pidiity on toimitettava. 

8 §. Milloin paltkansaaja hyvissa ajoin enncn palkanmakm
tilaisuutta ilmoittaa, etta han haluaa pidatyk en palka. taan t h
tavaksi suurempana, kuin 7 : a saadetiian, pidatys on toimitet
tava sen suuruisena, lmin palkansaaja ou pyytii11yt. 

- 9 §. J os palkka, josta pidaty on tehHiva 7 §: u 1 momeutin 
mukaan, malksetaan tai hyvi.tetaiin kuukanlta pitemmin valiajoin, 
pidiitetiian siita tiilloin uiin .paljou, kuin :-:iitii kuukautta kohti 
suhteellise ti la kettava ta maarii tii olisi niiJ.ta kuukausilta pida
tet.tava, joilta .palkka mak etaan tai hyvitetaan. 

Valtiovarainministerio voi antaa tarkempia maarayksia siita, 
miten pidatys on ·toimitettava palkasta, joka vain osittain makse
tan saiinnollisin viiliajoin, niin myos kausiluontoi esta rtyostii suo
ri.tettavasta palkasta selka lomakorvauksesta. 

10 §. Valtioneuvoston asiana on vuosittain kunnan valtuus
ton tekeman ehdotu.ksen perusteella scuraaYaa vuot.ta varten 
maaratii, illlinka veroayriJhinnan mukaan kullekin kunnalle on 
kuunallisveroa va.rten ennakkoa pidatettiiva. 

11 §. Valtiovarainininisterio vahvistaa 7 § :n 1 momcntin mu
kaan toimitettavaa palkanpidatysta varten tarvit.tavat taulukot. 

Edella 1 momenti a tarkoitetut taulukot on laad1ttava siten, 
etta eri ajanjaksoin .maksettavi ta opalkikaerista pidatettiiva.t maa
rat ma:hdollisuuden mu:kaan vastuavat opalkansaajan verovuoden 
k()ko palkasta suoritettavan tulo- ja omaisuu veron, 10 § :n J:nu
kaisesti lasketun kunnallisveron sctkii vakuutetun itsensli makset
tavan kansaneUikevakuutus.maksun yJlteenla kettua maariia. 

12 §. Verolautakunnan puheenjohiajan on niille verovelvolli
sille, joiden osalta pal!kanpidatys saattaa tulla kysymykseen, ku
takin verovuotta var.ten toimitettava verokirja, joruka muodosta 
ja mui ta sita iko -kevista eikoista valtiovarainmini terio maariiii. 
Verovelvollinen, jolle verokirjaa ei ole toimitettu, on velvollincn 
itse harukkimaan sen. 

Palkansaajalle, jooka ei voi esittiia verokirjaansa, on palkan
pidatyiksestii annettava vwhvi tetun kaavan rnukainen pidatys
todistus. 

13 §. Verokirjan toimittaa palkansaajalle en veropiirin ve
rolautakunnan puheenjoMaja, joo a palkan aajalle on miiarii.t
tavii tulo- ja omai uusv.ero. PyynnO&tii voi verokirjan antaa 
myos toisen verolautakunnan puheenjohtaja. 

Verokirjaa antaessaan verolautakunnan puheenjohtajan· .tulee 
samalla mii.iiratii, minkii taulukon mukaan pidatys 7 § :n 1 mo
mentissa tarkoitetun verovelvollisen paJokasta on .toimitettava. 

14 §. Pidatys palka ta tapahtuu siten, etta tyonantaja vii
meistiian palkanmaksutil.aisuudessa kiinniWia palkansaajan v.ero
kirjaan tai pidatystodistukseen pidaty ta vastaavan maiiran 
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1hankkimiaan veromerkikeja, jotika on tehHiva kelpaamattomiksi ja 
joi hin on mcrkittavii pidiityspaiva. 

1\IiUi 1 momenf · a on , aiiclctty vcx·om<Jrkkicn ki:iytost~i, a.IkooH 
kuitenkaa.n ovellet.taJw silloin kun tyonanta.jana on valtio tai 
en lai·tos. Kunta, lnmtayhtyma ja seurakunta on oikentetiu 

toimittamaan pidatyL~ en veromerkkeja kay.ttiimatta. 
Sen estamatta, nuta 1 momentissa on saadetty, oi tyonauta

jan vero.tuspaikan v·erolautaknnla, sen mukaan knin siiHi. erH(
seen maaratiian, myontaa muulle tyonantajalle, kuin 2 morn.en
tissa on mainitlu, oikeuden rtoimiitaa palkanpidatyksen vero
mer.kkejii kayttamattii. 

Tyonantaja, joka 2 tai 3 .momentin mukaan ei kayta vero
merkkejii palkanpidiitys.Ui. toimi ttae aan, on vel vollinen teke
maan palkansaajan verokirjaan 'lai pidii1y -todi 'uk een scllaiset 
merkinnat, joista erikseen maarataiin. 

15 §. Tyonantajan, joka 14 § :n 2 tai 3 momentin mukaan 
ei kiiY'tii veromerkkeja toimittaessaan palkanpida.tystii, tu1ee, sen 
mukaan kuin sii :a erikseen maarataan, suorittaa palka ta pidat
Himansii miiiirat valtion posti iirto.tilille. 

16 §. Pidattiimi laan maiirista. iulee lyonant·ajan, joka 14 § :n 
3 momentin mukaan toimrt~aessaan palkanpidiiLysta ei ka.ytii 
vcromei'ltkeja, an.taa sen veropiirin verolautakunna.Uc, jossa h<iiu 
on verovelvollinen, 'lilitys, sen mukaan kuin siita erikseen maa
r liitiiiin. 

17 §. Milloin palkanpidatys osa.ksi tai kokonaan on jiianyt 
toimittamatta., .tyonantajan huee, vir:heen havaittuaan tai asian
omaisen viranomaisen sii•tii huomaut.ettua, heti kiinniWia vero
Yelvollisen verokirjaan tai hiinelle annetiavaan pidiity todi tuk
seen puuttuva maarii. veromerkkeja tai, jos tyonantajalla on oi
keus toimittaa pidatys veromerkkeja ldiY't:lam~ : ta, uorittaa pnut
tuva maara valtion postisi'irtotilillc. 

Tyonantajalla on oikeus 1 momentilssa tarkoiteiussa. iapauk
sessa pidatHi.a 1muttuva maii.rii myohem.massii palkanmaksutilai
suudessa tai, eUei asianomainen henkilo enaa ole hanen palveluk
sessaan, ulosotattaa se haneltc'i ilman tuomiota tai paatOstii. 

Edellii 2 moonen.tis a tarkoitetnn ulo ·mittaukscn .toimiUami
sessa on sov·eltuvin kohdin noudatettava., mita verojen ja maksu
jen ulosmittautksesta jJm.an ,tuomi()ta .ta.i ;paator:.ta on sliadet ty. 
' 18 §. Tyonantajan on vero- tai taksoituslautakunnan pu
heenjohtajan, verotarka tajan tai muun .valiiovarainmini ·terion 
virkamiehen taikka sellaisen valtion ta'i kunnan viranoma.isen, 
jolle palk.anpidatyksen toimittamisen valvominen on anncttu rteh
tava.ksi, kehoi.tuksest.a esitetUivii ta.rkastettavalr i kirjanpi1okir
jansa, a.lkuperaiset palkkalistat, -kor'listot ja -sopimukset, kuitit 
sekli muut palkan pidatysta valaisevat asiakirjat, samoin kuin 
palkansaa.jien hanelle jattamat v.erokirja:t eka annetJtava munt
kin tiedot~ jotJka. saatta.vat olla Olhjeena. veroa maarattaessa . 
.A.siakirjat on, mikali mahdollista, tarkastettava tyonantajan liike
huoneisto a. Palkansaaja on myos ve·lvollinen kehoi.tuksesta esit-
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Uimaiin tarkaste'tavaksi verokirjan a , eka palkanpidatystodistuk- 1 
en a. 

19 §. Tyonantaja, joka tami:in lain mukaan on velvollinen 
toimittamaan pa•lkanpidiityksen, on valtioll va&uussa niista va
roista, jotka hii.n tai hiinen palv€1ukses aan olevat h~mkilol ovat 
palkoista pidattaneet tai ollce.t velvolliset pidattamaan. Mitii 
verojen ulosotosta ja vcrournak. un laiminlyomiscn johdos:.a suori
.tetlavasta veronlisaykse~·ta on si-.iiid,tty, sovellettakoon . ellai~;iin 
varoihin amalla tavoin kuin tyonantajan omiin eroihin. 

Mitii tyon'lekijan · tyo. uhtec ta .iohtuneen palkkasaamiscn ctu
oikeudesta on aiidetty, noudatcliakoon va taava ti 1 momentissa 
tarkoitettuun pidatysmiHiriiiin. 

20 .. fo.-; palkansaajalla on ollut sellai ia mcnoja tai hiinelle 
voidaan myontiia. seHaisia vahennyk iii, jotka han tulo- ja omai
suusveroa 'tai kunnallisveroa koskevicn siiannosten mukaan on 
oikentettu vahentiimiiiin verote'ttava<>.ta tulo taan, mut ' a joita ci 
ole otettu huomioon 11 : n 2 momenti ·a mainiltuja taul ukkoja 
laadittaessa, verolautakunnan puheenjohtaja voi kunnan asian
omai ta viranomaista kuultuaan palkansaajan pyynnosta maa
rati:i, etta 7 § :n. 1 momentin mukaan •tehtava pallronpidatys on 
loimitettava pienompii.na, kuin sc muntoin olisi tehtava. 

Sc seikka, etta verovelvollisen palkanpida:ty on toimiieltn 
1 momentin mukaan pienempanii, ci sido verolautakuntaa vero
tusta toimitetta.es ·a . 

21 §. 1\Iita ed lUi tassa luvus ·a on si.ilide:•ty palkasta, sovel 
lettakoon va taa va t i myoo c liikkeeseen ja elinkorkoon. 

Valtiovarainmini. terio voi antaa erityisia maarayksia si~ta. 
milla pern.steclla pidiit~rs valtion uoritrtamis a clakkei ·ta on toi
mitettava. 

5 luku . 
. Ennalwn kiiyttaminen. 

45 §. Verovelvolliselta taman lain mukaan ve1·ovuodelta pi
datctty ennakko on kaytettiiYa hii.nclle sanotulta vuodelta ma.ii.
riit:vn tulo- ja omaisuusveron , ekii siil1a kunnassa, missa han on 
\'Cl'OVeh·oJlinen ru uinpaikkan ·a perusteelJa, maaratyn kunnalli -
veron ja verovelvolliscn itsensa maksl'ttaYan kansanelakevakuu
tusmak. un . uoritukseksi. 

Yerovelvolli en tulec . . aaclal een verotuk. essa lukea 1 momen
ti.ssa mainitun ennalwn· hanen makscttaYakseen pan!avan veron 
ja vakuulusmal~sun l~Thennyk:;ek i, tulo- ja omaisum verolauta
kunnalle anncttavaan YC['oilmoituk.secn a liittaa verokirjans'a ja 
muut pic1iityksisUi sarunansa pkHitystodistuksct. 

6 luku . 
.lf 11 utoksenhalw. 

5-! ~. Joka on lYYtvmalon iulo- ja omaisuu.s\(•t·olautakumum 
puhcenjohtajan tiimiin lain nojalla antamaan , hiintii koskevaan 
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paatokseen tai maarayilr.seen, saa siita valittaa tulo- ja omaisuus
verolaissa mainittuun tarkasiu lautakuntaan. 

Joka on tyytymaton kunnan viranomaisen tiimiin lain nojalla 
antamaan paatOkseen tai maaraykseen, saa siita valittaa laanin
hallitukseUe. 

Va.lituk esta huolimatta menee pnatos tai maarays taytantoon. 

7 luku. 

E·riniiisiii siiiinnoksiii. 

56 §. Milloi.n 1 § :ll 3 momentin nojalla on a etuksella mail
ratty, eWi tassa Jai sa tarkoitettu ennakko on luettava, paitsi 
tulo- ja omaisuusveron, myi:is sen lybennykseksi, mitii. tulon tai 
omaisuuden perusteella muutoin valtiolle suoritettavaksi. sii.ade
Uian, on vastaavasti '1oimassa, mita ta a lai a tulo- ja omai uus
verosta on saadetty. 

57 §. Tyi:inantajalla tarkoitetaan Uissii. laissa sita, jonka lu
kuun tyo tai tehtavii. suoritetaan. 

Jos joku on antanut maaratyn ty i:in tectNimisen toisell(', jota 
siina on pidetta vii i tsenaisenii. elinkeinon- liik:keen- tai amma.tin
barjoittajana, katsotaan viimeksi mainittu tyi:inantajaksi. 

Jos tyi:inantajia on useita, vastaavat he y-bteisvastuulli! esti 
tiissa laissa sai:idetyisUi velvollisuuksista. 

58 §. Milloin kaksi tai useampia henkiloita on liittynyt yh
teen miHiratyn tai maaratynlaisen tyi:in, t htavan, esityksen tai 
muun sellaisen suorittamista varteu eika heita voida pitaa tulo
ja omaisuusveroasetuksen 3 §: ssa tarkoi tettuna )'lh.tymana . on 
heille maksettav.a.sta palkasia •tai .paNclriosta taman lain mU!kaan toi
mitettava .pidatys, ellei esitetii. s.elvitystii. siita, miten palkka tai 
paNcicio jaikautuu siihen oikeut•ettujen kesken, tehtii.va .palka.n iai 
palkkion kokonaismaariisUi ja sen suuruisena, kuin 7 § : n 2 mo
menti,"sa saadetii.ii.n. 

61 §. Milloin pa1kansaaja ei 7 §: n 1 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa esita verokirjaansa , on pidatys toimitettava ankarim
man taulukon mukaan. 

62 §. Mitii selvitystii veroj]moitukseen on liitettii.va silloin. 
!tun verokirja tai muu pidatystodistus on turmeltunut, havinnyt 
tai joutunut hukkaan, r>iita maarataan erikseen. 

Verokirjan ja muiden 1 momentissa tarkoit.ettujen todistusten 
ja ttamisesta veroJ.autwkunna'lle on verovelvolliselle annet.tava 
todistu.~. 

65 §. Verovelvollic;;ta. tyi:inantajaa tai hanen edustajaansa 
tal1i muuta hen:kiloa , joka on jattii.nyt noudattamatta hiinelle 
tas.<;a laissa aadetyn velvollisuuden, ranaaistakoon , ellei siiUi 
muualla lais: a ole siU~d etty ankarampaa rangaistusta, sakol'la tai, 
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jos asiauhaarat ov.at eritti:iiu raskauttavat, eniutaan lkuuden kuu- 1 
kaudeu vaukeudella. 

66 §. -J oka vaaria tietoja antamalla tai muutoin vilpillisesti 
pidiittaii tai yrittaa pidattaa valtiolt a, ikunnalta tai k:ansanelake
lait-okselta, mitii hanen taman 'lain mukaan tulee ennakkona pi
diittlia tai suorittaa, rangaistakoon, niinkuin rikoslaissa sanotaan, 
ja olkoon velvollinen korvaamaan ikaksinkertaisesti sen veromaa
ran, miukii ib.an on yrittanyt salata. 

69 §. Tarkemmat maariiY'kset, mltka Himan lain taytantoon
panoa ja soveltamista varten ·ovat tarpeen, antaa valtioneuvosto. 

70 §. Tamii laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1947, 
ja kumotaan sillii 6 piiivana elokuuta 1943 annettu laki tulo- ja 
omaisuusveron ennakkoperinnasta (664/ 43), 22 paivana joulu
kuuta 1943 annettu 'laki kunnallisveron v<aliaikaisesta ennakko
kannost.a (1025/ 43) seka 19 paivlina marraskuuta 1943 annetun 
tulo- ja omaisuusverolain (888/ 43) 51 §:n 2 momentti. Kuiten
kin on jo vuoden 1946 kuluessa ryhdyttava taman Jain taytlin
toonpauon edellyttamiin toimenpiteisjjn. 

Niin i'kaan kumotaan 31 paivana toukokuuta 1937 annetun 
kansaneHikelain (248/ 37) saiinnokset kansanel3:kevakuutusmaksun 
pidattamisestii palkasta, mikali ne ovat ristiriidassa taman lain 
siiannosten kanssa . (Asetuskokoelma N: o 696, 4/ 10 1946.) 

LAKI 
kansaneHi.kelain muuttamisesta. 

Eduskunnan piiatOksen mukaisesti lisataiin 31 paivana touko
kuuta 1937 annettuuu kansaneUikelakiin (248/ 37) 8 a, 24 a ja 
103 § seka kumotaan mainitun 'lain 14 ja 17 §, ensi.ksi mainittu 
sellaisena kuin se on 30 paivana joulu:kuuta 1943 annetussa 
laissa (1094/ 43) , ja muuteta.an saman lain 12, 23, 24 s.aka 30 §, 
sellaisina kuin ne ovat 23 paivana joulukuuta 1940 annetussa 
laissa (772/ 40) , ja 5, 8, 9, 15, 16, 28, 35 ja 112 §, sellaisina 
kuin ne ovat 30 piiivana joulukuuta 1943 annetussa laissa, se'ka 
10, 11, 13, 18, 19, 22, 29, 74, 86, 87, 95 ja 100 § nain ikuuluviksi: 

5 §. Vakuutusmaksua ei miUirata sen kalenterivuoden piiiit
tymista seuraavalta ajalta, jona vakuutettu on tayttanyt kuusi
kymmentiikolme vuot ta, eikli silta vuode'lta, jonka aikana ihiin on 
kuollut tai eUikelaitos on todennut hlinet tyokyvyttomliksi. 

Maarattyii: vakuutusmaksua ei perita sen jalkeen, lkun va'kuu
tettu on tiiyttlinyt kuusikymmentaviisi vuotta tai ikuollut, eika 
myoskiian sen jl1lkeen, kun elakelaitos on todennut hanet tyo
kyvyttomiiksi. · 

Kun tyokyvyttomyyseliikkeen saaja tai tyokyvyttomanii va
kuutuksesta pois jatetty otetaan va'kuutukseen hanen tyokykynsa 
palautumisen takia, alkaa vakuutusma;ksuvelvollisuus seuraavan 
kalenterivuoden alusta. 
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8 §. Vakuutetun on suoritetlava vakuutusmaksun ennakkoa 
siten, kuin siita ennakkoperintalai ·a s'ii.i:ideUian. 

Tyonantajan on vakuutetun tyontekijansa vakuutusmaksun 
ennakkona suoritettava tyonantajan vakuutusmaksuosuutta yksi 
markka sadalta rnarkalta tai sen osalta tyontekijansii palkan 
maarastii. 

Julkisoikeudellisen virkasuhlcen apuolista on voima · a, rnita 
tiissa laissa on tyonantajasta ja ty()ntckijiisli:i saadetty. Evan
kelis·luterilaisten seurakunticn papiston, kanttori-urkurien ja kir
korupelvelijain ~alta noudaletlakoon knitenkin, mita erikseen on 
saadetty. 

8 a §. 'l'yonantajan va:kuuiu'mak..r;;uosuutta ci suoriteta sen 
j iilkeen, kun vakuulettu on lmollut ta hi eNikelaitos on todemmt 
hiinet tyokyvyttomaksi. Sita alkoon my(iskaan suoritettako sen 
kalenterivuoden piHittymistii seuraaYalta ajalta, jona vakuutettu 
on Hiyttiinyt kuusikyrnmentakolme nwtta eikii scllaiselta vuo
delia, jonka aikana eUikelaitoksen aiemmin t;vokyvyttoma'ksi to
teama henkilo on tyi:ikykyisena otettu vakuuh.1kseen. 

Jos tyonantajan vakuutusmaksuosuutta on suoritettu vuo
delta, jonka aikana vrukuutettu on kuoJlut tai hanet on eliikc
laitokseu paatokselHi todettu t;vokyvyttomaksi, jaa tyonantajm1 
va'kuutusmakuosuus cHikelaltokrcn hyviiksi, ja human on tilitet
tava e eHikelaitoru elle si!Ui tavoin, kuin vakuutusmaksujcn tilit 
tamisesta on saadetty. 

9 §. Tyonantajan va:kuutusmaksuosuuden maksami ·en tulee 
tapahtua ainakin kaksi kertaa vuod~ a, kerran kultakin kalcn
terivuo ipuoliskolta viirneistaan Wi seuraavan heina- tai tammi
kuun 15 paivana, siten, etta tyonantaja kiinnitta'ii tyontekijan 
verokirj aan tai palkanpidaty todistukseen tyonantajan vaJmutus
maksuosuutta vastaavan maaran veromerkkejii. Veromerkkien 
maiira merkitaan verokirjaan tai palkanpidatystodistuk een tyon
antajan vakuutusmaksuosuudcksi, ja veromerkkeihin, jotka on 
t ehtava kelpaamattomik'li, on merkiWiva suorituspaivii. 

Tyonantaja., jolla ennakkopcrintalain mukaan on oik€us toi
mittaa J>alkanpidaty veromerkkeja ikayttamatta, suoritt.aa va
lmutusmaksuosuutensa siten, etta hiin tekee iita merkinnan tyon
teki.ian v·erokirjaan tai pidatystodir;;tukseen ja tilittaa ~<en pidat
Himiensii veroennakoiden yhteydessa silHi tavoin, kuin Riitii erik
seen maarataan. 

10 §. Kun .tvonantajan vakuutn ·mak uosnut.ta on kalenteri
vuoden aikana jo maksettu puolet vakuutusmak.sUJJ enimmai -
miiarastii. lakkaa sen . uorittaminen kalent{)rivuoden. jaljellii ole
valta osalta. 

11 §. J os tyonantajan vakuutu maksuosuutta on :moritettu 
enemrhiin kuin puolet vakuutetun 3 . :n (1094/ 43) mukaan suo
ritettavasta vakuutusmaksusta sen vuoksi, etta vakuutetun 
palkka sina kal~nterivuotcna, jona pic1atTs on tapa•htunut, on 
ollut suurempi kuin hanen 4 § :n (1094/43) mukaan maarat:rt 
vuositulonsa, on hanen vakuutusmaksukse-en mlia1'aWiva tyon
antajan vakuutusmaksuosuus kaksinkertaisena, ei knitenkaan 
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. s:i1t.a osalta, milUi se ylittlia puolet vakuutusmaiksun enimmais- 1 
maarasta. 

12 §. Pallmn Ruurnutta laskettaes a tvonanta;jan viDkuu1us
maksuosuuden maiiraami:Stli varten arvioidaan pa1kkaan kuulu
vat 1uontoisedut, rilinkuin ennakkoperintalaissa on saadetty. 

Niin :i!ka,lin on palkkaa lasketta·essa nouda'tettav·a, mita ennak
kouerinHilais.~a on saadett.y, jos pa.lkkaan on sisaltyn:y-t korvaus 
vakuutetun tyassa kliyttamasHi. hevosesta, moottoriajone1wosta tai 
muust.a tyova.lineesta. 

13 §. MillQin tyonantajan vakuutusmaksuosuus osa:ksj tai 
kokonaan on jaanyt suorHtamatta. on :vi:rheen oikaise.miseksi. 
me11eteltiiva , niinkuin e1makkonerintmaissa on palkanpidaty.ksen 
·laimin]yomisen oika.isemisesta ' aiidetty. 

Tyonte~ki:iaila, jdka 1 momentissa tar'koitetusta syysta on jou
tunut suori't.tamaan valmutu.smak.susta.an enemman, ]min hiill·en 
osuutensa lain mukaan olisi ollut, on ovkeu.s saada t3!ka®n liikaa 
suorittamansa mi:i'J;ira tyonantajalta. 

15 §. .Tos vakuut•ettu ei. ·ole liittarwt .tuloitlmoitukseensa vero
kirjaa tahi muuta paltkanpidatyksesta annettua todistu ta ei.ka 
enn'a!kkoa (}}e ot:ettu huomioo11 vakuutu maksua ma,aratti:iessa, on 
tyon-antajan valrunt11smaksuoouuden ta'kai.sin ma:k.o;runisesta voi
ma a, mita ennakkoperintlilai<>sa on pidatetyn pal'kan takaisin 
maksamisesta irastaavasti saiidett:v. 

95 §. TJI(inan1:a:iaa ·tai 'hanen edusta:iaa.nsa. :ioka on jattiinyt 
noudattama '<ta l1anPl~P tassa laissa. siii:id~tyn vchroHisu1Jden, ran
g-aistakoon, jollei siita mnualla laissa ole sa.iidetty ank.arampaa 
rangaistusta. , akolla tai, jos asianhaarat ovat eri.ttain rask.au:t:ta
vat, eniu,.iian kuuden kl1Ukauc1en vankeudella. 

Samaan rangai tukseen tubmittakoon my.Os henkilo. ioka ta
hallisesti 011 ·antannt. tii.man lain mukaan annottavan tiedon vaa
rin tai vaadittaes a ·kiel '•avt;vnyt seDai ta t i-eto.a an1·amasta . 

. Joka vaarHi tir.to:ia antama1la rtai muutoin vilpilli.sesti pidat
t.iia tai yrittaa pidiit>taa. '6lake1ai''okselta. mitii hanen taman Iau1 
mukaan tulee ennakko11a suorittaa . rangais takoon niinkuin rikos
laiS.<la sanotaan. ja o1koon ve1vo11inen e"li:ik.elaiitQkselle suoritta
maan kaksinlmr.tais.esti sen ml:Hiran, jonka han on yrNi:inyt salata. · 

103 ~ . ,Jos tyonantaia on suoritJ1 anut vakuutusmaksuosuuth 
liikaa .tal' sellaiselta aialta, :iolta han en 8 a ~ : n 1 momenrtin mu
kaan ei ,.arvit. e vaknutu. ma:ksuosuutht uoritta.a , on han ella oi
keus saa(1a hakemukses ta laanu1haHitukselta Eikaa suoritettu tai 
verom~rkin a.rv·oa. Vias·taava miiiirii rt:akaisin. .roo verokirja. tai 
nalkanpioatystodistus on annettu vero1au·•akunnaHe, menetellaiin 
liika.a suoritc'iun ma5ran takaisil1 maksamisessa sil1a tavoi.n , kuin 
. iita asMul- ·essa erikseen saadeHian. 

112 § . .los kunnan per1ti:avii os,a va.kuntusmaksus ' a. jaa niin 
vi:iJba i. elksi, etta enna•kkopcrin tiilain muka<:tn wtstaavan snurui.stn 
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o aa ei periWii ·i, maaraWikoiin valrnutusmaksu.ksi vain va.kuu
tu.sma.ksun ennakkona suorite :tu miiara. 

Eliikelaitos voi paattaa, etta ,tiinian ~ain mukaan ela.kelaitok
selle suoritettavaa mruksua ei perita tahi sellaisessa maksussa tai 
sen tilityksessa olevaa virhet.tii, ei oikaista, jos m.aksu tai virhe 
on niin vahainen, etta sen perimisen 1tai oikaisemisen O!li katsot
tava aiheuttavan suhteettoman paljon .tyota 1ai kustannuksia. 

Taman lain mu.kainen rahasuoritus on tayden markkaluvun 
ylittiivan maaran osalta alennettava, jos Y'li:t.Uivan osan miiarii 
on viittiikymmenta pennia pienempi, liihinna pienemma.ksi tiiy
deksi markka:luvuksi, ja kor<Ytettava, jos ylit tavan osan mi:i.ara 
on viisikymmenta pennia tai sita suurempi. lahinna suuremmaksi 
tiiydeksi markkaluvuksi. 

Tiimii laki tulee voimaan 1 paiviina .tamm.i.kuut.a 1947. 
Ennen tammikuun 1 piiiviia 1947 myonnetyn tyokyvyW:i

myyseliikikeen taydennysosa korotetta!koon kalksinikertaiseksi heina
kuun 1 paivasUi 1946 lukien. Taydennysosan korotusta ei kui
tenkaan suoriteta, jos eUike'.tii ei enaa makseta taman lain voi
moo.n tullessa. 

Taman lain estamattii noudaLettl8.1koon vuoden 1946 1tulojen 
perusteella mali.ratti:ivien vaikuutusmaksujen ja vuoden 1946 ai
kana suorHet.hljen vakuutusmaksujen ennakkomaksujen suhteen, 
m.ita niista oli siiiidetty ennen tiimiilli 1lain voimaarutuloa. 

Valtiovarainministerio miiiiraii eliikelaitosta kuult.uaan, lrninka 
paljon kansanelakelain 23 §: n 3 ja 4 momentissa tarkoi.ltetluja 
eliikelaitokselle kuuluvia maksuja on suoritettava vuosina 1947 
ja 1948. 

( Asetuskokoelma N: o 713, 11/10 1946) . 

VALTIONEUVOSTON PA.A.ToS 
ennakkoperintiilain taytantoonpanosta ja soveltamisesta. 

Valti{lneuvosto on v.a:ltiovarainminist·erion esittelys ta 4 pai
vana lokakuuta 1946 annetun oennakk:operintiilain (696/46) 
69 §: n nojalla antanut sanotun lain tayiantoonpanDsta ja sovel
tamisesta seuraava.t tarkemmat maarayk e't: 

1 lu.ku. 
Ennakon pidiittiiminen palkasta, eliikkeestii ja elinkorosta. 
1 §. Valtiovarainministerio vahvistaa ennen kunkin verovuo

den alkua ne arvot, joiden mukaan tavaHisimmin esiintyvlit luon
toisedut on kunnassa seuraavana verovuonnru palkanpidiiJtyksessti 
lasketta va. 

Milloin palkkaan sisiiltyy sellaisia luorutoisetuja, joiden arvoa 
ei ole vahvistettu 1 mom~mtissa mainiiulla tavalla, verolauta
kunnan puheenjohwjan tulee •tyonantajan tai palkansaajan 
pyynnO.sta maarata nliden raba-arvo. 
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2 §. Valtiovarainmini.s:terion piiatOs, jolla luontoi elujen arvo 1 
on 1 §: n 1 momentin mukaan \ahvistettu, julkaistaan asetus
kokoelmassa ja kunnoan ilmoitu.staululla. 

3 §. Jos verovelvoHi.rum saa samaan aikaan kahdelta tai 
u eammalta >tyonan.t.ajalt.a sellaista palkkaa, joka makset.aan paii
a ialli est.i slian.nollisin viiJiajoin, .toimittaa palkanpidiityksen en
nakkoperintiilain 7 §: n 1 mom en tin mukaan se tyonantaja, jonka 
maksama palkka on katsottava v-erovelvollisen paaasialliseksi 
palkkatuloksi. Muiden .ty<>nantajien on toimitettava pidatys suo
rittamis'aan paJkoista mainitun pykalan 2 momentin mukaan. 

4 §. Palkasta, jorta 'larkoit~t:aan ennakkoperintalain 7 §: n 
2 momentis a, pidii:tetaiin, milloin nostettava tai hyvi.tet.tavi:i 
maara ei ylita kahtatuhatta markkaa, kymmenen sadalia, milloin 
sanottu maara yli~;tfui kaksituhatta, mu.tt.a ei viittakymm.eruta 
tuhatta markkaa, kaksiky.mmentii sadalJta, seldi milloin nostettava 
tai hyvitettiiva maara ylWaa viisikymmenti:ituhatta markkaa tai 
mak etaan osapal:kkiona taikka muun.a ellaisena palkkaetuna, 
jonka suuruus riippuu liikeyrityk en vuosituloksesta, kolmekym
mentii sadalta. 

6 §. Verolautakunnan puheenjohtajan tulee, ellei val.tiova
rairuninisterio erityisi Hi syistii toisin mliara.ii, vuosi1ltain ennen 
joulukuun 1 paiviia toimit.taa verokirja pootitse 1tai muuUa sopi
vaksi ka 'somallaan t.avalla niille verovelvollisille, joiden voidaan 
kat.soa seuraavana vuonna ltulevan valtiolle tai veropiiriin kuulu
valle klmnalle verovelvollisiksi palkka.tulosta, eUikkeesUi tai elin
korosta. 

7 §. Vero]auk'l!kunnan pu:heenjohta.jan .tuJee niiden tietojen 
perusteella, jo :ka vero1autakunnal1a on verovelvollisesta, maii
raili, minkii taulukon mukaaan ennakon pidatys verov.eJvolliseltu 
on tollllitettava. Kunnan viranomaisten on annettava verolauta
kunnan puheenjohtajalle tala varten tarvittavia rt:ietoja. 

8 §. VeroJautakunnan puheenj<Yhtajan toimesta on verokir
jaan, ennen en toimittamista. verovelvolliselle, tehUiva seuraavalt 
merkinnat: 

1) verovelvollisen tiiydellincn nimi, arvo tai ammatti seka 
syniymiiaika; 

2) verokirjan numcro; seka 
3) minka taulukon muk.a.an pidalys on toimitettava. 
Verokirja on varustettava verolauialrunnan leimalla ja siihen 

on liitettava 1 momcntin 3 kohdassa tarkoirtettu pidiitystaulukko. 

10 §. Jos pallninpida tys verovelvolliselta hanen perhesuhteis
saa.n tapahtuneen muutoksen johdosta olisi toimitetlava ltoisen 
taulukon mukaan, kuin verokirjan merkinta edellyttaa, tai jo 
muutoin havait.aan , e:ltii verokirjassa oleva merkinta kaytettii
viista taulukosta on virhecllinen, on verolautakunnan puheenjoh
tajan yerovelvolli!sen pyynn6sta maarattavii, minka taulukon mu-
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kaan ennakon pida1.ys vastai ·uudessa on toimi.tettava, ja Eilet
tavii verokirja.an sen mukainen uusi pidlity tauJukko. 

Milloin 1 momentissa tarkoitetussa tapauk essa havaitaan, 
etta verovelvollisen paJika ta toimitet.ut pidalykset Jmomat1av.a H 
yliWivat sen maaran, miik:ii haneJ.ta olisi ollut pl.datettava oik.ean 
pidiitystaulukon mukaan, verolautakunnan puheenjoht.aja voi 
harkintansa mukaan ml:iarart:ii, et ~ a v·erovelvoHinen on mi:Uidi
ajaksi, ktlil.cnkin enintiiiin kulmnassa olevan verovuoden loppuun 
asti v;apaUJtettava taulukon mukaan toimitettava ·ta pidatyk
. es'ii t.ai etta pidiityksen perusteeksi pant.avasta palka ta on va
hennettava kohtuul>linen maarii. 

11 §. Ennakkoperinta:Iain 7 §: n -:1: momenti sa mainitusta 
vapautuksesta seka sanotun lain 20 § :s a ja edella 10 §: ssa tar
koit.ettlista muutoksista on 1ehtava mcrkinta V·erovelvol.lisen vero
kirjaan seka 9 §: a m.ainittuun luetteloon. Verolautakunnan 
pu,heenjohlajan on varmennettava verokirja.an tehiy merkintii 
allekirjoiluksellaan ja vcrolau:t.akunnan leimalla. 

12 §. Mika1i verovelvollinen saa scllaista palkkaa, josta pi
datys on toimiteit.ava t.auluJwn mukaan, tulee hiilllen hyvissii 
ajoin ennen verovuoden en immai ta palkanmaksua t.ai, jos 
virka- tai tyosnhde on alkanut vasta verovuoden aikana, ennen 
ensimii.i tii ita seuraavaa palkanmaksua .antaa verokirjansa. rt:yon
antajalle. Tyonantaja on velvo11incn, mikiili han ja palkansaaja 
eivat toisin sovi, siiilyttamaa.n palka.nsaajan Yerokirjan. 

Milloin verovelvollinen aa T>alkkaa ka!hdel.ta tai useammalta 
.t;yonant.ajalta .tahi jos han paltkkatulojen lisiik. i saa eliiketta tai 
eliiketta eri maks.a.jilta, on verdkirja 1' momentissa onainitussa tar
koituksessa jatettava sille tyonantajallc tai elakkeen maksajalle, 
jonka 3 § :n nojalla tulee toimit.taa pidiitys taulutkon mukaan. 

13 §. Palikansaajalla on oikeus saada tyonantajalt.a veroki.l'
jansa tarkast·ettavakseen tai e i.ttiUikseen sen verotusviranomai
selle tai .toiselle ,tyonantajalle tahi muuihun sellaiseen 'tarkoi
tll!kseen. 

Tyonanta.ja on velvollinen viidentoista paivan kuluessa vero
vuoden paattymi-sesta luovutta:maan verokirjan pa!Jkansaajalle. 
Kun palkansaaja eroaa virka- tai tyopaikastaan, on v·erokirja 
hanelle heti annettava. 

14 §. Tyonantajan tulee, m~ldili jaljempana 15 §: ssii ei toisin 
miiiiriitii, ipalkanpidiiiystli toimittaessaan merkiHi palkansaajan 
verdkirja.an seuraavat •tiedot: 

1) palkkamaiira, jo ta pidatys on toimitettu ; 
2) pidatysmiiiirii; sekii 
3) jo pidatys on toimitettu taulukkoa ldiyitae11, ajanja.k:so, 

jol.ta palkka on maksettu tai, jos. pidatys on toiirn1Lettu prosentti
maaraisena, suoritetun .paltkkamaaran 'PCruste tai laatu. 

Ennakkoperintiilain 12 § : n 2 momentissa tarkoitettuun pal
kanpidaty todi iuikseen on edella 1 mom nti a mainitlujcn tic
tojen hsaksi rnerkitt a vii pa lkansaajan taydcll in en nimi seka arvo 
tai ammattL 
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16 . Tyunantajalla on, miki:ili picUitys tapuhtuu veromer-k- 1 

keja Jdiyttii.mattii, oiken · ver(lYUollen .-ii mcisen pidi:i tyksen yh-
teyd ·sa tai, jo palkansaaja eroaa virJw- .tai tyopaika:-:ta~n vero
vuoden aikana, enneu ver<)lkirjan tai pidatystodi -tuU,, en thiinelle 
luovutta;mista Ylhdella keriaa siihen merkita suoritet.tujen palk
'kojen ja nii. tii. pidatet.tyjen. erien seka tyonantajan varkuutu. ·
maksuosuuk ien yhteism.ii.ara ja aika, jolta palht on maksettu. 

16 §. Tyonantajan tulee va.hvi taa verokirjaan tai pidi:i,tys
.todistukseen te.kemlinsa mei'kinnat nimikir,joitu.ksellaan tai kayWi
malUi leima. inta. 

17 §. Tyonantajan, jolla sin1i vuonna, jona pidaLys toimi.te
taan, on vahintaan Y'hden ilmutkauden ajan ollnt ainakin kymme
~en henkiloa y!h.taikaisesti palveluksessaan, tulee pitaa sellaista 
·luetteloa, kirjaa tai kor.tis.toa, jos.ta kay selville kullekin palkan
~a.ajalle eri aikoina. suoritetu.t. palkat seka niistii tehdyt ·pidii
tyk et. 

22 . .:.\Iilloin tyonantaja on il:oimit.tanut .pidatyksen Jiian 
suurena, tulce hiinen, .rrtiJdili palkan aaja sitii vaatii, oikaista teke
mansa vinhe myO.hemmin .ta;pahtuvan pal!kanpidiityksen :yhteydessa, 
h.'llitenkin niin, etta virhe on oika.is.tava samana kalenterivuonna, 
jona se on tehty. 

23 §. Tyonantajan, joka toimittaa palkanpidatyksen Yero
mei•kkejii 1ldiyttamattii, on mak ·et.tava kalen.terikuukauden aikana 
pidiittamiinsii. varat, mildi.li valti.ovarainministerio jossakin ta
pau.k .. e a ei toisin miii:iraa, viimeL taan seuraavan ikuwkauden 
20 paiv~i.na postitoimipaikkaan en li.ianinkon.t.torin po ti ·iirtoti
hlle, jossa posli toimipaiikka . ijaitsee. 

Laivan val'ustusta harjoittavalla ty!}nantajalla on kuitenkin 
oikeus uorittaa ulkomaan liikenteessa olevassa alu.ks.es ·a pid1it
.tamii.nsii. miiiira viimeistaiin ka:hderukymmenen piiiviin kulues a 
siita piiivastii, jolloin alus saapui kotimaan satamaan. 

24- §. Valtion ja sen laitoksen samoin kuin tkunnan, tkunta
yhtymiin ja seura.kunnan on, suorittaessaan opidii,Lysmi:i.ariin, .tay
tettiivii asianmukainen tilillepanokortti sekii 1 momentis ·a mai
nitun todisteen A~ka.ppale, joka postitoimipaikan leimalla varu -
te.tttma jaa tyonantajalle. l\lilloh1 valtion viranomaisella tai lai
toksella taikka kunnalla, lmntayMymallii tai seurarkunnalla on 
postisiirtotili, voidaan pidiitysmaiira suorittaa myos siten, eWi se 
siirretaiin suorittajan postisiirlotililta asianomaisen liiiiniiJJkontto
rin po, tisiirtotilille. 

26 §. Tyonantaja, joka on jattiinyt pidatyksen ailkanaan toi
mittamatta .tai Yerom:tn:,kit verokirjaan tai pidiitystodistukseen 
kiinnittiimatta tahi pidiittiLmiinsii varat miiiiriity · a ajassa posti
siirtotilille suorittarnatta, on velvollinen maksamaan pidiityseralle 
veronlisa:-.sta sen mukaan, kuin siitii on erikseen ·iiiidetty. 
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Verolautarkunnan pu!heenjohtajan tulee cnna·l<!koperintalain 
17 § :n 1 momentissa tarkoitetun ihuomautukseu ' "htevdessii an
taa tyonantajalle, jolla on ollut oikeus toimit.taa · pid~ty ' , Yero
merkkejii ik.ayttiimiittii, mail.\: ulippu, johon on merkitty :morit t
tava pidiitysmlil:irii seldi. se paivii, josta veronlisiiys on ·laskettava. 
Milloin tyonantaja on velvollinen kiiy.ttfuniiiin veromePk.kejii., on 
hii.nelle heti sen jiiJkeen, kun han on osoittanut kiinnittiineen fi 
puuttuvat veromerkit verokirjaan .tai pidii.tystodistukseen, Mimi
tettava maJksulippu, jOthon on merkit.ty, mille .pidatysmaariille 

· sekii mista piiiviistii milhin piiivii.iin vero:nlisiiys on la.sket.tu sekii 
sen miiiirii. 

Ellei tyonantaja 2 momeu,tissa tarkoitetuissa tapauksis a heti 
tayta siina mainittua maksu- tai veromerkkien kiinnittiimisvel
vollisuuttaan, verolautakunnan puheenjahtajan tulee toimittaa 
asianmukainen ma;ksuHppu ulosottoviranomai elle pidaWimiiWi 
tai val.tiolle suorittam.atta jatetyn ennrukon miiiiriin ja veron
lisiiyksen ulosottamista var.ten. 

27 §. Tyonantajan .tulee palkansaajalle suorittamastaan pal
kasta verotusviranomaisille an.nettaviin tarkkailuilmoituk iin mer
ki.tii siita verovuonna .toimittamiensa .pidii.tysten yhteismii.iirii. 

31 §. Verolautruk.unnan puiheenjohtajan tulee valvoa, eWi 
tyonantajat noudattavat eru1akkoperintiilain sii.iinno.ks:i:a ja tiissii 
paat&:sessii annettuja miiiiriiyksiii. 

32 §. Verolautah.'lln.nan puheenjo.h.tajan tulee tarpeen mu
kaan pidatyksen valvomiseksi .toimittaa tai toimituttaa tyonanta
jain luona .tarkastUiksia.. 

l\1illoin havaitaan, ettei tyonantaja ole noudattanut pidiityk
sen toimitta.misesta annettuja miiii.riiyksia, tulee verolautakunnan 
puiheenjoihtajan, mikali asia ei 1kuulu hanelle tai verolautaikun
nalle, ilmoittaa asiasta. verotarkastajalle tar.p€elli ia toimenpiteitii 
var.ten. 

33 §. Tyonanta.jan, jO'ka enna%koperiu,tiilain 17 § :n 2 mo
mentin nojalla 'PYYtiia pidattamatta jaaneen o an -perimist.a pal
kansaajaLta ulosottoteitse, tulee ulosottomiehelle jattlili laatimansa · 
pidatystodistus seka, ellei se ole varustettu veromerkeilla, vero
lautaikunnan puiheenjohtajan todis.tus puuttuvan maii.ran suorit
.tamisesta. 

34 §. Mita edelHi. .tassii luvussa on sanottu palkasta, palkan
saaja.sta ja tyonantaja,sta, on va taavasti, mikiili si.itii ei ole .toisin 
miiaratty, sovellettava eliik!keeseen ja elinkorkoon sekii eliikkeen 
ja elinkoron saajaan ja maksajaan. 

5 luku. 
Eriniiisia saannoksia. 
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66 §. Milloin verovelvollinen voi tehda uskottavak ·i, ettii 1 
hanen verokirjansa tai ennakkoperintalain 12 §: n 2 momentissa 
tanlmitettu pidatystodistus on tunne!tunnt, hadnnyt tai joutu-
nut thukkaan, on hiinen, saadakseen verotuksessa lukea hyvak-
seen pidatetyn maaran, liitet.tava veroilmoitukseensa pidatylksen 
toimittajan todistus t&man verovelvolliselle suorittamista maii-
ri&ta ja niisUi toimitetuista pid&tyksistii. Mikali pidaty~ksen toi
mittaja on kiiyttanyt veromer.klkeja, on hiinen . i,Ui paitsi maini-
tus ·a todis.tuksessa anne.ttava vakuutus siita, etta than on vero
velvollisen verokirjaan tai pidiitystodistukseen ikiinnittany.t pida-
tysta vastaavan maariin veromerkkeja s.eka ennakikoperin.Uilain 
14 § : ssii maaratyin tavoin tehnyt ne kelpaamattomiksi . 

70 §. Valtiovarainministerio antaa ·ta.rvittae ·sa .tar•kempia 
maarayksia ja ohjeita ennakkoperintalain ja taman pi:iatok en 
soveltamisesta seika vruhvista.a tarpeelli et lomakkeet. 

( Asetuskokoelma N : o 802, 21/11 1946.) 

EdeW.iolevan johdosta 1·autatiehallitus on rniii.i1·annyt seuma-
vaa: ' 

Palkkauk.sen tilaajan tulee 
huomata palkkalistalla sille varatussa sarakkeessa pal:kansaa

jalta palkanpidatystauluk{)n mukaan pidatettava tulo- ja omai
suusveron, kunnallisveron ja kansane.lakevakuutusmaksun en
nakko yhtenii erana; 

pitaa huoli siitii, ettei valtionrautateiden suoritettavan vakuu
tusmaksuosuuden enimmiiismiiiiriiii, 1,500 markkaa, yliteta, 

siiilyttiiii verokirja, mikhli han ja pa:lkansaaja eiviit toisiu 
so vi, 

verovuoden viimeisen pidatyksen yhteydessii tai, jos palkan
saaja eroaa virka- tai tyopaikastaan verovuoden aikana, ennen
kuin verokirja tai pidiitystodistus hanelle luovutetaan, yhdellii 
kertaa siihe.n merkita suoritettujen palklwjen, niistii pidiitetty
jen ennakkojen ja valtionrautateiden vakuutusmaksuosuuksien 
yhteismaara sekii aika, jolta palkat on maksettu, 

vahvistaa verokirjaan tai pidatystodistukseen tekemlinsii mer
kinnat virkaleima.Ua ja nimikirjoituksellaan sekii. 

merkitii. verotusviranomaisille annettaviin tarkkailuilmoituk
siin palkansaajalle suoritetust:a ;palkasta verovuonna t{)imitettu
jen pidiitysten yhteismiiiira. 

Mitii edelHi. on maiiratty palk.a.sta, on vastaavasti sovelletta\'a 
myOs. elinkorkoon. 

Tulo- ja omaisuusveron, kunnallisveron ja palkansaajaJta pi
dateWivan . kansanelake-yakuutusmaksun ennakkoperintliii varten 
on kirjarupido. a avattava tili: ,Ennakkoperintatili ". Nykyisi·n 
listoissa olevaa saraketta ,kansanellikelaitos'' ei eniiii tulia kayt
lamlian. 
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Pidiitelyt Yeroennakot lulce t.ilitoimiston, talousjaksojeu loi

mllit-ojen, raulatictakennusten pik'i.konttotien ja raulatictutkim.u . .,;
len konttotien vi.imcistaiin .seumavan kuukauden 20 piiiva~in 
mennessa suoritlaa a: ·ianomaisen liHininkonttol'in post~iirtotilillc 
siirtokortti-a kayttacn. · 

Sen johdosta, etta kan a.ncHikevakuutusmallliuja ei enaii mer
kita palkkalista:an erillisenii eriinii eikii valtionrautateiden osuutta 
kansaneHikeva.kuutusmaksuista voida nain ollen cnaa maari:i.ta 
entiseen tapaan, tulee pa.lkkauksen Lila.ajien la.skea tfunii osuus 
erikseen palkkakorttien avulla. Tatii. varten on palkansaajien 
tulot laskettava palkkakorteissa puolivuosittain yhteen ja yhteis
summat samoinkuin valtion!'autateiden vakuutusmaksuosuudet 
( = 1 % veronalaisesta bruttopalkasta.) merkittiiva niikyviin 
palkkakortteihin. Valtionrautateiden vakuutusmaksuo uuksista 
Jaaditaan lisamenolista, johon vakuutusrn.aksuosuudet merkitaan 
yhtena e1·ana ja joka momentoituna seka maksettavaksi maariit
tynii Hihetetaan keskushallinnossa tilitoimistoon ja linjahallin
nossa asianomaisen talousjakson toim.istoon viimeistiiiin seuraa
van heinii- ja tanunikuuu 15 paiviinii. Tilitoimiston, talousjak
sojen toimistojen, rautatierakennusten paiikonttorien ja rautatie
tutk.imusten konttorien tulee suorittaa nii..in mruksetiaviksi maiira
tyt vakuutusmaksuosuudet viimeistiiiin heinii- ja tammilmun 20 
pajvana asianomaisen laaninkonttorin postisiirtotilille siirtokort
tia kiiytHien. 

Kerran vuodessa, valtiourautateiden vakuutusma-ksuosuuden 
loppuvuoden til.ityksen yhteydessii, palkkau.ksen tilaajien tulec 
pal.kkakorteista laatia ja yUamainittuihin toimistoihin lii.:b.eiHia 
luettelot nii-sta fl)alkansaajista, joilta kansaneHike>akuutusmaksu · 
on pidatetty. Naih.in luetteloih.in merkitaiin palkansaajan nimi, 
syntymaaika, virka, toimi tai ammatti, \·eronalainen bruito
palkka ja valtionrautateiden vakuutusmaksuo uu.s; luetteloihin 
merkittyjen tietojen tulee olla yhtapWivat verokirjojen ja pidii
tystoclistusten karissa. Toimistojen tulee tarkastaa, etta luette
loiden loppusu.m.mat ovat yhta.pitaviit vuoden aikana tiiiteityjeu 
valtionrautateiden vakuutusmaksuosuuksien kanssa. 

Toimiston, jakson, konepajan, rautatierakennuksen ja rauta
tietutkim.uksen piiallikon tulee valvoa, etta jokai-sesta hanen alai
sestaan valtionrautateilta palkkaa nauttivasta henkilo ·ta pid taan 
asianmukaista. pa1kkakorttia. 

Taten kumotaan tulo- ja omaisuusveron seka ka.nsanelakeva
kuutusmaksun enna'Jrk:ona pidattamisesta kiertokirj ill a N: o 
19/ 2953, 3/12 1943 ja N:o 11/ 1405, 4/7 194± annetut rautatie
halHtuksen erikoismaaraykset. (Rhjto N: o 3379, 30/ 11 1946) . 
K'l n:o 50/46.1. 

Helsinki 1946. Yaltioncu,·oston ldrjapaino. 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maarliykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/46. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Jolllu- ja uudenvuodenliikenne 1946-47. 

Ra.wbat:i.ehallitus 001 maariiamyt. e-Wi jouilu- ja uudenvuoden- 1 
liikennatrta va11t1en ~se.tetaan kuJlkuun aMamainittuina paivin1a. seu
I'aav,a t .lisa jun~art: 
P1ka.juna n :o 61ta Hki 12.oo-Sk 20.51 2.1, 23, 28/12 

, n1: o 66 a Sk 0.4o-Hki 11.17 22, 27/ 12 ja 2/ 1 
, :n:o 65 a IDd 21.o5-Sk 7.1o 2U, 21, 23, 28/12 
, .n:o 62 a Sk 8.10-Hki 17.07 21, 22, 26/ 12 ja 1/ 1 
, n: ·o 71 a Hki 19.oo-Pm 3.oo 20, 21, 23, 28/ 12 
, ;IJI:o 72 a Pm 2.10-Hki 10.49 21, 22, 27/ 12 j1a 2/ 1 
, 11 :o. 31 Hki 13:5o-Tku 20.20 21, 28/ 12 
, no:o 2ia Kw 15.25-Hki 19.04 26, 27/12 jta. 1/ 1 
, n:o 32 Tku 18.05:-Hki 0.31. 26/12 ja 1/1 

Henkiloj. n:o 56., Ri 20.oo-Hki 21.55 26/12 
, n: o 88 a PI"V 19. 54--Hki 21.46 26/12 
Niina pa.ivina, jorlloin 71 a on knlUSSI8, J.ahe:tetaan jun:ailila n:o 

71 v•a.unuja vailln Pi1cl..~ki-Kuopio sm1U11taan. Juna1la n:o 71 a 
lahetet.a.au v:mnuja Joensuilln vaki.nai en mrukuu.VJaun'tln llisiiksri 
seu.r.aawlSiti: 2 DEi, 1 Ei 1 F Pm/ 835 Jns ja 1 DEi 1 Ei 
Pm/ 905 Sl. JU!IJJi.en 836 ja 906 vaunustro.a lathettetiian vast.aavasti 
n.aina paivina H eilsiillki-i.n ju.naUa n:o 72a. (Rh/ Kut n:o 3412/ 
14-327, 4. 12. 1946.) 

Muutoksia .... ikatauluun n: o 112. 
J oU!lukuliD 9 paiva 1Ui. lukien muUit.eltoon jun.an n: o 102 aika- 2 

ta uil u R.i-Tkl seuraa Vlaksi : 
Labt. Ri lklo 6.5o, Mon S 7.oo, Hy 7.os/ 7.1o, Pjo S 7.18, Jk 

7.2o/ 7.26 , Nup S 7.32, Pur ~>.olmio 7.38, Jp 7.45/7.46, Rnm kol
mio 7.51, Ke 7.o8/ 8.oo, Savi k:olmio 8.o5, Krs 8.11/ 8.12, Ha:nail:a 
S 8.15, Rkil 8.18/ 8.19 , Hieilli:a.ha.rju 8.2-t/ 8.25, Tkl S.~s/8.30. 
SaJUiasta paivimtii [ukien muut€'taan aikMaulun: n: o 1016 Ri-P~ 
numerO'\r.si 1042 j•a poisrt.etlaoa:n ~ikais~>mpi witre.tauJu .n:o- 1042. 
(Kut n:o 2084/ 2068, ·5. 12. 1946.) 

JoU11ulmun 22 p :Sita 1946 lukien pysaht:yy jrnna n:o 505 ~M'
peen V.aJalt.ie.ss:a (S) Viihaky:rO.Jl seisad~Jkedla. (Kut. n:o 6064, 2. 12. 
1946.) 

Tarruni<hlllUn 1 p :stli. 1947 1ukien pysaMyvat jU'IlUJt n:o 561 ja 
562 tarpeen vaa:tiessra (S) Pertu.n seioo.kkeell.a.. (KUit n:o 2075, 
5. 12. 46.) 

Ta.mmikmm 2 paivasta 1947 luk,i·mt pysa.htyviirt julllat n: o 378, 

7915. 12. 12. 46. 
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382, 392 ja 394 t>arpeen vaat~essa Pahaniemen seisakkeeJla. (KUJt 
n: o 2051>, 3. 12. 46.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Kou volan aseman aJaiseoo avataan joulrukuun 16. paivasltii. 

1946 1lukien ,t,avara'liikenteelle vaunulruo.rmin ('l'tt) Kuusarukosken 
Osurusl]ikkeen rt.arvetta varten ,KuUJsa.nkooken Osuusli.ildreen 
raide", tmiffivaJ.imatkana 1 km. (Lkoj N :'o 3044, 4. 12. 46.) 

~uupaikkojen varaaminen. 
Kulkulaito,~ten ja yleiste.n tOiden ministerion arutaanan kehoi

ltuk 'en johdosta on murtatiehal!li,t.us tanaan tapahtuneessa esitte
iyssii maaranny>t, e.tta mammilruun 1 paiva.sta 1947 lukielll on :rruaJt
kustavan yleison kaytettav;issa 01levista maJkuupaikoisba yksi kol
masosa varalit•ava muillba kuin vaunujen liihtOasemilJta tulevia 
tilaUJksia var:ten. Tama vamus on lruitenkin voi.massa vain k. o. 
makuupa@rJrojen ensimai.sen myyntipaivrun ktlo 12.oo saaikka, jomka 
jaJkeen pailmt saadaan myyda myookin liihtoosemien tilarajihle. 
Vik1.rinldiytosten viilt:ltamiseksi on asianomaisen tilaajan kuiltenkin 
maku.upailk1wja talil.a.t.avoiiJJ tillattae&:i'la todistettam henkilOililisyy
,tensa lisaksi myosk.in kot.ir..,ilrkansa, jokla. ei siis saa oLJ.a SllJma 
kuin vaunun JiihWasema. (H,hjKut n:o 1623/14218, 2. 12. 1946.) 
KJ. n: o 50/46. 4. 

Rahtikirjayhdistajissa olevien merkintojen 
ylipyyhkiminen. 

Sattsuneesta syysHi huomamtetaan, ettei rahillrirjayhdistajissii 
olevia rahhkirjamerkirutoja saa viilliasem:i!lla, junissa ja siirtokuor
mausasemilila ylipyyhkia, mikkakin :bavara ja wun~ulrnoi'll1alt jaa
viit jalkeen, Vlaan OlD. ltii&ta teMava me11kinrt.a ythdistajien mlristmr
tus.sarakkooseen. Vrun 'liihetys- ja maaraasemat voivat tehda kor
jauksia yhdistajiin MK V ooa.n kirjoituksessa <37. (sivu.t 2-3) 
8. kohda sa mainit.uri.sS>a tapau:ksissa. (Lkoj n:o 3067, 9.12.1946.) 

Matkalippualennuksia. 
Finlands Svenska SkolungdomsfOt·bund-nimisen y>hdisttyksen 

neuvotteJupaivilJle osall.listsuvilJe ko-uLulaisille oo myonnetlty 25 % :.n 
m:a.ikalippualeru1us Turkuun. Mennus on voimassa 31. 12. 46-
7. 1. 47. (Tfo N :o 1943/ 2789, 4. 12. 46.) 

Stwmen Partiopoikaja1·jeston rta1 vipaivilile osarListuvillile partio
la.isifle on myonnetty 25% :n matkoalippwaleDJI1us Heilsinkiin. 
Ailennus Oll! voimassa 2.-8. 1. 1947. (Tfo N :o 1953/2799, 5. 12. 
46.) 

Finlands Svenska Flickscot(,tforbftndin t.aJ.vipaiville osailli.stu
ville pantiolaisiJJle on myonnetty 25 % :n rwatkalippuaJlennus HeJ
sinkiin. Alennsus on voim.assa 2.-8. 1. 1947. (Tfo N :o 1916/2761, 
30. 11. 46.) 

Suo'rnen Te,iniliitto 1·. y :n jarjesti:i.mille hiihtolkursseitle osal-
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Hstuville liitton jas~mhlle on my<innetty 25% :n matka!lippualen- 6 
nus Kuopioon. Ale.nnus on voomassa 2.-9. 1. 1947. (Tfo N :o 
1928/2778, 2. 12. 46.) 

Alemmat liikenneoppikurssit (konduktoori
kurssit) kevatlukukaudella 1947. 

Tu:leva1la ikevatluk.ukaudelil.a jarjes1:ettaville 'Unsille rulemmille 7 
liikenneoppikursseillle ( n. s. lmnduktooriku.rsseille) aikovien ()IIlJ 

jat'et!Uiva oppikurssien johtokunna.1le osoitetut hrukemuksensa 
asianomaisiJ.le esinniehiJ.leen niin aikais:in, etta ne lan.1SiU.Iltoje:ru seu
ra:amina ebJtivrut oppikurssien johoojaille kuluvan joulukuun 21 
p:aan mennessa. Naiden anomusten kiisirt.telyyn, niihin, Eiltetta-
V·iin asiaJkirjoihin ja muihin kUTSSehl:le piifu:,.'"'Yii Jro keviin seikkoihm 
ni:ihden 0t11 noudatet1tava, mitii alokkaiden otltamilsesta ja amiillatt:iJ
opert.u.lrs€s.ta anootun. ohj·esiii.i.nnon 10, 11, 17, 18, 45, 48 j•a 
55 § § : ssii sleka v>aihdem1espatevyyWi kookevassa rruuif:atiehallit'ruk-
sen kirjelmiissa n:o H . 797/3138, 3. 6. 38, :mliiira:taan. Kuiten-
kin riittiili. kirjaJllinoeru anomus j•a lllllniko11tin jaJ.jennoo ni:iJJlii hen
kilohltii, jotka 'aika:isemmm ovat vastaavilJe kursseille hakeneet ja 
ker!'lan t13.i useammin jo saanoot. osailllisltua paasytutkirutoon. Vii
meisestii osanotoslba •on ol:13.rktka aikamaiiri:i. anomuiksessa maini1Jf:ava 
ja on :a.sirunomJaisen €Simiehen myos •t.iissii rtapauksessa hrukemuk-
seen merkittavii, mirulrlil13.:i.nen lliakijan toimilllta myohemmin on 
ollurt;. 

Paasytutkinw, joka ed€1lle.enkin kasitltiiii ohjesaantojen, las
keDlllO'Il ja aidinikieJen kirjalliset kokeelt, pidetalin Zauantaina tule
van ta?nmikuun 11 p:na klo 9 ja kestaa se vain sanotun paiviin. 

Tahlin paasytutkirutoon j•a sitlbem11l!in siina lrursseille hyviik
sytyistii iJlmoi,tela13.U aika.n&l111. Kur.ssit 13.loiteta.an ma.aoonJtai.n.a 
•tammikuU!Ili 20 p: na klo 13. Na.iili1e kursseille voidaan ottaa yksi 
·Juokka, IllOiJll 40 opphloasta, niiden 33 lisi:iksi, jotka jo aHroisemmin. 
pidetyssa paa ytutkinnossa on hyvaksytlty. (Opj n:o 1236, 3. 12. 
46.) 

Veturinkui.jettaj aoppikurssit kevatlukukau
della 1947. 

Tulevan keviitl'llkukamrden ai!klam.a jarjeetettiivilJe vetturilllku.l- 8 
jetta.jaoppikll.I"SSei1Le aikovien •on jiitettiivii oppikurssien johtolnm-
n.rulle osoiteltut hakemukse:nsa asianomaisiJJe esinriehilleen IILiin 
·aikaisin., -etta ne ·la118UD.toj·en seuraamirna eMivi:i.t oppilrurssien 
johta.jal1e kuluvatn joulukuun 21 p:ksi. Naiden anomusten kasit
telyyn, lllliihin. liiotettiiviin. .asiaJrirjoihin ja muihin kurssei:JJe paa-
ya koskevim seikkoihim. niihden an noudatet.tava, :rn.iJta ail.okka·i

den ottamisesta ja arrlil11.a1tiopetuksesta annetnm ohjesiii:i.nnon 3, 
4, 10, 11, 18, 59 ja 67 §§ :ssii ja konoooostoa koskevassa l\fK 
IV :ssii kirjo~tus 5, 2, maiiri:i.tiia.n. Kmtenikin riiotJtaa pelkka kir
joa:Llinen anomus ja nirnikortin. jaJ.jennOs ruiiltoii henkiloiltii, jotka 
aikaisemmin ovat puheenaolevi'Ue ikursseiUe hakeneet ja saaneet 
oikeuden osallistua palisJ~t.utikirutooo. Viimeisesti:i. paasytturt:tkin-
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toon ooru1otosta on tarkka ailmmaara anomukse a m&i:nibt.am ja 
on taffiru10maisen esimiehen myi>s tassa tapauksessa. hakernukseen 
merkittliva, mirukail.ainen hakijan kc1-)'ltos ja toiminlta myohemmin 
on ollut. 

Paasylwtki:nlo nait.a 16 viikkoa kesHivia oppikursseja varten 
jarjestetaan l,aua.ntatin.a tUlevan tcwnmik~tun 11 p :ni.i klo 10 ja 
kestaa se vain sandtrnaJJ pa.ivan. 

Tahan· paas;),tutkintoon ja ~tt~mffilin kurssei,lle hyvatksyiyista 
sc-ka kurs.sien a'lkam.lli-,aja ·ta i,lmoitelaan aikainaan. Todennakoista 
kuile11kin on, e tta kurs.s~t voidaan aloiltlta'a ll1ia1aJJan.ta ina tammi
lnnm 20 p: na klo 10. ( Opj n: o 1237, 3. 12. 46 .) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym . 
• Jw· ·i Raa,tikaisffille VllQdeksi 1946 kirjoitettu kaikiLla 11adoillJa 

kclpaava ka.n anedustajan 2. lk : n aikaJippu 111: o 2111 (l{laav. 
0 n:o 953) on kadorumt ja ikuoletetaan. (Tfo n:o 1932/ 2780, 
3. 12. 19-±6.) 

KonvoLau varikoltla patlvelevalle ylim. vet;urirulfunmittlajiillle 
Vil:ho .T·o~ann Saikkoooltle Kouvo1a.IJJ var~koltta 8. 10. 46 anneltrtu 
virkamerkki n:o 92·5 on kadoll1111lut ja kuole.tetaan. (Kw vre a1:0 

:)58, 3. 12. 1946.) 
Scinajocn ,asemaLla pa[veleva.lle 2. l. asemamieheHe Aarre 

Iisakki :Uatva.balolae an.nelt!u Vlhl:-1\'amerkki n :o 595 ja rti.!apainen 
vapaUJlippu n : o 7/3 78 m,a,tkaillc Seioojoki-KristiinankaupU111ki 
on1i kadonneet. ja kuoletet:aan. (5. ljp n:o 2260/ 5547, 3. 12. 
1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Yl·i1n. taTkkaajan toimi rautatiehallituksen hanikintatoimi tossa. Piiiijoh

ta,jalle o oitetut b!llkemukset on jiitettavii vii.imei tiiiin 20. 12. 1946. 
1. l. lcontto?·iapulaisen toim;i Vaasan va.ra tossa. TiiytetiUin es-ityksen pe

rusteella. Va.rasto-osaston jobtajalle osoitetut hakemwkset on toirnitettava 
3. varastojakson piiiillilko1le, Vaasa, viimei tiiiin 20. 12<. 1946. 

t. l. konttoTiapulaisen toimi Hel ingin varastossa. Tiiytetiiiin e&i.tyksen 
perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hrukemukset on toimitettava 
(;, varastojakson piiiillikolle, Helsinki, viimei·stiiiin 20·. 12. 1946. 

4. liitkennejaJksossa seuraavat esitytksen perusteella tiiytettiiviit toimet: 
t. l . vaihdemiehentoimia.· yksi Haapamiiellii, 1. l. asemamiehentoimia: neljii 
TallijlCreella ja yk i Lielahde sa, 2. l. asemamiehe'l!toimia: yksi Po.rissa, 
kolme Haapamiiellii ja yksi Valkerukoskella, 9. l. asemamiehentoimia: yksi 
Vilppulassa sekii junamiehentoimia: kaksi Tampereella ja yksi Haapamiiellii. 
Liokenneosaston johtajalJe o oi.tetut hatkemukset on jiitettiivii asianomaisen 
liikennepaikan piiiilli'kolle viimeistiiiin 20. 12. 4&. 

3. liilkennejruksossa seuraavat esityk-sen perusteella tiiytettiiviit toirnot: 
1. l. asemamiehentoimia: seitsemiin Turussa; 2. l. asemamiehentoimia: kal,si 
Hal ossa; 3. l. asemamiehentoimia: yksi Liedossa ja yksi Humppilas a. Lii
l>enneos aston johtajalle osoitetut hakemukset on jlitetiii.vii. asianomaisen lii
kennepaikan paa1likolle viimeistaan 21. 12. 1946. 

Kirjanpitiijiin vi1·ket Pasilan varastossa. Piiiijohtajalle o oitetut hruke
muk-set on jii.tettiLvii vhlmeistaan 2. 1. 1947. 

Yleisen vailkean a untopulan tll!k!ia ikehoitetaan haJkijoita ennen hakemus
ten jiittiimUii. ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksi ta. 

Helsinki 1946. Yaltioneuvoston kirjapaino. 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiian: 
Kl. N:o 1146. 2 ( = lehdennumero, vuosi, asian numero) . 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Tornci.on aseman alaisena aYaba[ll tanunhlmun 1 paivasta 1947 
[u.kien tavara.Iiiikenteehle vaunu.'k.uormill! (Tt) Lansi-Pohja.n Osuus
liiketHi. varten ,Liinsi-Pohj·an Osuu ·liiwkeen raide", tariffiviiili
mrutik.aDJa 2 ikm: (lJkoj N:o 3011, 10. 12. 46.) · 

LaUJtiosaaren la~hu'ivailiteen alaisena a,·ai:aan tanunikuun 
1 paivast.i:i 1947 GIUkien t.av.arohi.kentee1le vaunll:clmorunin (T•t.) 
PohjOil~an Voima Oy:Il! tarvetta vm~ten ,Pio1hjolan Vohna. Oy:n 
rait:eet", tra:riffiviiJl,inlalikana 2 km. (Lkoj N :o 3073, 10. 12. 46.) 

Koil.:hoDr-IIaa)pamaen valilla ikilometriilla 293 + 737 m ava
t.aan Harapamiien aseman alaisetna ibunmikuUilJ 3 pa.ivasUi. 1947 
,J,uJrien liikentteeJ.[e ju.rLielll •kohtaamis- j·a sivUJntuspaiklk:ana pyOO;kki 
,,Ri.stimiiki", liikennoimistapa.na henkiM>liikenne ilman rejoitusta . 
(Rh/Lko N: o 695, 13. 12. 46.) 

Laikon a.seman a1ailsena. avrataam Lalikon-Simpeleen viiiiiDa 
ki,lometril~a 361 + 700 m trumnikuun 16 paivasta. 1947 lulkien 
liikeruteelle ,Punasvaat·a" -nrimitnen seisa'ke, t:a.riffiviill.imrutko.iu.a 
3 km Lark!lroon ja 7 km Simpe1~eelle . Punasvaara.ssa pysahtyva,t 
ma1ikusta.jien jfutlt.iimi.stii ja ottamista V~ar:ten (S) toisitaisetksi jUlllat 
N :o 5, 13, 14, 261 ja 262. (Rh/Lko N: o 2920, 13. 12. 46.) 

Utin aseanan rulaisena. aVJaJtaan Utin-Kouvolan vall~J.!lii ikill.o
metrihla 202 + 120 m tamrn.ikunm 16 paiv.a. ta 1947 looen liiken
rteetlle nTyrri"-nrimi'llen seisake, tariffivrulimtail:lkoina 2 km Uftltiin 
ja. 10 k:m Kouvdlaran. Tyrrissii pysahtyvatt. matkustajien jiilbtii.
rn.ista ja otrtamista vl3rten ( S) toistaiseksi junat N: o 1, 12, 13, 
14, 15 ja 16. (Rh/ I.Jlro N:o 2621, 13. 12. 46.) 

Muutoksia aikatauluun n:o 112. 

l\1aanan.taista joUJlulk.mu.n 16 paivasta 'hl!kien muu.rOOtaan juoon 2 
n•:o 327 ailk:atmrlu seuraavalksi: 

. 8054. 20. 12. 1946. 
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LaM. Hki kilo 19.58 sivuUJtta.a 77, lask. ohi 71, Psl 20.06/ 20.07, 
Hpl 20.14/ 20.15, Pjm 20.20/20.21, sa.arp. J..;pv 20.26 ik:oht. 326, 
liiht. 20.29, Killo 20.32/ 20.33, Kni 20.38/ 20.39, Tuomarila kolnUo 
20.44, Epo 20.47/ 20.4 , l(ilh 20.54/ 21.20, sa.ap. Inna. 21.2 . (Kut 
n :o 2098/ 2086, 10. 12. 1946.) 

.Jarj. jun.a n:o 1442 on muutet.tu 16. 12. 19-!6 ~~ulri<euJ :Jru;Jke
m.aan a ennien johdohla Tpe- Tl va.liil.ila, lii:h'to Tpe .k!lo 15.38, 
saap. Sj k1o. 16.03. Pn . 36. ( 4. 1jp: n s81hlke 111: o -U28, 12. 12. 
1946. ) 

Epatietoisuuden poi tam..iseksi ilmoi•tetaan, et:tii. T:apiol:1an ei
.<•akel~lt.a 1-i:ilkcnnoidaan vain ke.s ~in aikana 1/ 6-30/ 9, jot~n balvella 
~ivat jun.at si•e1la pysahdy. Korvenikan~D.an ooisa1.'1ree1La py ahty
vat junat n:o 13, 11, 12 ja 16. (Kult n:o 2106/ 2094, 11. 12. 1946. ) 

.A!l'k. jouJ.UJkunm 16 p :Sita 1946 muutohaan jun!lln nr 742 aillva
tauii 'U Yw-Ilm seumavaSito: ,Jalht. Yw 15.-!0, Hpj 17:03/ 15, Pl1i.i 
18.05/ 30, Krv 19.19/ 28, ·aap. l1lm 20.20 se'ka nr 743 Hm-Yw 
seura.avasti: Oa.ht.. Ihn 14.00. Pha 15.40/16.00, Hpj 16.4!1/ 17.0-!. 
saap. Yw 18.19. (KuJt. n:o 2097, 12. 12. 1946.) 

Tammiilmun 1 paiva~ti'i 1947 ·Lwkicn muu1tetaan junan n: o 321 
ail~llaufl.u seumavaiksi: LaM. Hki ~lo 16.20, siv. Psl 16.27, saap. 
HpQ 16.31 koht. 318 a •lliht. 16.32. sa.ap. Pjm 16.35 HiM·. 16.36, 
saap. Lpv 16.39 llaht. 16.40. 

Samasta pii·ivasta lUJlcien poi.•;;te taan 2 lk 'aunu j'lma•JtJa 321 a 
:en kultkiessa ityolaasjunana. (Kut n :o 2110, 13. 12. 1946.) 

T•ammiikuun 1 p :sHi 194 7 ast m·"a•t voimaa.n seuraavat ailkk'l
tanlunmuubokset: N:o 213 laoh t. I~r 11.10, tuuo \Vna 12.12; n:o 
214 llih.•t. Wna 12.40, tulo Et i 13.05; n:o 215 laM. Et i 13.20, 
~uijo Wna 13.42; n :o 216 'l'i.iht. Wna 15.>02, tUJlo E •l i 15.27; n: o 
217 li:iM. E1tsi 16.50, tuJ1o Wna 17.12; U1:o 218 Ui.Irt. Wna 17.25. 
tulo E1tsi 17.46. J11.mat n: o 217 a ja 218 a peruutet<va.n samasha 
piiiVIii:Sltii lu:kieru. (KUit. tn: o 2081 , 13. 12. 46.) 

Tammi!kuun 1 paiva.·ta 1947 lukien pysiihtyy jun•a n:o 704 
-tarpeen voaalt.iessa ( S) Sa;yneenjoen seisrukk-eeiLla. (Kut n: o 2003. 
12. 12. 46.) 

Rauta.tri.eha~hlitJU · on miioiirann)r; t. jumat n:o 28 ja 27, jlc.tlk!ll rau
tatio~Qituiksen kirjeellia n: 0 3041/ 12616, 29/ 10 -46, maartiJtrt;ilin 
ko1"eeksi 11. 11.-31. 12. 46 viiliseksi ajak.si muutettaVIaksi IJrulke
maaJTI Kouvolar-Lablti-Kouvola, pidett>i:ivii'ksi ikdkeilu!llikat.a:uilmn 
mu[misesoti ku~ussa K.onov011a-La.hti-Kouvo1a myOsikin. 1. 1. 47 
lukien .toistais~si. (N :{) 28 :taM. Kw 20.32, rtlUql() Lh 21.55 jl3. 
n:o 27 liilit. Lh 22.t05, 1tmilo Kw 23.32.) (Rh;'Jrut n:o 3041/ 14462. 
10. 12. 1946.) 
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Tammilmun 2 paivasta 1947 lukien pysahtyvat junat n:o 2 
347 a jH 348 a H anHi.J.l:in ja j una n : o 359 S.aramiien se.isakkeella 
tarpeen vaattiessa (S). (Kut n:o 2086, 9. 12. 46.) 

Nimikirjoituksen selventaminen. 

Sen johdto.sia, etlta QinjaJta Oil! tU!l.qrnt mutatie>h~Hituks-een asia- 3 
kirjoja, varsilllk!in rt:arkastu:s:tQimistoon Hihet:e!Ltyja tilejii, joiden 
alle.Jdrjoirtruksia toisinaan on o~aut mahdtot.olllta rJ.ukoo, ihuoma·ut,e-
taal] etrt:ii vdmn tai ~toimelll lmJ11td ja.in nimillkirjoitus on asialk:irjassa 
konee:aa, leiJm.asimrt:a tai teikstaus.ta rJ.diy.t.taen aiDJa ehoottornasti s€11-
vennett,tiiva Il!iin th."Uin rauta'triehaUinnon il:yojarjestytksen 59 § : ssa 
on saadetty, ~ellaisena lruin e on muutett!ll rau1Jaltiehall~tru.'ksen 
kiertokirjeerl!lii n:o 20/ 2411 j'Ou~ukU!Ull 11 piiivful,tii 1944, j,a etta 
~anrot:tu. ma.iiriiys ikosk:ee myOs:ltin tar,ka.Sltllilit()imistoon ilfuhetettiivia 
tilreja j a tila toja. (Rh /:h<lo n: o 3443, 5. 12. 1946.) 

Konduktoorivaunussa matkustaminen. 

Sat:tuneesta syysta huomautetaan, etta vaikoovammaisen, rul- 4 
latuolin kaytt.toon sidotun sot:ainvaliidin saattaja1lla on samanll:ai-
nen oi!k:e,us matkootaa 'loo.n.duk:toorivaunu a k:uin A. J. S: n 48 § :111 

B. ik.ohdassa mainituilila paarehlla kU'ljetet.tavan &lliraan hoitajalrla. 
(Dkoj n:o 3029,12. 12. 1946.) 

Kuljetuslupien kayton valvonta rautateilla. 

Kansa,nilmd1lon rt::al'll&a:ilijaiDJ taholta saapuu yha ede<Hee11 V<ali- 5 
rtulmia siita., etlteivfut. 1lidlk:elli!Jepaiik.at noudata . a.aurn.Oi telynaJ.aista 
tavaraa kruljetettavaik.si v:a taanotJt:aessaan niiUi. miiaray'ksia, jotka 
ovat voim:assa sa.n.otunilaisten 1tarvik.keid<e~ kuljetuiksesta rauta
tei!lla. Taman j ohdosta kiinnd1tretiiiin ldiik.eniil!epai!ldrojen: huomJota 
nudelJeen KQ 111: o 12/*6. 4 ja 23/46. 2 o<leviin l{JuiljetuSl!Up~n: ikiiy-
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ton Wl~VOllltaa rau•ltateil<ia ko kl€viin maara;vksi~n, joita on ehdot
•tomasti n oudatettava. (lJkoj n:o 3070, 12. 12. 1946.) 

Asemien ja pysakkien vuosi-ilmoitus 
matkustaj alipuista. 

\~uosi-·i-Lm.oittus matkusrf:aja:Lipui.sta (il:o.make B nr 173 u ja. s. 
kokoa 21 X 30 sm, ei mi'Hiian ehdoJ!l.a varuhaa pai'll!OSita) pyyde
taan laatimaan. ja lii.hc!ilamiiiin taX"kastustoimiston II jao ·ioon 
mahdoUi imman pia'll iammikuun a1lussa, jo.tt•a tammikuun ailus
sakin saapnvWt l·ipputli·la,ttk elt voittaisiti.n siihen. :t.arkastust.oimis
tos.sa me1•kWi heti. lilino•itust.:'t laadirt:Mwss•a on huomioi,ta.va seu
raavat seikat: 

1. Tarp~rlinen milii.ra lomakkeita Ollll!lUeJJlrua.n !keskuksestaan 
vi<h'lrolk:s.i ohuella Janga.Ua ( ei mti.tiian. pruoliarkkeja), nsin. paall
lysWasema ja sen jii1lkeen alaisetL •liikerunepaika>t. 

2. Kia'joi>tetaan mm;teellla, huolellis.eilla kiisia1la~lla . 
3. Taydetlliset liikeimepa:ik'kojen nimet ( ei ~yhenlllyksia) seu-

raten lomakkeessa B nr 1-14 ma.in:Lt.tua asemajarjestysti.i. 
4. Kilom.etrisarake on tiiytertJtava. 
5. KaUJt:t..akuJ.kutiet merkit1Uin. lyherlinyksiHi.i . 
6. Tammikuun 1 p :na 1947 voim.assa dlevat li'Ppujen hinnat. 
7. Sarjalcirjaimet huom.iottava. 
8. Kuiki'lll ~iikenne,pailkka >nmaan. SJaraklkeeseerum. 
9. Uusi sivu a >loteltl~ava lom.akkeen B nr 173 s oikeanpudlei

selta aukeamalta, jot·1<1 jii.L·i t iJa,<i uuRien liilkeam<-pai.JJwjen li
puilille: 

a) menoli>P't:ciilile, 
b) meno-p·aluulipui.Ue, 
c) pikajunaTh m~nolipuille -tavaJlisleu menolippujen edtellle tai 

jii.keen., 
d) pikajun1a11 meno-paluulipuille l.avafl'llisten meno-pailuudippLt 

jen edehle tai ji.ilkeen, 
e) tyoUiismenolipu~rlte, 
f) ty{illansmeno-palUJUlipuiUe seik:a 
g) lisail ipuci.Jill€ risteysa:s.emillila. 

P aiik.ailistlariffin mukaisi>a lippuja ei pidti croi.ttaa lomakkeen 
B n:r 144: n mukaises:t.>a jarjestyk ·esta. 

10. Yiks~tyisrat.ojen J.<i,put. merldtaan vuosi~illmoitukseen lajiensa 
muklaan. h€1~i VR : n tlippujen jal1keen. Suuret kassa:t vo iva.t laa 
lia valiklkapa eriilwisentkilll j,lmoituksen yksi>tyisr atojeTh lipUJista. 
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11. Vuosi-Hmoitus on huole1lise ti verrattava lippuvaras.toon 6 
ennen tarkastustoimi toon 1ahe1lt.iimistli. (YUr N: o Y. 28 /335, 
12. 12. 46.) 

Koululaislippulomake. 

Yiitaten TS: n 17 ~: n 1 lm: n U/U.Siiibtuun sanamuo,toon (qlisli- 7 
lehti N: o 2) ilmoi•tet.aan, trt:a lt.am.nU.kwun 1 pii:iviista 1947 oletaan 
kayta11toon uud nmallinen kouJu1aislippulomake B N : o 115, jot a 
on t:hlMrt..ava pai.natusjao to'ba. VanlhanmaJl•Hsrt:en loma!kikeiden kiiy1l.
dimincn ensi vuonna on kiehlettyii, jonJlm •takia ne on palautetta\'a 
painatu jao.1t n. (Tfo n:o 201 / 28!)3, 13. 12. 1946.) 

Matkalippualennus. 

F'inlancls • ve n,~kn Skidfij1'bund-nimisen jiirjeston valmennus- 8 
leiriilile Espooseen .-ekii mest.aruuskilpa.i1l:uihin Porvooseen osaU1i:s.
tuvil!lo kilpaiEjoille sekii .toimihenik.:illorHe on myonnebty 25 %: n · 
ma.t:kalippualennu.c; Espoo een ja Porvooseen. AJennus on voi
ma. sa E.pooseen :3.-22. 1. 1947 ja Porvooseen 31. 1.--4. 2. 1947. 
(Tfo N: o 1959/ 2 06, 7. 1:2. 46. ) 

Kad.onneita matkalippuja. 

Vtaa, an lii.iiuin rikospolb in poliisivU.ranomai eJIJ.e kirjo~tettu 9 
kaikii.L:1. radoil!la \"oilu.:a.· • ol va 3 luokan aluelippu N: o 5115 
(kaav. 0. N: o 95-:l- s), ke-lpoisuusaika 4. 2.-31. 12. 46, on kadon-
nut ja ln10l1e-tetaan. (Tfo • :o 1954/ 2802, 7. 12. 46.) 

Vaununpeitteiden tiedustelu. 

Tam1>ereen a ·en~a on Hi.h.eutanyt asemilile moruisteet, joilla se 1 O 
t iedustele-e kadonnei1ta >aunrtu1peit.teitaan ikallootokirjoista poist:a-
mi ·ta varten. Seuraavii!ll peitetiedusteluihin ei vieUi. O'le sa•aJtu 
,.a tausta: Tpe n: o 16, 18, 29, 31, 40, 49, 82, 91, 94, 96, 98, 99, 
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101, 105, 108 ja 112. Pyydetaan klirehtima~n. ( 4. ljp n: o 1782; 
4fi10, 12. 12. 1946.) 

Myonnettyja palkintoja. 

Rawt.aJtieJml1litu:s on myontt.anyt 2. mt.ajaik.sossa pailveileval'l'e 
vcrajanvai1bijrallle Tekla H elMUL AlavaUe 500 mal'lkan suuruis'en 
pahlcinnon• ltunnoot:m!kseks] siita oma-rulotteisesia j:a ripeastii toi
minlllasta 8. 11. 19-15, jolla han ehliliisi uhkruavan yhJteentOrmay'k
sen Riihircii;e.11 ja R,Yittylliim vii!ltilla. (Rh/ To n: o H 12/ 14708, 
13. 12. 1946.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

.J oensunn taS~emwlll.a palveJ!lut a:lrokas A.jli Elisa belt. Toivonen on 
. 3. 12. 46 l:ukien. eroteHu sopiilllabtoma.na VR paJveluk ·cen. (8. ljp 

n:o H 847/ 5879, 4. 12. 1946.) 
Pieksamaen asemalla palvelleet alokkaai Paavo Arma Ilak

kanen (s. 12. 7. 1918), Tuomas Veikko Otl~vi Srara.r•€Jla (s. 12. 9. 
1915) ja Vei.k:ko O:Lav:i. Jaaskelaiuen ( . 1 . 9. 1927) ovat ero
tetut 25. 10. 46 lukien yy:hlist;yneinii rautart:ci.en lrnljeteltttJavaU.si 
jatety.n t.avaran a.nastukseen. (9 . Jjp n: o H 1245/ 8716, 4. 12. 
1946.) 

Haaparnii,e.n. asem.a:LLa palvetlil:wt rulokas Ka.rarlo GUllinar:i Vesi
'·alo (s. 25. 1. 1924) ron VR palvclu.ksreen opim8Jtltomana erotetfh1 
1. 12. 46 1ru!kien. (4. tljp n:o H 992/ 4-118, 5. 12. 1946.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Alityonjohtajant virka Vaasan konepajaJl pn.ja.o."ll.stossa. Koneosaston 
johtajalle o oitetut hakemukset on jatettava viimeistaan 23. 12. 1946. 

Yli.miiiiri.iinen rootatiemkennwten lcassanhoitajant toimi Pohjois·Suomen 
radankorjau.sten RoV1a.n.iemen piirissa (toimipaikka. Rovanicmi) . Toiilli kuu
Juu valtion ylimaaraisten tointrn 25. palkkausluokk>aan, ja maksetaan siitii 
vahvistetun vuosipalkkion ja aiidettyjen lisien ohella mn,hdol!.i.st.a v&.kinalsila 
virkaa seuraavat ikii· ja perheli~iit sekii ns. hli.vitetyn alueen piii\' iirahaa ja 
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erikseen vahYi ·tettavaa matkarahaa. Lii.hempiii. tietoja toimeen astumisesta 13 
ym. on aata.vissa puh. 20371/391. R.autatierakennuso aston johtajalle o oi-
tetut hakemukset on jii.tettii.vii viimeistii.lin 30. J ~. 1946. 

8. liikE'nn<'jaksossa seurnava.t esityb!'n peru toolla taytt•ttiiviit toimet: 
2. l. asemamiehentoimia: kak.Hi Joensuussa ja yk i Nurmekse soa; 3. I. ase
mamiehen toi1nia: ykl i Uirnaharju sa, yksi Tohmajli.rvellii. ja. yksi arvi
b:ummussa; j~mmniehen tain~ia: yksi J oensuu&;a. Liikenneosa.ston johtlajalle 
osoitetut hakemukset on jii.tettiivii a ianomaisen liikennepaiknn piiiilliki:ille 
viimeistiilin 31. 12. 1946. 

BakennU8mestarin virka lO. ratajakso sa (Pieksfunaki). RataosasLon 
johtajalle osoitetut hak mukset on jiitettii.va viimei taii.n 31. J 2. 1946. 

L llikennejaksossa seu:r{tavat esityk en perusteella taytettavat virat ja 
toimet: 1. l. lconttoriavtaaisen toimtia: kaksi Helsingis ii; 2. l. lconttoria.pu
laisen toimia: yk8i llelsi.ngi ·sii.; asemc"niesten csiiiMehen virlcoja: kolme Bel
singiSJ;ii., yk i "rnii.ishdi. .ia yksi Vallila.ssa; 1. l. t•aihdemiehen toimia.: 
kuusi Hol ·ingis a, yk i Si:irniii issii. ja yksi P, ilassa; 1. l. asemamiehcn toi
mi.a: neljakynunentiinelja Helsingissii., kolme Soruiiisi:ssa; yk itoi. ta Valli
La ~a ja neljatoista Pasilassa; 2. l. asmnmniehen toimi.a: yksi KaukJah
dessa, kaksi OulunkyJlissa, kuusi Malmilla, kaksi Tildrurila a ,ja kaksi 
Porvoos a; 3. l. asemamiehen toi1nia: yksi Nikkilii.ssli; vahti1niehen toimia: 
nelja Hel ingi a, yksi Si:irniiisi~sa ja yksi Vallilas a; sekii. junamiehen toi
mia: kuusi Hebingi8sii ja yksi Pasilassa. Liikenneo aston johtuju.lle o ·oi
tetut hakemukset on jatettavii a ·ian{>maisen liikennepaika.n pii.alliki:ille vii
meisUiii.u 2. 1. l 947. 

2. l. ko11ttoriapulai.scn toimi Kuopion varasto sa. Tii;ytetatin e. ityk en 
perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii 
5. var.astojaksou pii.ii.1liki:ille, Kuopio, viimeistiiii.n 2. 1. 19-!i'. 

K i1·ja-npitiijiin v irk a ran ta ti ehalli tu ksen ha.n.kintato imi tossa. Piiiij oht.a
jalle o oitetut hakemukset on ,iii.tettii.vli viimei tii.ii.n 4. l. 19-!7. 

10. liikennejakso . a sl'ul·aavat e ityksen perusteella t'aytettlivat toimet: 
1. l. uaihdrmiehen toimi{l.: kahdeksan Kouvolassa; 2. l. vaihdemiehen toi
mia: kolrne Vainildcalasstt, kolme Kotknssa ja h."aksi Mikkelis a· e. !. ase
ma?niehen toimia: kymmenen Kouvolassa, viitii Vira ojalla, kolme Vainik
kala~, l<olme Lappl'Cnrannass.'l., kalq;i Mikkeli a, yksi llarjussa (Voikkaan 
haararadalla), yksi ImatraUa ja yksi Kotk!l&'a; 3. 1. asemamiehen, toi'lltia: 
yksi KymLsii., yh.-si Vnolingolla ja yksi Juurikorvessa; vahtimiehen toimia: 
kaksi Lappeenranna.ssa; seika ;unamiehentoimia: neljii. Vainikkalas a, kolme 
Kouvolassa ja yksi Virasojalla. Liikenneo&tston joht.ajalle osoitetut hake
mukst"t on jatettiivii. asianornaisen liikenne14aikan pii.ii.lliki:ille viimeistiilin 
5. 1. 1947. . 

Al. pl. 1. l. tarlcka.ajan virlca varasto-osa.stossa. Rautatiellallitukaelle osoi
tctut hakemukl t on jatettiivii. viimei t.:.iii.n 8. 1. 1947, 

1. l. varilconcsimiehen virka Turun varikolla. Raut4ltiehallitukselle osoi
tetut hakemukset on jii.t.ett'ii.vii. viimeistii.iin 8. 1. 1947. 

2. varikkojak ·ossa seuraavat esityksen p&usteella tiiytettiiviit toimet: 
Tampereen varikolla: kolmeh.-ymmentiikaksi veturinliinunittii.jii.n tointa (13 
Tpe, 12 Hpk, 5 Pri, 1 Wp, 1 Mn); SeilrU.ijoen varikolla: seitsemii.ntoista 
veturinlammittii.jan t.ointa (10 Sk, 1 Vs, 3 Kok, 1 Ksk, 1 Pts, 1 Hm). 
Koneosaston johtajalle o oitetut ltakemukset on jiitettl:ivii asianomai n 
varikon pii.iil.l:iki:ille viimeistaii.n 10. 1. 1947. 

3. varikkojaksossa seuma.-at esityksen perusteeUa tiiytettii.viit toimet: 
Oulun varilcolla: k.aksikymmentii.kahdeksan veturinlii.mmlttajii.n tointa (19 01, 
2 Tor, 6 Kem, 1 Yw) ; kaksi pumppukoneenkii.yttii.jii.n tointa (l Mh, 1 Kvu) ; 
kolme vahtimiehen tointa (:! Kem, 1 Roi); kaksi 1. 1. va.ununtark'fiStajan 
toint.a. 1 Yw, 1 Rhe) ; yhdeksii.n 2. l. vaununtarkastajantointa (5 01, 2 Kem, 
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1 Yw, 1 Roi); kal1deksan vaununvoitelijan tointa (4 01, 2 Kem, 1 'l'or, 
1 Yw); Ii.~almen varilco!la: viisitoi ta veturinla.D1lllittajiin toinht (10 llm, 
5 Kon) ; yksi pumppukoneenkaytt'iijan toimi (Skv); kaksi 2. I. vaunun
tarkasta.jan t<>iminta (TIJD) ; viisi vaununvoitelijan. tointa (2 Tim, 2 Kon, 
1 Kaj). Koneosaston johtaja.lle osoitetut hakemukset. on jii.tettiivii asian
omaisen varikon. paaJ.liki:Hle viimeistiilin 10. 1. 1947. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttamista ottamaan selvaa asunnonsaantimahclollisuuksista. 

Helsinki 1946. Valtloneuvoston khjapaino. 


