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Liikenne- ja tariffiosastojen virkamiehille. 

Kiertokirje 
~:o l / 311 

tammikunn 2!> paiviiltii 193-! 

tilastotietojen antamisesta. kappaletavarana kuljetetusta voista, juustosta, lihasta, 
kaloista ja kananmunista seka maidQsta ja kermasta. 

K nn ta rift'i politiikan kannalta eri Wi in 
tiirkeista taYaralajeista voi. ta, juusto ta, 
liha ta, kaloista ja kananmnni ta seki.i mai
llc. ·ta ja kcrmasta nyk~·isin annettavat tilas
to ilmoitukse t , mikali ne koskevat vauml
kuormaa pi<·nempia lahl't?ksia, eivat sisa lla 
tiet·oja rahtitnloista ja scnvuok i ovat osoit
ta u tu neet r iittiimattom iksi, on rautati<'ha ll i
t us m ii a rann ~·t, etta 

1) ka ikkiPn i tsrnii i si~i tileja pita ,.i<'n 1 ii 
kt> l111Ppa ikkojrn on nwdcn 1934 al usta I u
k ien knukausittain, ja ensi kerran kuluvan 
tammilmun tavaratilastoa laadittae!>sa, kaa
,·akkC'Pll a B ~:o 273 vannukuormaHihrtys
IPn lisiiks i 11iiden jalkeen eri ryhmani-i , ot
sakkcl'l la ,. Kappaletavara ' ·, ilmoitcttava 
m ~· oskin kaikki seka rahti- etUi pikakappa
lr ta,·arana Iahetetty t•oi, juusto, liha (tnor r, 
snola !t11, sa vnstl'tt n ja kuivatt u, .'icldi ta 
JW!ut linnut ja liha:ail~·kkrrt ) , lwlat (trw
t't' PI snolatnt, sanL'>tetut ja knivatnt, , ('ka 
kalasiiilykk eP! } ja l.'oJWlllllli1Wt ~wkii mrtifo 

.in l;crma kaikilla kuljt'tustavoilla; 

:2 ) niiitii kappalctaYarala.i<'ja rdrlla mai
n itt nun tilastokaHakkecs<'<'ll mer kitta<'ssii 
on ka ikissa kohdin nouda tPI tava ra nta t if'
ha ll i tnkst'n kirrtokirje<'.·siia n ~: o 1 / 1:2~) 

l<unmiku uu 2 pi.iiviilW 1 •9:~3 vaunuknorma
lnr! IC' lon lna1 imiscs!a an1amiu .'·ksit~·iskoh-

1 a i·sia oh jL'i! a. pa itsi <'I tti kna nl kkeen sm·pkC' 
I, Yannukuormil'n lnkn . .iii1etiiiin tii~· tUi -

ma Wi ja lipuilla Hiheietyn maid on ja ker
man kohdaHe sarekkeeseen 4, tariffilaji, 
merkitaan I, tavara- ja sekatavarajunan 
maitota1·iffi osoitetaan t: lla, pikatavaraju
nan p:lla ja henkilojunan h: lla seka kerma 
ja maito p ulloi ·a asianoma isen tariffiluo
kan numerolla. Vnokratu .. <;sa vaunussa ku l
jetetusta maidosta ja kerma ta, joiden ta
t'i ffilaj isarekkeeseen merkitiiiin Y, ei ast'm ien 
tarvitsc ilmoittaa l'a hti maksu j a; 

3 ) samalla on nykyista vaunukuormat i
lastoa niin sch·ennettava, etta kauko- ja 
pa ikallisliikenne erotetaan toisist a an, jot en 
pnhecnaolevalle kaavakkeclle taman jalkce11 
niillii Iiikcnnepaikoiila, joi<lt>n paikallislii
kt>nteessa kuljrtrtaan rautatiehallituksl'll 
kiprtokirjcessa ~:o 22/:27-!1 marra kuun 13 
paiYalta 19-31 mainittnja tiiastoon otettavia 
vannnkuormia, tuke kolme eri r~· hmaa, ni
mittain 1. ,raunuk!lormat kaukoliike?l
terssii ", 2 . .. rattnlll,' l£0/'111(/t p((ikalli8liiken
tressii'' ja 3. ,.Happnlctamm" : 

..J. ) rna itopa i viikirjan otctta, kaa vakc B 
N :o 2JR7, t' i tiimiin j~i l kl't>l1 cnaa lahetetii 
t ila[.;totoimistcon; 

:i ) kaikki muut tilas toilmoituk. ista an
llC·tnt maar~iykset 0\'8! C'clel]el' llkin voimaRsa. 

ll dsing-issa, rautatiehu lli tnksrssa, tamm i
kuun 2:1 paiYana 193-J.. 

J almar Castren. 



Kaiki/le. 

Kiertokirje 

koskeva jaahdytyslaitteiden poistamista 
eraista Himmin- ja jaahdytysvaunuista. 

Tanaiin tapahttmees a esittelyssii on 
rautatiehallltus paaWinyt, etta erinaisistli 
Gg-sarja_n vaunui, ta on poistcttava jaah
dytyslaitteet, maalattava vannukoppain yUi
kulmiin siniset suorakulmaiset kolmiot, joi
den kylje.t ovat. 0. 7 5 m pitldit scka mcrkit
tiixa vaunut kirjaimilla Gga. 

Lampimiina vuodenaikana, kun naita 
nnmuja ci tarYita lamminvam1lltavaran
knljetukscen, saadaa11 niiHi kayttaii muun
kin ;·annuihin sopivan ta•·aran kulj0tta
mil\cen. 

Tiima ilmoitetaan taten kaikkien ticdoksi 
ja noudatetta vwksi. Helsing-is a, rautatic
hallitnksessa hrlmiknnn l!) pi-iivana J934. 

Till alia. 

Cirkular 
-' - :0 2; 5-t-3 

ang·aende avlag-snandet av kylanordnin
garna i vissa varm- och kylvagnar. 

\id i dag kedd foredragning har jarn
vlig tyrelsen beslutat, att fran vissa till 
serien Gg horande va()'nar skola kylanord
ningarna :wHig nas, i vagnskorgal'nas i:ivre 
horn m!las ratvinkliga trianglar i hla 
farg, vilkas kortsidor aro 0.7 5 m langa 
amt vagnarna forses mcd littera Gga. 

Under d ll Yarma ar:tiden, da de.<.;::.a 
vagnar · ej lJchih-as for transport av varm
Yagnsgocls, fa de anvandas till framlH'
fordran av UWll aunat , mcd aY cende a 
vagnarnas lwnstruktion lii.mpligt ~ods. 

Det alle dem, som Ycderbor, till kanne
dom oeh efterrattelse mcddelas. Helsiug
fors , ft ja1"11.vagsstyrelsen dt>n lf> fehrnari 
J !1R-t. 

Wilhe1m Jansson. 

Viiino V . Ai1·as. 

OIIG- 34 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N :o 3/ 485 

maaliskmtn 19 piiiYiiltii 1934, 

joka sisaltaa valtionrautateiden tulliasioimistojen tariffin. 

K ullmlaitosten ja yleisten toiden minis
terio on 16 p :nii belmikuuta, kumoten 23 
p :na tammikuuta 1933 vahvistamansa val
tionrautateiden tnlliasioimistojen tariffin, 

nouda.tettavaksi Yahvistanut allamainitun 
uuden valtionrautateiden tulliasioimistojen 
tariffin, joka tulee voimaan huhtikuun 
1 paivana J 934: 

A. J.'yokustannnkset. 

1) Siirtokuorma us-, kuorma us- tai purka usmaksu raja-asemill<t: mk. 

rahti- ja pikata\·aran, kultakin alkavalta 100 kilolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:-
k:wto- ja irtotavara ta 20% koroitus; 
petrolin ja bensiinin, kultakin alkavalta 100 kilolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0: 30 
eUiviit daimet, kappaleelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:
ajoneuvot ja v-eneet, luetut valtionrautateiden tariffisaannossii: 

kirj. a) jab) kohdalle ........ . . .......... . ........ . ........ . . 30:-
, c) kohdalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:-
,. cl) ,, .............................................. 5:-

JJ· uistutus: Maksn scllaisen ta varan siirtokuormauksesta, kuormauksesta 
tai purkauksesta, josta rahti kannetaan vaunukuorma11 tai kuntiosisi'iollyksen 
mukaan, lasketaan rahtikirjaan merkitYll painon perusteella. 

2 ) Pikatavaran ja alle 9. tannin lahet.d\.sissa kuljetettavan rahtitavaran uudesti
kuormans ja siirto srdami-ssa rautat ie,aunusta, taYarasuojasta, laiturilia ta i 
Yieressa olevalta a,lueelta ho;rrylaivan kylkeen tai painvaHtoin hoyrylaivan kyl
jesta rautatievannmm , tavarasuojaan, laiturille taC vieressii olevallc alneelle, 
100 kilolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: -

:3 ) YiihinHiin 9 tonnia vaunua kohdcn kuljetettavan rahtiHl\'anm nudPstikuor
maus ja siirto satamissa rautatic-.;;aurrnsta, tavarasuoja ta, laitnrista tai Yie-
ressa olcvalta alueelta hiiyrylaivan kylkeen tai painvastoin, 100 kilolta . . . . . . 1: 50 

-1: ) TaYar.a.n siirto satamis·sa I a \·a1wnwjasta, laituril ta tai vit'ressa olevalta alueelta 
rautatievaunuun,' 100 kilolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:-

.) J 2, 3 ja 4 kohdassa mainitut maksut lasketaan sen pain on mukaan, jota on nou-
datettn rahdinla.skussa. 

6) Jos esint' painaa 2 tom1ia tai enemman kamwtaan niin raja-asemilla kuin sata
mi sakin siirtokuorma·us-, kuormaus- ja purkausmak-sua rautaticn erityisen 
laskutuksen mukaan. 

7) Kappalctavaran punnitsominen, 
Yaunuvaa 'alla punnitseminen: 

2- ta i 3-akseliselta vannulta 
4-akseliselta >annulta 

knltakin alkavalta 100 kilolta ........... . 1:-

10:-
20: -



mk. 

8) Lajittelu ja mun aikaa vieva t:vi.i 1 ullildisiti<'I~T:-;Ri:i, tunnilta ja l~·omieheltii . . 10:-
9) Kollin avaaminen ja kiim1ipano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:-

10) Yinaiden Yaunnjcn puhdistaminen. vannultu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r>:-

B . T1~ llikiisittcly- .ia t•iilit ysmaksu t. 

1) Painon mukaan ndH.litrttava !avant: 
100 kilolta: 

pika- scka. 1 ja 2 lnokan tavat·aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:60 
3 ja 4 Iuokcm tavaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0: 50 
5 
6 " 

" 
" 
" ~1aksu la . krtaan s1 n l'ahtilnokan ja painon mnkaan, jot a on noudatettu 

ra hdinlasku, sa. 
2) Knutiometrci sii rahditctt.avicn Iahetystt'n dilitysmak::;u Ia ·ketaan kult'n 6 Juo

kan tavarasta. 
Koivuhalkoj·cn ja sekaha lkojen, joidcn jouko a on koivuhalkoja, painoksi 

lasketaan 500 kiloa, . <'ka haapa-, leppi:i- ja han1pnuhalkojeu ynna ckahalko
jen, joiden joukossa ei olC' kointhalkoja, painoksi 450 kiloa kuutiomr trii:i. 
kohden. 

3) Valitysmaksu eli:i vista elaim isHi , ajuneu voist·a ja veni.'istii Iasketaan kutt·n -11 uo
kan tavarasta scuraavan kcskipainon mukaan: 

0 : 20 
0:10 

cHivat claimct, luetnt valtionrantatciden tariffisiHi1mossa: l;iloa 

kirj . a) kohdal1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '00 
" h) " . '' . . .. . '. ' ..... .. .. .. .............. . ... ' ...... '.. 600 
" c) " .. . . ... ' ... .. . .... ' ' .. . ' . . ' . ...... . ...... ' . . . . . . . . 150 
, u) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7!1 

ajon 'nvot ja ...-cncct, 
kirj. a) kohdallr 

" b) " 
., c) 

d) 

lnet nt valtionrautatridcn tariffisiiiinnossa: 

C. Selwlaise/ maks~d. 

4,000 
1,000 

500 
200 

Postimaksu, tullipapel'it ja mnnt sellaiset kusiannukset Iasketaan a . .:;ioimi. ton om1rn 
lmst.annusten mnkaan. 

D. Kaikki tassa tariffissa esiintyvat mak ut 1a oitctaan tarpecn yaatirssa tm·iffi
saannon 5 § :n mukai esti. 

Taman johdosta kumotaan kiertolcirjeen 
1\ :o 3/ 1 tammikuun 26 p :lti:i 1933 II. o a. 

Hrl ingissii, rautatiehallituksl'ssa, maalis
knnn 19 piiiviina 1934. 

Vilhelm Jansson. 

Villto Annnla. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 4/ 1018 

virka-avun antamisesta puolustusviranomaisille. 
Annettu huhtikuun 13 pii.ivanii. 1934. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden minis
tcrion kuluvan huhtikuun 6 paivalle piii
vatyn kirjeen N :o 24 3 mukaisesti rauta
tiehallitus tatcn miiiiriia, eWi valtionrauta
teiaen Yiranomaisten tulee asianomaistcn 
puolustusvi l'anomaisren pyynno ta antaa 
naille virka-apua, joka ensikadcssii kohdis
tuu tietojen antamiseen polu. tusviranomai-
ille tarpcellisissa kysymyksi sa seldi yh

teistoimintaan liikekannallcpanoa koske
vissa tehtiivissii kuin m~·os muis akin 
asioissa, joissa virka-avun an taminen voi-

mas aoleYan lainsaadannon puittei a on 
mahdollista tahi muuten helpo ti kay 
painsa. l\Iilloin synty~' epiiilyksiii puolus
tusviranomaisten oikendesta saada tietoja 
tai muula virka-apua scka aina, lmn on 
ky. ymys salaisluontoi est a asiasta, on pyyn
non tekijan esitcWiYii pnoln, tn mini. tcrion 
Yaltuutus. 

Tiimii ka ikkicn asianoma istcn ticdok i ja 
noudatetta\raksi taten ilmoitetaan. Hel in
goissa, rautatichallitukses. a, huhtikuun 13 
paiviina 1934. 

J almar Castren. 

Ossia11 IIellmart. 

169~ - :1~ 



Kaikil/e. 

Kiertokirje 
N :o 5/H 321 

tyoajasta vaJtionrautateilla. 

Anuettu 20 paivii.na huhtikuuta Hl34. 

Rautatichallitus on maarannyt valtion
rautateilla noudatettavasta tyoaja ·ta seu
raavaa: 

1 §. 
Saannollise..'l a tyi:is a olevat. vuosi- ja 

kuukausipalkkaa nauthvat viran- ja toi
menhaltijat seka toimihenkili:it, joihin ei so
velleta· -tunnin tyi:iaikalakia, jaetaan, tyon 
laadusta ja kiihkeydesta riippuen, kolmeen 
tyi:iaikaryhmaiin siten, ettli 

I ryhmaan, jossa tyi:iaika on enintaan 
20 tuntia 30 paivassa, kuuluvat ne, joiden 
on yhtiimittaisesti suoritettava rasittavaa 
tyi:itii; 

II ryhmaan, jos a tyoa:ika on enintaiin 
234 tuntia 30 piiivassli, ne, joilla on myi:is 
yhtamit1 ainen, mutt a ei niin rasittava tyi:i 
kuin I ryhmas. a; scka 

III ryhmaan, jo sa tyi:iaika on enintiian 
260 ttmtia 30 paivassii, ne, joiden tyo on 
aika-ajottaista tai muuten kevytta ja vahan 
rasittavaa. 

2 §. 

Luonnontapahtuman, tapatunnan tai 
muun vaaran uhatessa tai keskeyttacssa 
tyon tai mmoin tyi:in keskeyWiminen ai
heuttaisi omaisuuden, tavaran tai raaka
aineen pilaantumisen tahi hukkaantumisen 
saa 1 §:'!Sa maarattya tyi:iaikaa, mikali nuo 
seikat yaalivat, kohtuullisesti pidentai:i. 
Sellaisena tapahtumana on pidcttaYa m:vos 
veturin. vaunun tai muun laiti('E>n vioitttl-

mista tai joutumi ta epiikuntoon tai junan 
myoha tymi ·esta johtunutta tyoajan piden
nysta. 

3 §. 
Yiranteko- tai tyi:ivuorotauluja tehtae a 

on tyovuorot jaettava niin ta an kuin mah
dol:li ·ta 30~piiivai en tyi:ikauden kaikille 
paiville, pait i sunnuntaipiiiville tai niita 
va~;t~a ville va;pa81piiiville, seldi jfurjesi.ettavii 
jok.a vuor<Ykaudek.si nnn yhtajaksoi ik.si 
kuin tyon laatu allii. 

4 §. 
.Alki:ion ketiian, mikiili mahdollista, pidet

tako yhtiijaksois ti tyovuoro sa kauempaa 
kuin 16 tuntia , alkoonkii tiita pisinta tyi:i
vuoroaikaa kaytettaki:i useamm:in kuin kaksi 
kertaa perakkiiin. Tallaisten pitkien tyo
vuorojen edeUii ja valilla tulee olla \'tihin
tiiin 8 tunnin taydellinen vapaus tyi:ista ja 
jalk:immiiisen vnoron paatyttya viihintain 
24 tunnin vapaa-aika. 

5 §. 
Tyi:iajaksi lasketaan saannolliscen tyohi:in 

kulutettu aika kokonaan. 

6 §. 
Tyoajaksi luetaan myos varallaolo tyi:i

paikalla ja matku taminen toi elle paiklm
kunnallc !min myo sckin aika, mikii menee 
varsinai en tyi:inteon alkamisen valmi telui
hin ja tyonteon lopettamiseen. 



7 §. 
Lepo- ja ruokailuajat, jotka on merkit

tava virantekotauluihin, lasketaan tyo
aikaan, kun ne kestavat kotipai·kalla puolta 
tuntia ja kotipaikan ulkopuolella tuntia 
lyhyemman ajan. 

8 §. 
Sunnuntain ajaksi on tyontekijalle jar

jestettava vlirhintain 30 tuntia kestava yhta
jaksoinen vapaus tyosta. Milloin tama ei 
ole mahdollista, on hiinelle muuna aikana 
annettava vastikkeeksi nelja vapaapaivaa 
kuukaudessa. 

J os olosuhteet vaativat, eWi kaksi tai 
useampia vapaapaivia on jarjestettava pe
rii'kkain, lasketaan niista ensimmainen va
hintain 30 tuntiseksi ja seuraavat 24 tunti
siksi. 

aita maarayksia ei kuitenkaan sovelleta 
2 §: a mainituis a tapauksissa eika silloin, 
lnm tyon teknillinen laatu ei salli tyota 
valvovien erikoisten ammattilaisten taydel
li ta tyiisUi vapauttamista. 

9 §. 
Mitii §:ssa on maaratty unnuntai- ja 

sitii vastaavasta vapaude ta, on sovellettava 
myos siiiinnollises a tyossa olevaan konttori
henkilokuntaan. 

10 '§. 

Sivutoimenhaltijain tyoajasta, jota nama 
maiiraykset eivat koske, on lmssakin ta
pauksessa sovittava eri'kseen. 

11 §. 
J ohtajalla on valta antaa yksityiskoh

tai ia, pailkaNisten olojen vaatimia ohjeita 
hanen osastoonsa kuuluvan henkilokunnan 
jakamisesta 1 §: ssa mainittuihin ryhmiin. 

12 ·§. 
Taman kiertdkirjeen maiiraykset tulevat 

voimaan toukokuun 15 paiva ta 1934, jol
loin rautatiehallituksen 3 paivana elokuuta 
1909 antama kiertokirje N:o 80/ 12399 
lakkaa olemasta voimassa. 

Tamii a ianomaistoo tiedoksi ja nouda
tetta Yaksi tiiten ilmoitetaan. Helsingi. sa, 
rautatiehallituksessa, huhtikuun 20 piii
viina 1934. 

J almar Castren. 

Ossian JJ ellrnan. 



Virkamiehi/le. 

Ki ertoki rj e 
N:o 6/1275. 

kuljetuskirjan B. N :o 159 kaytantOonottamisesta maidon y. m. kuljetuksessa maito
lipputariffin mukaan ja tyhjain maito- y. m. astiain. pa.lauttamisesta. 

A.nnettu Helsingissii. toukokuun 3 paiviinii. 1934. 

Lokakuun 1 paivasta 193± alkaen otetaan 
kaytantoon maitolipputari:ffin ja ty;hjain 
astiain palautustari:f:fin ( tariffisaiinnon 
40 § :n 3 kohta ja 48 § :n 1 a kohta) mu
kaan kuljetettaville lwhetyksille, joi.sta kul
jetusmaksu on aina suoritettava liihetysase
malla, erityisen shekkikirjan muotoon laa
dittu kaksin kappalein kirjoit.ettava kulje
tuskirja B. N :o 159. 

Kuljetuskirjan molemmat kappaleet tay
tetaiin samalla kel'taa kopioimismenetelmiia 
kay;ttaen. Toinen kappale (kirj. A) jaa 
shekkikirjan kantaan ja toinen (kirj. B ) 
seuraa liihetystii maaraasemalle. 

Liihetysaseman tai -pysakin tulee kunkin. 
kuukauden 3 paivanii (I ja II luokan ase
main viimeistaan 6 paivana) Ui.hettaa edel
lisen kuukauden ai:kana loppuunkaytetyt 
shekkikirjat seka osaksi kaytetyista kuu
kauden aikana taytetyt ja irtileikatut kan
talehdet alempanamainitun yhdistelman 
(kaava B. :o 159 a ) ohella tarkastustoi
miston III jaostoon. Kantalehdet on jar
j tettavii numerojarjestykseen ja kirjoit
tain lanooalla yhteenommeltava, minka li
siiksi paallimmaiselle lehdelle on leimattava 
aseman tai pysakin nimi seka viimeiselle 
lehdelle tehtava yhteenveto maitolippu
tari:ffiHi-hetyksista ja tyhjista astioista seka 
kannetuista maksuista kumpai e takin erik
seen. NiinikiHin tulee maaraaseman tai -py-

1987-3-! 

sijjkin kunkin kuukauden 12 paivlina liihet
taa tarkastustoimist.on III jaostoon edelli
sen kuukauden kuljetuskirjan B. N :o 159 
B-osat asemajarje tykseen ja kirjoittajain 

• numerojarjestykseen jarjestettyina. 
Kantosummat viedaan kirjoittain erityi

seen yhdistelmliiin B. N: o 159 a ja siita lop
pusummat, erikseen maitolipputariffin mu
kaan kuljetetuista liihetyksista ja erikseen 
tyhjista astioista, aseman tai pysakin lii
kennetulojen yhdistelmaan B. N :o 126 b. 

Edellaolevan johdosta muutetaan liiken
nesaannon 64 § :n 2 ja 3 lisamaarays kuu
luvaksi seuraavasti: 

2. Kun maitoa, kermaa, hel'aa, kvarkkia 
ja juomavetta liihetetaan maitolipputari:f
fin mukaan, kaytetaan kuljetuskirjaa B. 
N :o 159. 

3. Tyhjat maito-, kerma-, hera-, kvarkki
ja vesiastiat palautetaan niinikaan 2 koh
dassa mainitulla kuljetuslkirjalla. Muut 
tyhjat astiat rahtikirjalla. 

Niinikliiin muutetaan liikennetulojen yh
distelmiissa (kaava B. N :o 126 b ) sarekkei
den ,Mairtoliput (B. N :o 196)" ja ,Tyh
jain astiain palauttamismaksut (B. N :o 
159)" sulkujen sisalla olevat merkinnat 
molemmissa samaksi B. N :o 159 a seka en
siksimainittu nimike ,Mai.toliput" seuraa
vasti: ,Maitolipputariffin mukainen knl
jetus". 



Tilastotietojen antamisesta maito- y. m. . 
Uihetyksista on voima a, mi.tii. iita on erit
tain maaratty. 

.A.semat ja pysakit, jo1Jka tarvitsevat kul
jetuskirjaa B. N :o 159, tilaavat sen hy
vissa ajoin .tarkastustoimiston III jaostosta, 
johon asemilla ja pysakeillii kayttamatto
mana olevat maitoliput ja tyhjain astiain 
listat B. N :o 159 on tulevan syyskuun ti
lin mukana myos palautettava. Niinikaan 
toimitetaan paina,tustoiden jaostosta eri ti
lauksesta asemille ja pysakeille yhdistelma, 
kaava B. N :o 159 a. 

Taten jaavat pois kaytannosta erityiset 

pahviset maitoliput seka seuraava.t kaavak
keet: tyihjain astiain listJa B. N:o 100, 
maitolippujen tilaus B. N :<> 1'911, lipuilla 
lii.h.etetyn maid on y. m. s. luettelo B . N: o 1'94 
ja maitolipipujen tili B. N :o 11916, joita kos
kevat varernsmin annetut maaraykset sa

malla kumotaan. Nain tarpeettomiksi kay
neet kaava!kkeet, paitsi kaavaketta B. N :o 
159, on palautettava painatustOiden ja<>s
toon. 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. Helsin
gissa, toukokuun 3 paivana 1934. 

Vilhelm Jansson. 

Tuure Bliissar. 



Virkamiehille ja konduktooreille. 

Kiertokirje 
N :o 7/ 1358 

toukokuun 4 p:lta 1934. 

Rengasmatkat. 

Kotimaisen matkailun edistamiseksi on 
rautatiehallitus pi:iii ttanyt jarjestaa seuraa
vat kiinteata rengasmatkaa, nimittain: 

Rengasmatkan N :o 1 
Helsinki - Hameenlinna- Tampere

Turku- Helsinki, hinnat: 2 lk 13·5 : - ja 
3 lk 90: - . 

Rengasma tkan N :o 2 
Kouvola - Viipuri-Imatra-Savonlill!l18. 

-Pieksamaki-Kouvola, hinnat: 2 lk 
150:- ja 3 lk 100: -. 

R ngasmatkau N: o 3 
Riihimii:ki - Viipuri - Imatra- Savon

linna - Pieksamaki - J yviiskyla - Haapa
miiki--'Tampere-Riihimaki, hinnat: 2 lk 
200 : - ja 3 lk 130: -. 

Renga matkan N :o 4 
Riihimaki - Viipuri- Imatra - Savon

linna - Pieksiimiiki -Kuopio-Kontiomaki 
- Oulu - Seinajoki-Tampere-Riihimaki, 
hinnat: 2 lk 375: - ja 3 lk 250: - . 

Rengasmatkan N :o 5 
Riihimaki - Viipuri-Imatra-Sortavala 

- Joensuu - Oulu- einajoki- Tampere
Riihimiiki, hinnat: 2 lk 375: - ja 3 lk 
250: - . 

Rengasmatkan N :o 6 
Viipuri - Imatra-Sortavala-J oensuu

Oulu - Kontiomaki -Kuopio-Pieksii.miiki 
- a vonlinna- Viipuri, hinnat: 2 lk 330: -
ja 3 lk 220 : - . 

2097- 3<1 

Rengasmatkan :o 7 
Ri:i!himli:ki - Viipuri - Imatra -

Savonlinna-PieksMI1aki-Kuopio- K . 
ontio-

Sortavala-J oensuu 
maki-Oulu- Rovaniemi tai Kauliranta
Oulu - einajoki- Tampere- Riihimaki, 
hinnat: 2 lk 450 : - ja 3 lk 300 : - . 

Rengasmatkan N :o 
Viipuri - Imatra-Bortavala-.T oensuu

Oulu-Rovaniemij tai Kauliranta-Oulu
Kontiomi:i:ki - Kuopio- Pieksiimaki- Sa
vonlinna-Viipuri, hinnrat : 2 lk 420 : - ja 
3 lk 2BO: -. 

Lisiimiiiit·iiy ksiii: 

1. Renga matkoja varten myydaan ti
lanslippujen muotoisia II ja III lk. avo
lippuja. 

2. Neljan ja kymmenen vuoden valilUi. 
oleville lapsille myydaan rengaslippuja 
puolesta hinnasta. Maksu jokaise ta lap
senlipusta tasoitetaan t. s. 5 § :ssa olevien 
maaraysten mulk:aan. Lapsenlippuja myy
taessa on lippnun leimattava sana ,lap i " . 

3. Rengaslippuja myydaan samoilla ase
milla kuin kuponkili'Ppujakin, mutta niita 
voidaan tilata kaikilta muiltakin liikenne
paikoilta. 

4. Rengasliput tilataan tilau setelia B 
N :o 279 kayttaen, jollaisia pidetaan kaikilla 
lii'kennepa~koilla saatavissa. Tilaussetelissii. 
on mainittava haluttn refigasmatka, vaunu-
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luokka ja milUi lrikennepaikalla lippu lunas- edi ·tyy. Haarautumi a emien kohdalla on 
tetaan seka milJoin ma.tika alkaa. tyhjia ruutuja, jotka konduiktoori Uivi taii 

5. Renga'Slippu on ' 'OiiJllassa 30 plii vii a silloin kun matka aloitetaan renkaan ulko-
leimaanUs,paivi:i lukuunotettuna. - puolella olevalta liikennepaikalta. 

6. .Matka voidaan rengaslipulla aloittaa 11. Ren.ga liput on tilattava asianmu-
ja ke k yttiiii milia renkaan varrella ol~- kaisessa jiirjestytl- es a Tarkastustoimis
valla liikennepaika1la tahansa lipun . voi- tosta II. 
massaoloaikana. 12. Rengaslipui ovat voima a ke iikuun 

7. ,Jos matka aloit >taan joltakin ren- 15 p :stii 1934. 
lkaan ulkopuolella olevalta liikennepaikalta, 13. Junan konduktOori irroittaa mat
la 'kctaan renga ·ma tkan hintaan lisa a hit- kalle lii.hdetiii.es a ren.ga lipun tarkastus
tymismatka yleisen tariffin mukaan ·ovel- ku.pongin ja Hih~ttiiii. sen ybdessii muiden 
luttacn meno- ja paluulipun hintoo n iissii kerattyjen matkalippujen kanssa tarka. tus
tapauk issa , jolloin se tulee halvemmak i. toimi toon II. 
Rcl1!gas lippuun tehdiiiin sita vartcn vara-
tu.lle pai-kalle merkintii. rengaslipun kelpaa
vai~'1.mdesta myo kin tiille matkalle mcnoa
ja paluuta varten. Iyi:is liitt:vmi matkan 
hinta merkitaan sitii varten va.ratulle pai
kallc . 

8. lkng·aslipuma saa kuljettaa . myos 
mahkatavaraa, multa on lipun takaJ)UOlelle 
rn erkitta;-a, milUi matka-osalla matkatava
raa on kulloinkin kuljetettu. 

9. Rengasliput 1kelpaavai pikajmlissa ai
noastaan lunastetun paikkali.pnn kera 

10. Rengaslipun syTjaa kiertaii ruutu
arja1 johon on met,kitty sopivia asemia 

re itiu \ia r rell a. Konduk1oorit lavistiiyat 
naita runtuja sita mnkaan kuin ma.tka 

I 
Rengasmatka 

I 
Matkojt>n Juku 

N:o 2 lk 3 lk 
I I 

1 

2 

I j . n. e. 

I 
Yhteensii I I _I-

J o lippuja on lahetetty r-evcrsaalilla 
B N :o 275 tilaaja-a '<Jmille merkitaan tilin 
muistutussarakkeesecn ana r versaali, sen 
numero ja sen aseman nimi , jolle lippu 
on. llihetctty. Tallaisis a tapauksissa mer
kitaan maksu molempiin hintasarakkeisiin 
ja on Y'hdL telma11 jalkee11 t-hdottomast i 

I 

I 
I 

1'ilitys. 

Tili laaditaan kuukausilipputilikaavak
koolla munttamaJla otsi'kko asianmukai
seJksi. 

Kunkin rcn.ga matkan lipnt tilitetaan 
kaavakkeella erik een ·merkit emalUi kaa
vaJ~kcen vase.mpaan reunaan otsikoksi 
R engasrnatka N :o 1 j. n. e. hnomioonottaen, 
etta 2 ja 3 lk :11 lipuL ta laaditaan eri 
summat. 

Kun kaikkien rengasmatkojen liput 011 
a ianmukaise ti tilitetty, laaditaan yhdis
telma kunkin renga matkan lip11ista alla
olevan mallin mukaan: 

I 
Maksu -

Yht. 2 lk 3 lk Yht. 

. 

I I I 

laadittava luettelo rever. aalilla la·hctetyi tii. 
lipuista, huomioonottaen, etta asemat on 
me.rkittavii. kaavakkeella B ' :o 144 a ol -
vassa jii.rjestykse a. 

Luetteloon merkitaiin li:ihetetyn lipun 
nnmero, reversaali ja en numero seka 
a ema , jolle lippn on lahetetty. Lipun 



hinta merk.itiian sarak'keeseen: ,Saatteen 
mukaan Uihetetty", jos k . o. asemalle on 
liihetetty vain yhdella reversaalilla, mutta 
jos sarnalle asemalle on Uihetetty tilitys
knukauden aikana useammalla reversaalilla, 
on kunkin lipun hinta merkittava ensin 
ensimma1seen liprn1hintasarakokeeseen ja i
ten yhteinen ma:ksu vasta toiseen hinta
sarakkeeseen. Lopuksi taytetlHin kaavak
keen lopus a oleva yhdistelma, tuloutus ja 
kanto. 

YlJiimainitnu tilin laativart vain ne ase-

3 

mat, joilla k. o. ilippuja myydlUin, liittaen 
rtiliin tilaaja-asemiJlrta palautetut rever aa
lien kuittipuolet. 

Tilaaja-asemat itavastoin merkitsevat 
kantamansa maksut uoraan kaavakkeelle 
B N :o 126 a kannon puolelle ·ielUi olevalle 
tythjalle riville merkinnallii: Rengasmatka
lippuja, liiWien siihen reversaalikaavak
keen toi~n puolen. 

Helsin.gissa, rautatiehallituksessa, touko
kuun 4 p :na 1934. 

J almar Castren. 

Vilho Annala. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
); :0 '/1373. 

Karsamaen laiturin nimen muuttamisesta 
Rantaanaeksi. 

Annettu k esakuun 7 paivana 1934. 

Rautatichallitus on tiinaan tapahtu
neessa esittelyssa maarann~'t, etta Kiirsa
maen laiturin nimi on heinaJruun 1 pai
viista 1934 lnkicn muutettava nimeksi ,Ran
tamiiki ''; mild, sekii etta Riintiimlien lai
turin nimilyhennykseksi on vahvistettu 
, Ram", kaikkicn asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi Hiten ilmoitetaan. Helsin
gissii, rautatif'hallitnhessa, kesiikuun 7 pai
vlinii 19:3-J. . 

Till alia, 

Cirkulir 
N :o / 1373. 

angaende iindring av namnet pa Karsa.ma:ki 
plwttform till Riintiimaki. 

G ivet den 7 juni 1934 

Vid i dag skedd foredragning har .Jarn
Yagsst.vrelsen forordnat, att namnet pa 
Kiirsamiiki plattform skall fran oeh med 
den 1 juli 1934 vara ,,Riintiimaki ''; vilkct. 
amt att sasom namnforkortning for Ran

tiimiiki plattform faststi.illts ,Ram'', alle 
dem, som vederbor, till kannedom oeh 
iakttagande harigenom meddelas. IIelsing-
fors, a jiimvagsst~Tclsen den 7 juni 193-!_ 

J almar Castren. 

A . J/ . Jl iiki;i. 



Viran ja toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
N :o 9/H. 807 

elokuun 11 paivalta 1934 

valtion viroista ja toim.ista suoritettava.n palkkauksen perusteista annetun asetuksen 
muuttam.isesta. 

V altiovarainministerion esi ttelysta on 
valtion viroista ja toim.ista uoritettavan 
paTh:kaukseu pernsteista 31 paivana tammi
kuuta 1924 annetun asetuksen 9 ja 16 § 
muutettu, edellinen 16 paivana heinakuuta 
1934 ja j·iillcimmiiinen 15 paivanli tammi
kuuta 1932 annctuilla asetuksilla, uain 
kuuluviksi : 

9 §. 

Virau tai toimen haltijalla on oikeus ildi
lisaan ni:iJhden lukea hyvakseen se aika, 
joll'ka han on ollut taman asetuksen mn
kaan ikalisaiin oikeutta vas a vir as a tai 
t,oimessa. J os palvelus ei ole ollut yhta
ja:ksoinen, vaan viran tai toimen haltija 
on, joko saatuaan omasta pyynnostalin 
eron tai tultuaan virasta vapautetuksi tai 
viralta pannuksi, uudelleen nimitetty ika
lisaan oikeuttavaan virkaan tai toimeen. 
laJSkeiaan ikalislili maariittliessa eri palve
lusa.jat yhteen, ottamalla aikaisemmin vi
ralt.a pantuuu nlihden huomioon, mitii ja
lempanii 16 § :. a on siUidetty. Niinikaan 
on se aika, jonika viran tai toimen haltija 
on viransijaisena hoitanut mainitunlai ta 
virka.a tai tointa, jos viransijaisuus on yh
tajal\:soisesti kestanyt knusi kuukautta tai 
sita piterrrman a,ian, luettava i'kalisaan oi
keuttava.ksi ajaksi. 

302:1- 34 

Jos ika1islii:in oikeuttavan vira.n tai toi
men haltija on yhtajaksoisesti kuusi kuu
kautta tai sitli pitemman a.ja.n ollut ika
lislUin oikcuttavassa tai sitii vastaavassa 
puolu tuslaitoksen virassa tai toimessa 
taikka pliallikkona, Hihetys-tosihteerina, 
attaseana, kanslistina tai kan lia-apulai
sena Suomen ulkomaisessa lahetystossa. 
tahi pysyviiisen viran tai toimen haltijana 
Suomen ulkomaise sa palkatun konsulin 
virastossa tai "t·altiolta palkkaa nauttiYana 
pysyvaisen viran tai toimen haltijana Suo
men ulkomaisessa pa.lkattoman korumlin 
virastossa, aakoon han ikii.lisi:iau. nfuhden 
lukea hyvakseen en ajan, minka han on 
ollut ti:i sa mainitussa virassa tai toimessa. 

Oppiarvo- tai virkatut kinnon yliopis
tossa, loppututkinnon tekuillisessa korkea
koulussa tai kauppakorkeakoulussa, metsan
hoitajantutkinnon Evon mctsiiopistossa tai 
agronomintutkinnon i\Iustialan maan vilje
lysopistossa, opettajatartutlcinnon jatko
opistos. a, piirustuksen opettajatutkinnon 
Ruomcn Taideteollisuusyhdistyksen keskus
koulun piirustU'ksenopettajaosastolla, kasi
tyonopettajatartutkinnon Helsingin kasi
ty()sem inaarissa, koti talousopettajatartut
kinnon kotitalonsopettajaopistossa, Helsin
gin kasvatusopillisrssa talouskoulus&'l. tai 
Hog,·allan scminaarissa selti:i lanlnnopetta-



jia varten jarjestctyn Hiydellisen kurs, in 
Helsingin konservatoriossa l>'Uorittanut hen
kilo saa, tultuaan ikalisaau oikeuttavaan 
valtion virkaan tai toimeen, lukea hyvak
seen enintaiin kymmenen vuotta ajasta, 
jona han, suoritettuaan mainittm tut!kin
non, yhtajaksoi esti ainakin kuuden kuu
kauden aikana on ollul valtion toimessa, 
jota ei ole sivutoimeksi katsottava. Sama 
oikeus, kuin edella tassii momentissa on 
sanottu, on henkilolli.i , joka on suorittanut 
rakennusmestarin tai silhen verrattavan 
crikoistietoja osoittavan tutkinnon. Val
tion oppikoulun ja seminaarin tuntiopetta
jan tointa pidetiiiin piiatoimena, jos siinii 
luokkatuntieh lurkumiiari.i viikossa on lulru
aineissa vahintlilin kaksikymmentii ja har
joitnsaineissa vahintiUin niin monta tuntia 
lmin valtion viisiluokkaisen keskikoulun 
tai kuusiluokkaisen tyttokoulun vastaavan 
harjoitusaineen opettajalla on opetu ta vii
kossa, kuitenkin niin, ettei tuntiluku lau
lussa, kasitoissa ja kotitaloudessa saa olla 
kahdeksaa tuntia vahempi. 

Eduskunnan ka.nslian menosaannon pe
rusteista 30 piiivana maaliskuuta 1928 an
netussa laissa tarkoitettu viran tai toimen 
haltija, jonka virkaa tai tointa ei ole siV11-
toimeksi katsottava, sekii eduskunnan oi
keusasiamiehena ollut henkilo, kuin myos
kin Suomen Pankin vakinaisessa pa:lveluk
sessa ollut virkamies, saa, siirtyessaan ika-

li · ~ian oikeuttavaan valtion virkaan tai toi
meen, lukea ika.lisaa varten hyvakseen sen 
ajan, minka hiin on ollut mainitussa edus
kunnan virassa tai toimessa taikka Suomen 
Pankin vakinaisessa palveluksessa. 

Palvelusvuodcn jakautuessa lukukausiin 
lasketaan yhden lu:kukauden viran!hoito 
kuudcksi kuukaudeksi. 

16 §. 

Jos sellaisen viTan tai toimen haltija, 
joka palkkauslain 6 § :n mukaan on oikeu
tettu saamaan ikii:lisiia, on tuomittu knrin
pidolli esti tai virkarikoksesta tuomioistui
mcssa varoitusta an'karampaan rangaistuk
seen, voidaan palvelusajasta ikalislia myon
tiivan viranomaisen harkinnan mukaan ly
hentJaa enintaan nelja vuotta. 

Sarna olkoon laki, jos viran tai toimcn 
haltija on vira a tai toi.messa olle aan 
t ekemastiian muusta kuin virkarikoksesta 
kiirsinyt vapausrangaistuksen taikka on 
sellaisesta rikoksesta menettiinyt vi.rkansa 
ja sen jalkeen uudelleen nimi tctty virkaan 
tai toimeen. 

Taman kautta lmmotaan rautati~halli

tuksen kiertokirje N :o 2/H. 280 tammi
kuun 29 paiviilta 1932; mikii taten kaik
kie:rl asianomai.sten tiedoksi ja noudatetta
vaksi Hmoi tetaan. 

Hel.singissa, rautatiehallituksessa, elo
kuun 11 paivana 1934. 

J almar Castren. 

0. Holopainen. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
~ :o 10/1945 

Rovaniemen-Kemijarven ra;taosan 
liikennoimisesta. 

Annettu elok-uun 16 paivana 1934. 

itten kun Ro>aniemen-Kemijarven ra
kcnteilla oleva rataosa on toimitctussa tar
kastukse sa todettu olevan liikennoitaviissli 
kunno a, on rautatiehallitus kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerion kir jeen 

:o 4853 lrnluvan elokuun 3 paivalta no
jalla maarannyt, etta Rovaniemen-Kemi
jarven rataosa on tuleva.n syyslrnun 1 pai
vli.stii lnkien a>attava tiiydellisellc eka hen
ki lo- eWi tavaraliikenteeHe, huomioonotta
malla euraavaa : 

Rovanicmen-Kemijarven rataosa lue
taa.n hallinnollisessa ja tilastolli essa suh
tees a Rovaniemen rataan ekii kuuluvaksi: 

3 :ntccn talousjaksoon, 
6 :n1cen liikennejak oon, 

14 :ntcen ratajaksoon, 
3 :nteen varikkojak oon, 
6 :nteeu varastojaksoon, ja 
9 :nieen lenniitinteknikkopiiriin. 

L.aakiirinhoidosta ilmoitctaan erik een . 
Ik>vanicmen-Kemijarven ratao an lii

kennepaikat ja niiden etaisyydet. Helsin
gista ja toisistaan ynnii lenniitinhuudot, 
nimiljlhennykset ja liikennoimistapa ovat 
senraavat: 

3031-34 

Till alia. 

Cirkular 
::-.; :o 10/] 945 

angaende trafikering av Rova.niemi
Kemijarvi. handel. 

Givet den 16 augusti 1934. 

Sedan Rovaniemi-JCemijarvi under 
byggnad varande handel vid vcrk Hillel av
. yning hefunnits Yara i trafikdugligt kick, 
har jarnvagsstyrelsen i stod av ministericts 
for kommunikationsvasendet och allmanna 
arbetena skrivelse av den 3 innevara.nde 
augusti N :o 4853 forordnat, att Rovaniemi 
-Kcmijarvi handel frAn och rued den 1 
instundande september skall uppliitas for 
fullstandig saval person- om godstrafik 
med iakttaaande av folja.nde: 

Rovaniemi-Kemijarvi handel hiinfore 
i administrativt och ·tatistiskt av eendc 
till Rov-aniemi banan, horande till 

3 :dje ekonomi ektionen, 
6 :tte trafiksektionen, 

14 :nde hansektionen, 
3 :dje depot ektionen, 
6 :tte forradssektionen, och 
9 :nde telegraftelmikerdistriktet. 

Angaende lakarvardcn meddelas ar. kilt. 
Trafikplatserna a Rovaniemi-Kcmi jarvi 

hanJ.el samt dessas avstand fran l felsing
fors och varandra iivensom telcgrafuppro
pen, namnforkortningarna och trafikerings
.-attet for dem iiro foljande: 



Edelllseltii lii-
Liikconoimis-

L i i k e n n e p a i k k a . Helsi.ngistA km. kenncpaikalta 
Lennatlnhuuto. 

Nimilyhennys. 
tapa. FrAn Reising- !an. Na.mnfor-T r a r i k p I n t s. 

fors krn. FrAn forcgl\cncle Telegrafupprop. 
kortning. Trafikerings-

trafi1."1)lnts km. siitt. 

Rovanienri Illlk. asema 973 - Roi - -kl. station 

Nivavaara {I?sakki 
aJiplats 979 6 Nvv - -

Kulus ~aitw·ivaihde 995 16 Kul Illm & T lattformvaxel -
Vika {lai turivaihde I 

plattformvaxel 1011 16 - Yik Hlm & T 

rtlisi {pysakki 
hallplats 1021 10 Mis - -

Kuusivaara { lai tu.ri vaihd,e 
plattformvaxel 1037 16 - Kvr Hlm & T 

Palo jii.rvi {vaibde 
vaxcl 1043 6 - - Tt 

llanbik k" jlaiturivaibde 1047 4 - llnh Hlru &T I os 1 \plattformvaxel 
I 

I Kemijiirvi Ik. asema 1056 9 Kjii V kl. station - - I 

Edelli.imainituista liikennepaikoista ova t 
Kulus Nivavaaran pysiikin, Vika ja Kuusi
vaara l\fisin pysakin seka Palojarvi ja Han
hikoski K emijiirven aseman alaisia. 

Tama kaikkicn asianomaisten ti cdoksi ja 
noudatcttavaksi tiiten ilmoitetaa.n. Helsin
gissa, rautatiehallituksessa, clokuun 16 pai
viinii 1934. 

Av forcniimnda trafikplatser underlyJa 
KuJus Nivavaara hlllplats, Yika och Kuu
sivaara Misi h&llplats, samt Palojiirvi oclJ 
Ilanhikoski Kcmijarvi station. 

Det allc dem, som vcderbor, till ki:innc
dom och iakttagande harigenom mcddelas. 
Helsingfors, a jarn-v~igsstyrclsen, den 16 
augusti 1934. 

Jalmar Castren. 

I 



Liikenne- ja Tariffiosastojen Virkamiehille 

seka konduktooreille. 

Kiertokirje 
N:o 11/1968. 

elokuun 23 paivalta I934. 

Pohjoismaiden kiitotavarayhdysliikenne. 

Kiitotavaran kuljetuksesta yllamaini
tussa yhdysliikenteessa Turun-Tukhol
man ja Tornion-Haaparannan kautta tu
levan lokakuun I paivasta alkaen on voi
massa 

Kansainva l inen Tariffi 
kiitotavaran suorana i sta 
k u l j e t u s t a v a r t e n S u o m e n, 
R u o t s i n, N o r j a n j a T a n s k a n 
val ill a (0. N :o I4I4). 

Tariffiasemat. 
Suo men tariffiasemat ovat Helsinki, 

Kemi, Kokkola, Oulu, Pietarsaari, Tam
pere, Tornio, Turun satama, Vaasa ja Vii
puri (Tariffi s. I5). 

R u o t s i n, N o r j a n j"a T a n s k a n 
tariffiasemat mainitaan Tariffissa ss. I6-
I8. 

T oimitusma arayksia. 

K iitotavwran lculjetettavaksi ottaminen. 
(Tariffin I, 2 ja 3 artikla.) 

Ennenkuin kiitotavara otetaan kulje
tettavaksi, on tarkattava, etta esineet ko
konsa ja laatunsa puolesta soveltuvat mat
katavaravaunussa kuljetettaviksi seka ett
eivat ne saata liata vaunuja eika a.iheuttaa 
vaunujen desinfisioimista. Sitapaitsi on 
tarkattava, etta esineet eivat ole sellaisia, 
joita ei oteta kuljetettaviksi. 

Jalkivaatimusta ei saa asettaa kiito
tavaralle tassa yhdysliikenteessa. 

~930-32 

K iitotavara-rahtikirja. 

(Tariffin 5 artikla.) 

I. Kiitotavara-rahtikirja kasittaa nelja 
kopiokirjoituksella taytettavaksi tarkoitet
tua lehtea: kanta, kuljetettavaksijatto
todistus, luovutuskirja ja kuljetuskirja. 

Kant a jaa lahetysas~malle tilin todis
teeksi. 

K u l jete t t a v a k s i j at to-to dis
t u s annetaan lahettajalle takaisin todis
tukseksi tavaran kuljetettavaksi ottami
sesta ja maksujen suorittamisesta. 

L u o v u tusk i r j a lahetetaan tava
ran mukana maaraasemalle, vastaanotta
jalle annettavaksi. 

K u l j e tusk i r j a lahetetaan niin
ikaan tavaran mukana maaraasernalle vas
taanottajan kuita.tta vaksi. 

2. K.iitotavara-rahtikirjan kaikissa leh
dissa lahettajan tulee tayttaa ne osat, joita 
ei ole kehystetty paksuilla viivoilla; muut 
osat tayttaa asianomainen rautatievirkai
lija. 

Lahettajan pyynnosta voi rautatievirkai
lija 1 Smkn maksusta tayttaa myoskin 
lahettajan taytettavat rahtikirjanosat. 

Kiitotavara-rahtikirjasta kannetaan I 
Smk, joka tilitetaan siten kuin painotuot
teiden tilityksesta yleensa on maar atty. 

3. Kiitotavara-rahtikirjassa ei saa olla 
raaputuksia. Yliviivaamiset ovat sallitut 
ainoastaan ehdolla, etta lahettaja allekirjoi-
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tuksellaan tunnustaa korjaukset oikeiksi. 
K.tm korjaus koskee kappalelukua, on uusi 
luku sitapaitsi merkittavi.i. kirjaimin. 

4. Ellei lahettaja ole kiitotavara-rahti
kirjaan ja tavaraan merkinnyt maaraase
man tariffinmukaista nimitysta, milloin 
kysymys on lahetyksesta paikkakunnalle, 
jossa on useampia asemia, on lahettajaa 
kehoitettava taydentamaan osoite. 

5. Jos hankintaetu on ilmoitettu sarek
keessa >>Sallittuja lahettajan selityksia>>, 
tulee asianomaisen rautatievirkailijan alle
~iivata tama ilmoitus p1maisella. 

6. Lahetyksen sisallys on ilmoitettava 
niin selvasti, etta voidaan paattaa, onko 
kuljetus sallittu. 

7 . Lahetysasemalla on tarkattava, etta 
kiitotavara-rahtilri.Tjan sarekkeeseen >>llmoi
tus oheenliitetyista tulli-, vero- ynna muista 
asiakirjoista>> merkittyjen asiakirjain lu
kumiiara on yhtapitavi.i. rahtikirjaan llitet
tyjen asiakirjain lukumi.i.aran kanssa, min
ka jalkeen ne pannaan kirjekuoreen, johon 
merkitaan lahetysaseman ja mi.i.araaseman 
nimi ynna lahetyksen numero . Tama kir
jekuori kiinnitetaan lujasti kiitotavara
rahtikirj a an (kul j etuskirj aan). 

8. On tarkattava, etta lahettajan ilmoi
tukset kiitotavara-rahtikirjan kaikissa leh
dissa ovat yhtapitavia toistensa kanssa. 

9. K.uljetustieksi merkitaan se tie, jolta 
kuljetusmaksu lasketaan . J os tariffissa 
on useampia kuljetusteita eika lahettaja 
ole kiitotavara-rahtikirjassa maininnut kul 
jetustieta, merkitaan lahetysasemalla rah
tilrirjaan se kuljetustie, joka on lahetta
jalle edullisin , tavaran nopeinta kuljetta
mista huomioonottaen. 

10. Lahetysasemalla mahdollisesti kan
nettavat ylimai.i.raiset maksut, kuten esim. 
maksu hankintaedun ilmoittamisesta, on 
tarkoin nimityksin merkittava sarekkee
seen >>Muita maksuja>>, minka jalkeen nama 
maksut ja lahettajan suoritettava kuljetus
maksu lasketaan yhteen. 

Tavaran paallystiiminen. 
(Tariffin 7 artilda.) 

1. Li.i.hetysasemalla on, ennenkuin ·kii 
totavara otetaan kuljetettavaksi, tarkat
tava vaatiiko tavaran laatu paallystamista, 
jotta se kuljetuksen kestaessa olisi suojattu 
katoamiselta, vahentymiselta ja vahingoit
tumiselta seka onko paaliys tassa suhteessa 
tarkoituksenmukainen. 

2. Paallysta pidetaan tarkoituksenmukai
sena jos se nayttaa voivan suojata sen sisas
sa olevaa ta varaa kuljetuksesta aiheu tu vilta 
vahingollisil ta vaiku tuksil ta vastaanotta j ai 
le luovuttamiseen saak:ka. Lahetysasema 
ratkaisee kussakin eri tapauksessa, voidaan
ko paallysta pitaa tarkoituksenmukaisena. 

Tavaran merkitseminen. 
(Tariffin 7 artiklan 4 kohta.) 

1. Ennenkuin kiitotavara otetaan kul
jetettavaksi, on tarkattava, etta jokaisessa 
kollissa vastaanottajan nimi ja osoite ovat 
selvasti ja pysyvasti merkityt seka yhta
pitavat rahtik:iJ.·jan vastaavien ilmoitusten 
kanssa. Sellaisiin esineisiin, joihin osoi
tetta ei voida llimata kiinni, kuten sakkei
hin, koreihin, paaleihin j. m. s., on osoite 
merkittava lujasti kiinnitettyyn, kestavaan 
osoitelaattaan, jossa myoskin tulee olla 
sijaa rautatien merkinnalle. 

2. Jokaiseen kiitotavaraesineeseen la
hetysaseman tulee kiinnittaa kansainvali
nen numerolappu. Osoitelaattoja kaytet
taessa on numerolappu, ellei sita voida 
kiinnittaa hyvin nakyvaan paik:kaan esi
neessi.i., mikali mahdollista kiinnitetti.i.vi.i. 
osoitelaatan takasivuun. Numerolapun ir
roitettava osa on llimattava kiitotavara
rahtikirjaan (kuljetuskirjaan) sita varten 
varattuun paikkaan. Jos useat numerot 
kuuluvat samaan kiitotavara-rahtikirjaan 
(kuljetuskirjaan), on inoitetut numero
laput llimattava n.umerojarjestyksessi.i. si
ten etta kaikki numerot tulevat taysin 
nakyviin. K.iitotavara-rahtikirjan muihin 
lehtiin lappujen numerot on merkittava 
kasin. 
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Kiitotavaran lcansainvalinen numerolappu. 

Express 50 
paivays} 
den -------------------

asemalta- frAn} 
von-de ------ -------

asem all e- till } 
nacll- a ;;;;;;;;;:::;;:::;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;~ 

kautta - Over} 
tiber - via --------------- ----

K iitotavara-rahtikirjan leimaaminen. K ul
jetusmaksun suorittaminen. 
(Tariffin 8 ja 10 artikla.) 

Sittenkun lahetysasema on todennut, 
etta tavara voidaan ottaa kuljetettavaksi, 
leimataan kiitotavara-rahtikirjan jokainen 
lehti aseman nimi- ja paivaleimalla todis
tukseksi siita etta tavara on otettu kulje
tettavaksi, minka ohella kuljetus- ynna 
muut maksut kannetaan. 

Tavaran siirto ja vastaanotto kuljetusyrityk
seltii toiselle. 

(Tariffin 13 artikla.) 

l. Kiitotavara luovutetaan ja vastaan
otetaan kuljetusyritykselta toiselle matka
tavaran luovuttamista koskevien maarays
ten mukaisesti. 

2. Luovutettaessa tehdyt muistutukset 
on merkittava kiitotavara-rahtikirjaan 
(kuljetuskirjaan). Luovuttava ja vastaan
ottava virkailija varmentavat muistutuk
sen nimikirj oituksillaan. 

K uljetusnularaaika. 
(Tariffin 15 artikla.) 

Jos kuljetus huomattavasti viivastyy, 
on paiklm ynna viivastymisaika merkit-

tava kiitotavara-rahtikirjan (kuljetuskir
jan) takasivuun. Merkinta varmennetaan 
aseman paivaleimalla. 

Tavaran antaminen va,staanottajalle. 
(Tariffin 16 artikla.) 

Heti tavaran saavuttua maaraasemalle 
on aseman paivaleima leimattava kiito
ta vara-rahtikirjaan (kuljetuskirj an taka
sivuun ja luovutuskirjassa tarkoitusta var
ten varattuun paikkaan). 

Tavaran antamista vastaanottajalle kohtaa
vat esteet. 

(Tariffin 1 7 artik1 a.) 

l. 1\IIaaraaseman tulee kaavakkeella 0. 
N:o 1093 viipymatta· ilmoittaa lahetysase
malle esteen syy ja pyytaa sita hankki
maan ohjeita lahettajalta. Tama ilmoitus 
on lahetettava postitse kirjatussa kirjeessa, 
kiireellisissa tapauksissa sitapaitsi lennat
timitse. 

2. Posti- ja lennatinmak ut ynna muut 
kustannukset edellamainitusta ilmoittarni
sesta merkitaan tavaran rasitteeksi kiito
tavara-rahtikirjaan (kuljetuskirjaan ja luo
vutuskirjaan) ja kannetaan muiden ta
varaa rasittavien maksujen ohella tavaraa 
luovutettaessa. 
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Liihettajiin mi.iii?·iiiimisoikeus tavaraan. 

(Tariffin 18 artikla .) 

1. J os lahetys otetaan takaisin lahetys
asemalla, tulee lahettajan kiitotavara-rah
tikirjassa tunnustaa, etta tavara ja kul
jetusmaksu on takaisin annettu. 

2. Jos lahetta.ja kayttaa oikeuttaan kul
jetussopimuksen muuttamiseen, maaraten 
etta tavaran antaminen vastaanottajalle 
maaraasemalla on lykattava tai · etta ta
vara on maaraasemalla annettava toiselle 
kuin rahtikirjassa mainitulle vastaanotta
jalle tai etta se on palautettava lahetys
asemalle, on maaraykseen leimattava la
hetysaseman paivaleima ja merkittava kii
totavara-rahtikirjan numero, minka jal
keen se lahettajan kustannuksella viipy
matta lahetetaan postitse kirjatussa kir
jeessa maaraasemalle. Jos lahettaja ha
luaa, etta maarays myoskin on lahetettava 
lennatinta kayttaen, on se lahetettava 
maksettuna vertailtavana yksityissahkosa
nomana. Maarayksen lennattimitse toimit
tamisen tarkoituksena on kuitenkin ainoas
taan lahetyksen pidattaminen toistaiseksi; 
muut tavaraa koskevat toimenpiteet jaavat 
sikseen, kunnes kirjallinen maarays on saa
punut. 

3. Jos lahettaja on maarannyt, etta 
tavara on maaraasemalla luovutettava toi
selle vastaanottajalle, tulee maaraaseman 
muuttaa osoite lahetyksessa ja kiitotavara
rahtilrirjassa (kuljetuskirjassa ja luovutus-

kirjassa) seka luovuttaa tavara uudelle 
vastaanottajalle tai ilmoittaa hanelle ta
varan saapumisesta. Kiitotavara-rahtikir
jaan (kuljetuskirjaan ja luovutuskirjaan) 
merkitaan: >>Muutettu kuljetussopimuksen 
muutoksen nojalla . ... >> (paivaleima ja 
allekirj oi tus) . 

4. Jos lahettaja on maarannyt, etta 
tavara on palautettava lahetysasemalle, 
tulee maaraaseman huolehtia tullikasitte
lysta, sen jalkeen laatia uusi kiitotavara
rahtikirja alkuperaiselle lahettajalle osoi
tettuna, merkita lahetykseen viimemaini
tun osoite ja uusin numerolapuin palaut
taa lahetys. Uusi kiitotavara-rahtikirja on 
allekirjoitettava lisayksella: >>N. N.:n kir
jallisen maarayksen nojalla>>. Uuteen kii
totavara-rahtikirjaan merkitaan palautta
nlisen syy, jota paitsi siina on selvasti huo
mautettava, ettei saa luovuttaa lahetysta, 
ennenkuin maksu on suoritettu kuluista 
jotka on tarkoin ilmoitettava (suorittamat
tomat kulut menotielta, kuljetusmaksu 
paluutielta, tulli-, posti- y. m. maksut). 
Tama merkinta on alleviivattava punai
sella. Paluukuljetusmaksu merkitaan rah
tisarekkeeseen, muut kustannukset sarek
keeseen >>Muita maksuja>> ja loppusumma 
sarekkeeseen >>Vastaanottajalta kannet
tava>>. Nama erat ynna uusi maaraasema 
ja uuden kiitotavara-rahtikirjan numero 
merkitaan sitapaitsi alkuperaiseen rahti
kirjaan, joka lahetetaan tarkastustoimis
toon . 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, elokuun 23 paivana 1934. 

Jalmar Castren. 

J. Palas. 



Viran ja toimen haUijoille. 

Kiertokirje 
N:o 12;H. 826 

elokuun 24 paivalta 1934, 

joka koskee vrultion viran tai toimen haltijan ()ikeudesta elii.kkees~en annetun 
lain taytantoonpanoa koskevan asetuksen muuttamista.. 

Y altiovaraiuministerii:in esittely ta on val
tion viran tai toimen haltijan oikeudesta 
elak.keeseen annetun lain taytanti:ii:inpanosta 
21 piiivana helmikuuta 1925 annetun ase
tuksen 4 ja 16 § muutettu, edellinen 5 pai
vana heiniikuuta 1934 ja jalkimmiiinen 22 
piiiviina yyskuuta 1933 annetuilla asetuk
silla, niiin kuuluviksi: 

4 §. 
Allamainituissa viroissa ja toimissa saa

vat elakkeen ennen kuudenkymmenenkol
men vuoden ikiiii: 

53 vuoden iiissii sairaanhoitajattaret ja 
mielisairashoitajattaret; valtionrautateiden 
vetu1~~1ljettajat ja liimmittiijiit; sekii 

58 vuoden iiissii vankiloidrn vahtimesta
rit, tyonvalvojat, koneenkiiyttiijat, vartio
esimiehet ja vartijat; mielisairaalain mies
hoitajat ja valtion palveluksessa olevat kii
tili:it ; ylikonstaapelit, tal'kastuskonstaapelit 
ekii vanhemmat ja nuoremmat poliisikons

taapelit, eivat kuitenkaan sellaiset, jotka 
suorittavat yksinomaan kansliati:iitii tai 
muita niihin verrattavia tehtaviii; aistivial
lisuuskoulujen opettajakunta; postivau
nuissa palvelevat viran ja toimenb.altijat; 
valtionrautateiden ylikondukti:ii:irit, konduk
toorit, junapakkamestarit, junamiehet, ase
tinlaitemiehet , Yaihdemiesten esimichet ja 

vaihdemiehet; valtion ka.svatuslaitosten 
opettajakunta ja katsastajat. 

16 §. 

Jos valtion palveluksen perusteella elii
kettii nauttiva henkili:i maarataan viran
sijaisena tai toistaiseksi hoitamaalll. valtion 
virkaa tai tointa, maariiii valtioneuvosto, 
kuin'ka suuri osa virkaan tai toimeen kuu
luvasta peruspalkasta tai palk.kiosta hanelle 
on eHikkeen lisiiksi suoritettava. 

Tiillaista elaketta nauttiva henkili:i, joka 
on otettu sellaiseen valtion pysyvaiseen 
tyi:ihi:in, jota tarkoitetaan valtion tyi:inteki
jain oikeudesta eliikkeeseen 17 piiivana ke
siikuuta 1925 annetun asetuksen 1 §:ssa, 
sellaisena kuin se on muutettuna mainitun 
asetuksen muuttamisesta 6 paivana touko
kuuta 1927 annetussa asetuksessa, on vel
vollinen luopumaan elaketta vastaavasta 
osasta tyi:ipalkkaansa silta ajalta, jonka han 
on tyi:issa ollut. 

Taman kautta kumotaan rautatiehallituk
sen kiertokirje N :o 7 / H. 1090 lokakuun 
6 paiviiltii 1933; mikii taten kaikkien asian
omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoi
tetaan. 

Helsingis ~a, rautatiehallituk essa, elokuun 
24 piiiYiinii 1934. 

J almar Castren. 

0 . H olo paine11 . 
3 19~-3 1 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 13/2163 

Lappeenrannan-Tainionkosken rataosan 
liikennoimisesta. 

Annettu syyskuun 22 paiviina 1934. 

Sitton kun LaJYpeenrannan--ll'ainionkos
ken rakenteella oleva rataosa on toimite
tu a tarkastukses a todettu olevan liilkcn
noitavassa knnno a, on rautati haUih1s 
kulmulaitostcn ja ylei ten toiden ministe
rion kirjeen -' :o 5612 kuluvan syyskuun 
21 paivaltii noja1hla maarannyt, etta Lap
pcenrannan-TainiiOnkosken rata~ a on tu
lHan lokaknun 1 paivfu Hi lukien avattava 
taydelli elle seka henkilQ... etta tavaraliioken,. 
teelle, huomioonottamalla euraa vaa: 

Lappeenrannan-Tainionlkosken rataosa 
luctaan hallinnolli essa ja tila tollis a 
suht!ilSSa Karjala.n rataan soka knuluvaksi: 

2:seen talousjaksoon, 
2 : een liikenncjak..'loon, pait i Tainionkos

ken asema, joka kunlun :nteen liikenne
jaksoon, 

5:nteen ratajaksoon kilomc1.ripat aasta 
290 kilometripat aa een 3011, 

9:ntecn rataja•ksoon kilometri·pat aa ta 
301 Tainionlkosken asemallr, Sl' mukaan
luettuna, 

2:seen Yarikkojakroon, 
4: n teen va1·astojaksoon, 
13:nteen lcnniitintcknikkopiiriin, seka 
Viipurin konevajaan. 
J_,~iiiika.rinlloidosta ilmoi•tetaan eriksecn. 
Lap.peenrannan---'Tainionkosken rataosan 

liikPnnepaikat ja niiden etiiisyydct H<'ll~;in -

Till alia. 

Cirkular 
N:o 13/2163 

angaende trafikering av Lappeenranta
Tainionkoski bandel. 

Givet den 22 septemper 1934. 

1Sedau Laippeenranta--ll'ainionkoski un
der byggnad vara.ndc handel vid verksUilld 
avsyning 1befunnits vara i trafi:kdu.gligt 
kick, har jarnvii.gs tyrelsen i stod ·av mi

nisteriets for kommuillkationsva endet och 
allmanna arbetena kriveL'le av den 21 in
nevarande septerruber N: o 5612 forordnat, 
a tt .Lappeenranta--iTainionkoStk:i handel 
frAn oc!h med den 1 i·n tundande oktober 
skall upplata for fuUstandig sAval per on
som godstra.fik .med iakttagande av fol
jande: 

Lap,peenranta-Tainionkoski handel han
f'orcs i administrativt och stati tiskt av
cende till KarcL'lka banan, horande till 

2:dra ekonomisek:tionen, 
2: dra trrufikscktioncn, u tom Tainionkoski 

station, som hor till :nde trafiksektionen, 
5: tc bansektionen fran kilometerst.o1pen 

2.90 till kilometerstal.pen 301, 
9:nde banselktionen, rfran kilometerstolpen 

30J till Tainionkoski station denna med
riimad, 

2; dra depotselttionen, 
-1:: de f,orrads.-.;ektioncn, 
13:nJe tPlcgraftekni,kerdistriktet, samt 
Viipuri vet•kstad. 
Angaendc lakcH\"al·den mcdclelas sarskilt. 
Trafikplat erna a Lappeenranta-Tai-

nionkoski handel samt u!'S..o:;as a\ Hind f'l~an 



gi. ta ja toisi.staan ynna lcnnatinllnudot, 
nimil.dll'llll,\~kset ja lii1kcnnoimlistapa ovat 
Rcuraavat : 

Ilelsingfcrs och "·arandra iiYensom telegraf
uppropen, namnf'orkortningarna och traJi 
kering~siittet for dem aro foljande: 

Edelllseltii Iii-
Lill<cnnoimi~-

J, l i ken n e p a. i k k a. 
Jielsingistii km. lenuepalkalta J,enniit.inlluuto. Nimilyhennys. 

tapa. 
FrAn Uelsing- km. Namufiirkort-

T r a f i k p I at "· Telegl'ttfupprot>. Tmfikerings-
fors km. Fr~ fiireg•\ende ning. 

Hiitt. 
tram plats km. 

Lappeenranta II lk. asema 
kl. station 292 

Lauritsala fJ?siikld 
\ 1allplats 296 

Munkko I laiturivaihdc 302 I pia ttform viixel 

Jonts~no V lk. asema 
kl. station 310 

Tapiola (scisakc 
haltpunkt 313 

JanhiaHi. f laitmivaihdr 
I plattfonnvaxel 318 

Rauha (prsakki 
ha.llplats 322 

Asemii.ki {Jaitmivaihde 
plattfonnvaxel 327 

Tainionkoski \' lk. asema 
kl. station 331 

TainionkoSiken a:-wman viilim<I1Jka \7 uok
-~enni. kan a ·emalh• on 2 km ja Imatran 
asemalle 5 km. 

Edelliimainituista liikemwpai'lwista oval 
Mmukko Lauritsalan pysal{iu, 'l'apiola Jout
senon a!'leman sek~i Janhiala ja Asemruki 
Rau.han P.V akin alaisia . 

Tama kai1kkien asianomai 'ten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. IIeL~;in 

gi.ss~i, rautatichatll itnikc.;essa syyskmm 22 
pa ivan a ] 93-:l . 

- Lr -- -

4 Lrs -
I 

6 - l\fko Him &T 

8 .lt5 
. I --

3 
I 

- I II 

5 Jan I lllm &T 

4 

5 

4 

I 

H.ah 
I 

I 
-

I 

Asm Him &T I I 
I I I 

Tos -- - I 

Avstandet fran Tainionkoski station till 
Vnoksenniska station ar 2 km O<'ih till 
Imatm station 5 km . 

Av forcnamnda trafikplatser mulerlycla 
Muukko Lauri~tsala hMlplats, Tapiala Jout
seno station samt Janhialii och Asemaki 
RauJha hallplats. 

Det alle dem, som vedet•bO.r, till 1kanne
dom och iaktta.gande harigenom meddelas. 
Hclsingfors, li jiirnvag-sstyrelsen 1 den 22 
soptemher 1913-l. 

Vilhelm Jansson. 

T1wre Bliissar. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
:o 1-1-/ 24-60. 

virkapuheluista. 

Annettu marraskuun 2 piiivana 1934. 

K ulkulaitosten ja ylei ·ten toiden minis
terion vi.ime lokakuun 25 paiviille paivat:m 
kirjeen N :o 6388 mukaiscsti huomauttaa 
rautatieballitus tiiten kaikkia alaisiaan vi
ran ja toimen haltijoita siita, ettei virka
pnheluja laillisen ede vastuun uhalla saa 
kayttaa mui ·a kuin virka-asioissa ja Pttei 

SUS myoski;ii:i.n Yil'kapuhelujcn rh1 eydessii 
saa puhua muun luontoisista a. ioista. 

Tamii asianomaisten tiedoksi ja noudatet
tavaksi taten ilmoitctaan. Helsingissa, rau
tatiehallitnksessa, manaskuun 2 paiviina 
1934. 

Jalmar Castren. 

Os.%an Hellman. 

4204-34 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 15/255-9 

marraskunn 9 paivalt.ii 1934 

koskeva valtionrautateiden momenttitaulua. 

Rautatiehallitus on taniian tapahtuncessa vasta 1935 lukien; mika, sekii ettli sanottna 
esittely ·sa vahYistanut valtionrautateiden momenttitaulua, kaavake 0. N :o 1281, saa
kirjan- ja tilinpitoa vartell! uuden sULmnitel- uaan tilata rautatiehallituksen painatustoi
man eli momenttitaulun ja miiarannyt :en den jaostosta, taten kaikkien asianomaisten 
otettavaksi kayUinti:ion tammilnmn 1 p~ii- tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan. 

Helsingissa, Tautatiehallituksessa, marraskuun 9 piiivana 193-t 

J almar Castren. 

K. A. W uhlstedt. 



Kaikil/e. 

Kiertokirje 
N:o 16/ 2817 

Niinisalon-Parkanon rataosan liikennoi
misesta. 

Annettu joulukuun 5 paiviina 1934. 

Sitten kun Porin-Haapamaen raken
teella olevan rautatien Niinisalon-Parka
non valinen rataosa on toimitetussa tarkas
tuksessa todettu olevan liikennoitiiviissa 
kunnossa, on rautatiehallitus kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerion kirjeen no
jalla kuluneen marraskuun 21 piiiviilta 

:o 6894 miiarannyt, etta Niinisalon-Par
kanon rataosa on tulevan tammikuun 1 pai
vasta lukien avattava taydelliselle seka ta
vara- etta henkiloliikenteelle, huomioonotta
malla seuraavaa: 

Niinisalon-Parkanon rataosa luetaan 
hallinnollise81'Ya ja tilastollisessa suhteessa 
Porin rataan, sekii kuuluvaksi : 

1: seen talousjaksoon, 
4: nteen liikennejaksoon, 
4:nteen ratajaksoon, 
1:seen varikkojaksoon, 
3:nteen varastojaksoon, ja 
5 :nteen lenniitinteknikkopiiriin. 
Laiikarinhoidosta ilmoitetaan erikseen. 
Niinisalon-Patkanon rataosan liikenne-

paikat ja niiden etiiisyydet Helsingistii ja 
toisistaan ynnii niiden lenniitinhuudot, ni
milyhennykset ja liikenni:iimistapa ovat seu
raavat: 

H67 - 34 

Till alia. 

Cirkular 
N:o 16/ 2817 

ang!-ende trafikering av Niinisalo
Parkano bandel. 

Givet den 5 december 1934. 

Sedan Niinisalo-Parkano handel av 
Pori-Haapamiiki under byggnad varande 
jarnvag vid verkstalld avsyning befunnits 
vara fardig att i:ippnas for trafik, har 
jarnvagsstyrelsen i stod av ministeriets for 
kommunikationsvasendet och allmanna ar
betena skrivelse av den 21 sistlidna novem
ber N: o 6894 forordnat, att Niinisalo
Parkano handel fran och med den 1 in
stundande januari skall upplatas :for full
stiindig saval gods- som persontra:fik, med 
iakttagande av foljande: 

Niinisalo-Parkano handel hanfores 1 

administrativt och statistiskt avseende till 
Pori banan, horande till: 

1:sta ekonomisektionen, 
4: de trafiksektionen, 
4:de bansektionen, 
1:sta depotsektionen, 
3: dje forradssektionen, och 
5 : te telegrafteknikerdistriktet. 
Angaende. liikarvArden meddelas siirskilt. 
'fra:fikplatserna a Niinisalo-Parkano 

handel samt dessas avstand fran Helsing
fors och varandra avensom telegrafuppro
pen, namnforkortningarna och trafikerings
siittet for dem iiro foljande : 



Helsinglstli 
Edelllseltii Ul-

Lenniitln- Nimi- Lllkennolml•-kenneprukalta 
Llikennepalkka. km. km. huuto. lyhennyB. tapa. 

Frl!.n Reising- Frl!.n fore- Telegra!- Naron-T r a I i k p 1 a t s. 'fra!lkerings-
tors km. gAende traflk- upprop. f!lrkOrtnlng. satt. 

Niinisalo { laiturivaihde 
plattformvi1xel 387 

Kovesjoki { laiturivaihde 
plattformvaxcl 404 

Pihnari · vaihde 
{ vaxel 410 

Lapin neva { laituri vaihde 
plattformvaxel 416 

.Parkano { V lk. asema 
kl. station 424 

Edelliimainituista liikennepaikoista ovat 
Kovesjoki Kankaanpaan aseman seka Pih
nari ja Lapinn:eva Parkanon aseman alai
sia. 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettava'ksi taten ilmoitetaan. Helsin
gtssa, :vautatiehallituksessa, joulukunn 5 
pai van a ] 934. 

plats km. 

Nns Hlm & 1' 

17 Kov Hlru & T 

6 H1m & T 

8 Pko 

Av forenamnda trafikplatse:r underlyder 
Kovesjoki Kankaanpaa station samt Pihnari 
och Lapinneva Parkano station. 

Det alle dem, om vederbor, till kanne
dom och iakttagande harigenom mcddelas. 
Helsingfors, a jarnvagsstyrelsen, den 5 de
cember 1934. 

Vilhelm Jansson. 

Tuure Bliissar. 



Liikenne- ja tariffiosaston virkamiehille. 

Kiertokirje 
N :o 17/.2866. 

osto- ja myynti-, alkupera- ja kulutusmaran seka arvon ilmoittamisesta tavaroita maa
han tuotaessa tai maasta vietaessa. 

Apulaisvaltiovarain:ministcrin 19 paivana lokakuuta. 1934 tehdysta esittelysta saade
taan taten seuraavaa.: 

1 §. 

Tavaroita Suomeen tuotaessa. tai .Suo
mesta vietaessa on tavararrllaltijan, hu o
mioonottamalla mita asiasta aikaisemmin 
on Saadetty, tilastOa VaTten ilmoitettava 
tavarain osto- j a alkuperamaa tai myynti
j a kulutusmaa seka arvo. 

2 §. 
0 stoma a k s i merkittiikoon maa, 

j osta tavara on ostettu taikka, ellei tavaraa 
ole ostettu, se maa, j osta tavara on myyn
tia tai muuta tar koitusta varten suoraan 
ta.i toisen maan kautta Suomeen liihetetty, 
ja my y n tim a a k s i maa., johon tavara. 
on myyty ta.i1kka, ellei tavaraa ole myyty, 
se maa, johon tavara on myyntia tai muuta 
tarkoitusta varten maariitty lopullisesti me
neviiksi. 

A 1 k u p e r a m a. a k s i merkittakoon 
luonnontuotteen ollessa kyseessa se maa, 
jossa tavara on tuotettu, ja toollisuustuot
teen ollessa kyseessa se maa, missa tavara 
on saanut sen jalostamismuodon, joka silla 
on maa:han tuotaessa. Ellei tiedeta alku
peramaata. Hmoitetta•koon se maa. (liihto
maa), josta ta\'ara alkuaan on liihetetty 
Suomeen , iitii riippumatta, onko liihetys 
kuljetuksen a ikana joutunut ·puretta vaksi 
' 'ai ei . 

47-15 - 34. 

Ku l utusmaaksi mer kittakoon se 
maa, jO.ssa tavara on tar koitettu kulut etta
vaksi tai kaytettii.viiksi ta i j ossa se j ou tuu 
jalostettavaksi, korjattavaksi taikka tiiyden
nettaviiksi. Ellei tiedetii kulutusmaata, H
moitettrukoon se maa (miiariimaa), johon 
tavar a -liihetetaan, siitii rii;pp umatta, j ou
tuuko liihetys kuljetuksen aikana puretta
vaksi vai ei. 

J alostamismuodoksi ci katsota. uudesti 
paklkausta, lajittelua tai sekoittamista, ellei 
tavaraa tiillaisen kasittelyn jalkeen ole 
merkittiivii toiseen nimikkeeseen ka.uppa
tilaston tavaraluettelossa. 

3 §. 
Arvo on ilmoitettava sen hinnan mu

kaan, mika tavaralla on rajalla. Taman 
vuoksi ·on tavaran arvoksi maalJan tuo
taessa merkittii vii ostohinta tai•kka, ellei 
tavaraa ole ostettu, markkinal1inta liihetys
paikalla ynna kummassakin tapauksessa 
kuljetuskustannukset, vakuutus- ja muut 
kustannukset, kunnes tavara on saapunut 
Suomen sata:maan tai maan rajalle (cif ), 
ja maasta vietaessa on tavaran arvoksi il
moitettava myyntihinta taikka, ellei tavaraa 
ole myyty. markkinahinta. lahetyspaikalla 
ynna kummassakin tapauksessa kuljetus- ja 
muut kustannukset Suomessa (fob ) . 



Edellii. m~ia•ratty arvoilmoitus ei koske 
ta\·a roita , joiden tullaru; perostuu ta;-aran 
arv·oon. Viimemainittujen tavarain arvo on 
ilmoitettava iten kuin siiUi on erikseen 
siiiidetty. 

4 §. 
Joilei tavaranhaltija voi tnllaustilaisuu

dessa ilmoittaa jokaisen eri tavaralajin 
an·oa saakoon han taYaran estet"ttii. hal
tuun a kirjallisesti itoutumalla lyhyessii, 
tullihallinnon miiii·riiamassii ajassa saadetyt 
arvoilmoituk et jattamiiiin. ... amoin olkoon 
tavaranhaltija oikeutettu ilmoittamaan Yie
mansii tavaran arvon maiiriiajan kuluessa 
viennin tapa'hduttua. 

Yl.lamainitun asetuksen perusteella on 
arvo il moi tetta \a kaikista ta varoista. 

Koska tarpeelli ia lomakkeita j·aetaan 
.-a in valtionrauta teideu tulliasioimistoille. 
voidaan lantisessa liikenteessa taman kierto
kirjeen vaatimat tiedonannot. ta,·aralistaa 
0 . :o 1090 kaytettiiessa merkita siihen; 
rahti- tai pikataYarali taa 0. N :o 1094 tai 

5 ~. 
Tavaranhaliija, joka tahallaan tai huoli

mattomuudesta antaa vii a ran tied on tiissa 
asetuksessa tarkoitettua tilastoa varten, 
rangaistakoon vahintaan kym.menella ja 
Pnintiian ka'hdellakymmenellii .pai viisaokolla. 

Tavaranl1altija, joka tullihallinnon maa
raaman ajan kuluessa ei ole antanut arvo
ilmoituksia, rangaistakoon €.nintiian kym
menella paiviisakolla. 

6 §. 
Tama asetus tulee voimaan tammikuun 

1 pai,·anii 1935. 

1094 a kiiytetta-essii on ilmoitukset tehtavii 
erityiselle ra-htikirjaan huolellisesti kiinni·
tetylle lehdelle. Venajii.n yhdysliikenteessii 
tiedonannot merkitaiin matlrnkirjan jaljen
nokseen (0. :o 1033 ) . Liihettiijiin on alle
kirjoitettava kaik1ki antamansa tiedonannot. 
Rautati~hallitukscn kiertokirjc N :o 52/ 356, 

elokuun 23 .piiivaltii 1918, Jmmotaan. 

Helsingissa. rautatichallitnkses~a, joulnknun 5 piiivana 1934. 

Vilhelm Jansson 

Vilho Annala. 



K.iertokirje 
X:o 201/ 36-l: 

awwLtu tammikuun 24 paivanii. 1984 

Malmin aseman kiinteista signaaleista ja 
junanlahetyksesta. 

( l :ssii. varikkojak ossa) . 

Malmin ascman vainde- ja signaaliturva
laitos on uusittu ja taydcnnetty ja a ·e
malle on samalla rakennettu erikoiset ju
nanlahetysta helpottavat ignaalit, joten 
kyseellisella asemalla on nyt seuraavat kiin
teat ianaalit: 

1. Yksil~iisittcinen i1dovalosig11aali .c1 Ott

lunkyliin puolcisclla tulo uunnalla, lJai
ten noin 675 meh·in pali a ·curaavasta, 
asematalon kohdalla olevasta valosignaa
hsta B 1

/ 2 ja tal'koitcttuna kaikille Oulun
kyla Hi laitmiraiteelle I tuleville junllle 
sekii nuyttacn 1-:iipiselle semafoorillc kuu
luvia signaalivaloja seldi paiviillli ettii 
yolHi.. ValosiO'naalia A ka:rtetaan ylcensi:i 
a1domaattiscna, joten sc niiyttiiii ii · pcrus
asennossa ,vapaata kulkuan yhdellii vih
realla valolla. Yalosignaali nayWia ,,sci ' '
signaalia (punaista valoa) , ·ain, jos ig
uaalicn ~\. ja B 1

/
2 viilisella cri t tylHi 

raideosnudella on juna, veturi tai vaunuja 
tai jos kyseellinen raidc on varattn >aihto
liiken teellc. 

2. ll.aksikiisitteinelt liihto- ja kulkutie
'L'alosignaali B 1 r as matalon koh<lalla kai
kt?l e laituriraitcelta I Uihtevillc tai sen· 
kautta kulkcville juuille, nayttacn 2-siipi
sellc semafoorill c kuuluvia signaalivaloja 
seka paivalla <'tta yollii. iis ,.vapaata kul
kua ' · yhdellii vihreiilla ,.a lolla junan men-

;)$3-3 l 

• 

Cirkular 
X:o :201/ 364 

av dl'n 2..j. jannari 1934 

angaende fasta signaler och tag
expedieringen a MaJ.m station. 

( i 1: sta dCIIOt ektionen ) . 

"- Malni station har viixel- och signal
sakerhet ·anlaO'gningen fornyat och kom
pletterats och samtidigt harvid utb~rggtl:i 

sarskilda for tiiuexpedieringens underHi.L
tandc avsedda signaler, varigcnom a ifra
ga,·arande statinn numera finna foljandc 
fru ta signaler: . 

1. En cnbcgrepps infartsljussignal A vid 
infarten fran rLggelby, beUigen pa c:a 675 
meters avstand frlin den foljandc invid 
stationslmsct uppstallda ljussignalen B 1/', 

och avsedd for alla Iran ggelby till platt
form . paret I inkommandc tag samt vi
san<lc• saval om dagen som om natten 
samma ignalsken om vid 1-vingad sema
for. LjussiO'nalen A am·ande:-; i regel a
som automatisk ljussignal, visande hiirvid 
i 1w1·malliige ,,fri-fart" med tt gront sken. 
Lju signalen vi ar ., topp" ( ett rott sken ) 
enda t ifall tag, lokomotiv cllcr vagna1· 
be£inna sig a den mdlan ljus ignalerna A 
och B 1F bclagna isolerade sparstrackan 
eller ifall i£ragavarande spar reserverat 
for vaxling ·trafik. 

2. En tvabegrepps utfarts- och tdgviig.s
ljussignal B 1F invid station hu et, avsedd 
for alla fran plattformsparet I avgaende 
ellcr genom detsamma gaende tag, visande 
·a val om dagen som om natten . amma ig
nalskcn som vid 2-vingad cmafor, varvid 
, fri-fart" med ett gront skcn galler for 



ne ·sii piiiiraiteelic Ia 1 ai ·en kautta Tik
kurilaan ja. kahdella vihreiillii vnlolia ju
nan menucs. a ivurait<•ill 12/15 tai 12/21 
(seis-m rklriin saakka.) tai. ~1:almin hau
tausmaalle. 

l\1 u i t. Rait.eillc 12; 21 ·aapm-ieu ju
nien ou py ahdyWiva viimei.stiHiu rait en 
21 varrella olevan :n mnotoiscn s~is- <'l'

kin etecn. 
3. Kak.sisiipinen tuloscmrtfoori (J1j2 vilk

knYalolla varu ·tcttuine kvyetu ignaalei
ncen Til.'kttrilan puolcisdla tulosuuunalla. 
Scmafoori sijaitsce 270 metrin paassa tulo
suunnan cnsimmi'ii <>sta ( myoUi.-) vaihtee ·ta 
jr .. etusignaali 500 mctrin p1His a s mafoo
rista. Semafoorilla ni:i.yietiian , vapaata 
kulkua'' yhdcllii siivcllii (yhdcllii vihreallii 
...-alolla) paaraitcelle Ila ( cmaiooriin D 
. aakka) ja kahdclla iivclla (kahd lla vih
rciilUi valolla) sivuraiteillc 3-6 Tikkuri
hlsta tuleville junillc. Raitcillc 3--6 saa
pnvien junien on chdottomasti pysahd~·t

tava mainituille raiteillc, mistii tarpcellincn 
siirtyminen edelleen ( esim. tavaramaka
·iiniraiteelle) on snoritcttava Yaihtoliik
kccna. 

4. Yksisiipinen kttlkuties£ matoo1·i D pi:ia
raitcen Ila varrclla keskivaihdealueen poh
joispuolella mainitulta raitcclta tai sen 
kautta (Tikkurilasta) cdcllcen laiturirai
t ellc II tulevillc junillc. 

::5. Kaksisiip·inen tulosemafoori W :Mal
min hautau maan puolcisella tulosuunnalla 
150 metrin paassa tulosnnnnan cnsimmih
:e Hi. (myota-) vaihteesta, tarkoitcttuna 
kaikillc J\'Ialmin hautausmaalta. laiturirai
tecll II tulevmc junille. Talla semafoo
rilla n~iytetaan tnlosunnnalla olcvien vaih
r1ekaarteiden vuoksi ,vapaata kulkua ' 
aina kahdella siivella (kahdella vilu·eallii 
valolla). Taten ilmaistaan, ttii junicn on 
mainitulta tulosutmnalta saavuttava a:;;e
mall hiljaisella nopeudella. 

6. J(al.:si n. s. lupasignaalia L 1 ja L" 
lriinnitettyina laiturikatoksen cteHipaahiin, 
U laiturirahecn I puolella ja T.;~ laituri-

t · g till h uvudsparct la. Pllel' 
amma till Dickm· ·by och lva 

[or tag till sido pawn 12/ 15 
(an da till stoppma.rket) oller 
bcgran1ingsplat . 

genom Jet
rona ken 
llcT 12/ 21 
till :JJ ahm; 

An m. 'rag som inkomma till spar 
12/21 bora stanna cna t framfo1· d t vid 
spar 21 nppsatta R-formiga stoppmii.r
kct . 

3. En tvavingad infal'ts:;cmafor (' ij" 
jiimte med blinkljus for cdd skiv£or ·ignal 
vid inJ:arten fran Dickursby. . 'emaforen 
ar helagen pa 270 meter avBtand fran 
infartcns forsta (med-) ·dixcl och forsig
nalen pa 500 meters avstand iran scma
iorcn. .;\fed semaforen visa ,iri-fart. .. · 
mcu It vinge (ott gront skcn) till huvud
sparct II a (iinda till emaforen D) och 
med tva vingar (tdi IP'Ona sk n) till sido-
parcn 3-6 fran Dicknrsby ankommandl' 

tag. Till sidospliren 3-6 ankommande tag 
bora ovillkorligen tanna a de sa :>par, var
Hran de vid behov framfora vi dare (ex. 
till godsmagasinssparet) ·asom vaxliug. tag. 

4. En en vingad tagviig. ·xcmaf'or D invid 
huvud parct II a, norrom mitter ta viix.cl
omradet, av ·edd for fdl.n namnda :par ller 
O'enom detsamma (fdi .. n Diclmrby) vidare 
till plattformsparet II inkommamle tag. 

3. En tvavingad i11[artsscma[or E 2 vid 
infarten fran l\falms b "'ravningsplats pa 
150 ineters avstand fran infarten forsta 
(med- )vaxel och an;edd [or alla fran 
lVIalms begravningsplats till plattformspa
ret II inkommande ta"'. Pa grund av 'id 
infarten forefintliga vaxclknrvor vi ·as mccl 
denna semafor ,fri-fart" alltid med tva 
vingar (tv! grona ken). llarin d angives 
att tagen fran niimnda infart hora m
komma till . tationen mcd akta fart. 

6. 1'vanne s. k. m dgivnnd -signaler L' 
och V, fa. t.satta Yid sodra andan av platt
J'ormstak01, L1 invid I>lattformspk ret I och 



raitecu II puolella. L1 on tarkoitcttu ai
noastaau laituriraidctta I pitkin pohjoi
sceu pain mcncville ja V ainoa taan lai
tnriraidctta II pitkin eteH.ianpiiin meue
Yille junille. J unanliihettiijii on o.ikeutettn 
suorittamaan junanliihetyksen niiilla sig
naalcilla suoraan junanUiheWijankonttn
rista. Pernsasennos a, . . o. silloinkun ig
naaleilla ei . ole mitiiii.n lupaa annettu ju
nanlahtoon tai ohiknlh"Uun, nama signaalit 
ovat sammu.ksissa. .A.sianomainen ,lupa ·' 
annctaau siten, etta Yastaava , ignaali L 1 

tai V ytytctii.an, jolloin . e na)·ttiia (seldi 
paivalla etta yolla ) raitcen molerupiin 
~uuntiin valkoi eksi valaistua iguaaliku
vaa L' tai V tarkoittaen, ettii on saatu 
junanlahettiijiilta .,lupa'' junan Hihto- tai 
ohilmllm ignaalin antamisecn. 

hmaajolztavan konduktoorin on, huomat
tuaan hanen junaansa koskeYan lupasig
naalin yttyneen ja todettuaan, <'Wi. juna 
muutoin on Uihtokunnos a, heti anncttava 
junalleen saannorunukainen liihto ignaali. 
Jos lupasignaali sammuu, enncnkuin lahto
signaali on annE'ttu ci junalle aa antaa 
lahtosignaalia, ennenknin unsi Hihtolupa 
on saatu. 

Laitw·ill(t toimivan asemmniehen on, jos 
asianomaincn lupa,c;ignaali on ·ytytettyna 
ohikulkevaa junaa Yarten, i.arpeeksi ajoissa 
naytetti.ivii k)-. eelliselle junalle ohilmlku
.·ignaalia. 

~I u is t. .Junanlahcttaji.i on oikeutettu 
suorittamaan junanlahetykscn myo taval
liseen tapaan antamalla hcnkilokohtai ·c ti 
laiturillc saapn<'n liihto- tai ohikulkuluvan, 
mita tapaa on ehdottomasti noudatettava
kin iini.i tapaukses:;;a , rttii Jnpa ·ignaalit 
ovat epiiknnnossa. 

7. Kutcn eoE'llii on mainittn, valo igna.aJi 
A toimii automaattisena niiyWien porus
a. enno sa ,vapaata lmlkua "'. Valosignaali 
B1/~ ja ·emafoorit C1 j2, D ja E' nayt
UiYiit peru ·a ennossa .,seis'' Ja saadaan 
a ·etta a ni:i.yttamaan , vapaata kulkua' ', en
nenkuin juna on antannt tnlo-, lahto- tai 
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U im·iJ. plattformsparet II. U giiller 
enda ·t for t.ag liings spar I uorrut ocl1 
U blott for tag liings spar II soderuL 
Tagcxpoditor ar herattigad formedels dcssa 
signaler handbava tagexpeclieringen dir kt. 
frt\n tagexpeditorskontoret. I norma.lHigc, 
d. v. s. da intet medgivande till tags av
~ang eller genoml'art formedels signalcrnn 
givits, iiro dessa signaler ·liickta. Veder
horligt ,medgivande ·' gives sA.lunda, att 
tillhoraude signal U eller U tandes, var
rid den visar i sparets bagge riktningar 
(saviil om dagen som om natten ) en upp
lyst vit signalbild L 1 eller U, angivandv 
att tillstiind rhllllits av tagexpeditoren till 
signals g·i, and for titgs avgang ellcr 
genomfart. 

Tdg[Orande konduktor ·kall, da han ob-
erverat att for bans tag gillandc med

givande-signal tants och han forvissat Hig 
om att tAget for oyrigt kan avgft, gena ··1 
giva fore ·krivcn avgang signal at ta?"Ct. 
!fall medginndc-signalen slocknar. innan 
avgangssignal givits, far at Higet icke givas 
avgangssignal, fon·an nytt mcdgivande 1 ill 
a \·gang crhii.llits. 

A plattformen tjiinstgorande stationsl.:arl 
skall, ifall vedcrhorande mcdgivandc-signal 
ar tand for gcuomgaende tag, i god tid 
Yisa genomfartssignal at ifragavarande tag. 

An m. Tagexpeditor ar berattigad ut 
.£ora Htgexpedieringen aven p i\. vanligt sa.tt 
genom att fran stationsplattformcn person
ligen giva avgangs- och genomfartsi.illstand, 
Yilket forfaringssiitt de · utom ovillkorligen 
bor anviindas ifall medgivandesig11alcrna 
aro i olag. 

7. Sasom ovan namnts runktioncrar 
ljussignalen A antomat.iskt, visande i nor
malliige ,fri-fart ' '. Ljussignalen B 1 / 2 oc11 
semaforerna C 1/~, D och :E 2 visa i normal
liige ,stopp' samt it\. stallas pa ·,fri-fart' ·, 
forran tliget givit ankomst-, avgangs- el
ler genomfarts,·issrl ·ignal. Med~rivande-sig-



uhikulkn dhellys:-liguaal iu. l1upasignaalit L 
ja I} sitii\·astoiu asetetaau Yasta. silloinkui n 
. .lupa · · jnnan hihti.io!l tai ohikulkunn tlll 

annettav-a . 
Kaikki edellamaiuiiut signaalit ~Ialmin 

asemalla on oicttava taman kiertokirjeen ,ja 
'astaa vien erikoisjolltosai:i.ntojen mukaiseeu 
kaytantoon a ianomaiseu ratainsinoorin il
moitta mana aikana, viimcistaiiu ensi hul!ti 
kuun 1 paivii.na. 

Tii.tcn kumotaan rautaiiehallituksen kier
tokirjeen N:o 6/ 585, 13/ 2- 1.924 kohta 1. 
kiertokirj een N:o 40j 319G, 19/ 12-1924 
kohta III ja kicrtokirjecn X:o 40/ 3110, 
6/10-1921 kohta I. 

Edelliioleva ilmoitctaan Laten asianomais
ien tiedoksi ja nouda tettavaksi . 

H0lsingissa, rantatiehallituksessa tammi
kunn 24 paivana 1934. 

nalerua U och U Ja1·(~ mo1 J'ii stiillas forst 
Llii. nar ,rneugivandc.' f()l' tags avgang 
('llPr g('nomfart skall giyas . 

Samtli(!a ovaunamuda signaler a l\J alm 
station skola ibruktagas i enlighet med 
detta cirkular och tiill1orande pecial
instruktioncr pf1 tid, ·om Yederborandl· 
baningen iol· agel· narmare mcudela, dock 
·enast den 1 instundande april. 

Hiirmed npphasas mom. 1 uti ji:iruvags
styrelsens cirkular X:o 6/ 085, 13/ 2- 1924. 
mom. III uti c.irkuliir _ ':o 40/ 3195, 19/ 12 
- 1924 och mom. I nti cirkuHir N:o 40/ 3110, 
G/ 10 1921. 

0Yan taende medJclas hiirigenom vede1' 
bol·ande till kanneuom oeh ertenattelse. 

Helsingfors, a jarnyi:igsst.nclsen , <len 24 
ja nnari 1934. 

J almar Castren. 

A. Gruner. 



Rata-, kone- ja liikenneosasfon virkailijoil/e. Till ban-, mas kin- och ft afikavdelningens 
funktiomirer. 

Kiertokirje 
N: o 202/ 2998 

aJJlll'ltu joulukuun 22 piiivi\na 1934 

kiinteista signaaleista ja nopeusmerkeista 
Kyronsa.lmen sillalla (rataosalla Savon
linna-Paaskylahti) , Ounaskosken ja Suu
tarinkorvan silloilla (rataos'&lla Rova
niemi-Nivavaara) seltii. kiinteistii. signaa-

leista Rovaniemen asemalla. 

(Kaikki varikkojaksot). 

I. Kyronsalmen silta on siihen kuulu
vine kaii.ntosiltoineen joulukuun 8 pai viina 
1934 avattu myo kin maantieliikenteelle.. 
jolloin siella otettiin kaytiintoon seuraavat 
kiinteat signaalit ja nopeu merkit: 

1. Ylrsisiipinen s-t1Jasemafoori A vilkku
,·alolla varu tettuine levyetusignaaleinecn 
sillan Savonlinnan puoleisella tulosuun
nalla. Semafoori sijaitsee 320 metrin 
paassa ki.i.antosHlasta (125 metrin pi.i.i.i.ssa 
rautatien ja maantien y-htymakohdasta) ja 
etusignaali 305 metrin pai.i.ssa semafoo
ri ta. 

2. Yksisiipinen siltasemafoori B vilkku
,·alolla varu tettuine levyetusignaaleineen 
sillan Piiiiskylanden puoleisella tulo uun
nalla. Semafoori sijaitsee 190 metrin 
piiassa kiii.i.ntosillasta (110 metrin pi.i.i.i.l sii 
rautatien ja maantien yhtymiikohdasta) ja 
etusignaali 700 me.trin pi.ii.i.ssii semafoo
rista. 

3. Kaksi M..iintosiltalevysignaalia sig
nacililyhtyineen yksi kummallakin kiiiinto
sillan pielimuurilla ja itse kiiii.ntosiltaan 

Cirkular 
a,· de11 22 december 1934 

angaende fasta signaler och hastighets
ntii.rken a Kyr onsalmi br o (a bandelen 
Savonlinna-Piiaskylaht i ) , a Ounaskoski 
och Suutarinkorva broar (a ba.ndelen Ro
vaniemi-Nivavaara. ) samt anga ende 

fasta signaler ii Rova.niemi station. 

(AHa depotsektioner) . 

I. Kyronsalmi br o jamte tillhorande 
svangbro har den 8 innevaraucle december 
oppnats jamval for lands>agstrafik, var
vid darstades ibmktogo foljanclc fasta 
.·ignaler och ha tighetsmarken: 

1. En ent•ingad brosemafor A jiimtc 
med blinkljus for:sedll skivforsignal ,·id in
fartcn fran Sa von linn a. Serna l'oren ar be
Higen pa 320 meter avstand fran vang
bron ( 125 meter frtm jiirnvagl•ns och land -
vii.gens anslutning stiille ) ot h forsignalen 
pa 305 meter: antanrl l'd\n .·emaforen. 

2. En e'I'Wingad brwenwfor B jamte med 
hlinkljus forsedd skivf.or ignal dd infarten 
frAn Piiiiskylaohti. Semaforen ar be.lagen 
pa 190 meters 8\" tll.n.d fran svangbron 
( 110 meter fl'lin jiirnvi.i.gens och landsva
gens anslntningsstalle ) och forsignalcn 
pli 700 meter av ·t1in<l fran emaforen. 

3. Tvenne sviingbroskivsignalet· jiimte 
tillhorande signallyktor· uppsatta en a var
<lf'l'a ~vanghromnren orh 1 venne 11. sjiilva 



ki innitetyt, sillan mukana kaan tyvat kaksi 
kiiiintosiltasignaalilyhtya, jotka nayttavat 
junaliikenteelle seuraavia signaaleja: 

a) Kun kiiiintosilta ei ole asennossaam 
.iunaliikenteelle, vaan avattuna ja tiiysin 
kiiiinnettynii laival1'1'kent eelle: 

,S eis' '-signaalia radan kummallekin 
suunnalle paivalli:i. kaantosiltalevysignaa
lien punaisella signaalilevyllii (levy rataa 
vastaan kohtisuorassa) ja pimean aikana 
levysignaalilyhtyjcn punaisella valolla, jol
lainen valo samalla nakyy myoskin kliiin
tosiltasignaalilyhdyistli. 

b) J(un kiiiintosilta on asetettuna ja lu
kittuna asentoonsa junaliikenteelle: 

, V apaata kttlkua'' radan kummallekin 
6munnalle piiivalla signaalilevyn pystyS1w
ralla siirrniillii (levy radan suuntainen) ja 
pimeiin aikana levysignaalilyhtyjen vih
reiillii valolla, jolloin kiiantOsillan pohjois
sivulle kiinnitetysta kaantooiltasignaalilyh
dysta samalla niikyy valkoinen ( viiriton ) 
'alo radan knmmallekin suunnalle. 

4. Kaksi nopeusmer·kkiii pystytettyinii 
radan oikealle puolelle yksi sillan kum
mallekin tulosuunnalle, Savonlinnan puo
leinen noin 400 metrin ja Piiiiskylahden 
puoleinen 450 metrin paahan rautatien ja 
maantien yhtymakohdista. Nopeusmerkit, 
joiden muoto ja merkitys liihemmin seli
tetiian alempana kappaleessa IV, miiiiriiii
vat rautatien ja maantien yhteisella ajo
radalla Kyronsalmen sillalla saUitwn jtma
nopeuden korkeintaan 25 kmjt:ksi. 

Edelli.imainitut sema.foorit saadaan sig
naaliohjesaannon 12 § :n muistutuksen 
mukaisesti asettaa niiyttiimaan ,vapaata 
kulkua", ennenkuin juna on antanut tulo
signaalin. Savonlinnasta tai Paiiskylah
desta sillan yli liihtevalle junalle, yksinai
selle veturille tai rata-autolle ei saa antaa 
lahtolupaa, ennenkuin vastaava siltasema
foori on asetettu niiyttamaan ,vapaata 
kulkua' '. Taman perusteella on kaikkien 
junien, veturien ja rata-autojen, jotka 
kulkevat suuntaan Kulennoinen-Savon-

svangbrou upvsatta. rneu den::.amma vri<.l 
bara sviingurosignallyktor, vilka for tag
trafik visa foljande signaler: 

a) Dd sviingb1·on icke iir instiilld [01 
tagtrafik, utan oppnad och f1~Ut utsviingd 
fOr fadygstrafik: 

,Stopp"-signal i banans bagge riktnin
gar vid dagsljus med svangbroskivsigna
l.ernas roda sig1'wlskiva (skivan tviirs mot 
banan) oc.h under den morka tiden me<i 
skivsignallyktornas roda sken, vilket sken 
aven samtidigt synes fran svangbrosignal
lyktorna. 

b) Da sviingbron iir instiilld och fOr
reg lad for tagtrafik: 

,F'·ri fart" i banans bagge riktningar 
vid dagsljus med signalskivans lodriitt
stiillda kant (skivan i banans riktning) 
och under de11 morka tiden med skivsig
nallyktornas gTona sken, varvid samtidigt 
vitt (ofargat) sken synes i banans bagge 
riktningar fran den a brons norra sida 
anhragta svangbrosignallyktan. 

4. Tvenne hastighetsmarken uppsHillda 
till hoger om banan, en vid vardera in
farten till hron, a Savonlinna sidan p'a 
400 meters och a Paaskylahti sidan pa 
450 meters avstand fran jarnviigens och 
landsvagens anslutningsstallen. Hastig
hetsmarkena, vilkas form och betydelse 
narmare forklaras nedan uti stycket IV, 
foreskriva for jarnvagens och landsvagens 
gemensamma farbana a Kyronsalmi bro en 
tilldten taghastighet av hogst 25 kmjt. 

Ovannamnda semaforer fa enligt an
miirkningen uti § 12 av signalreglementet 
stallas pa ,fri fart", forran taget givH 
ankomstsignal. .At fran Savonlinna eller 
fran Piiaskylahti over bron avgaende tag, 
ensamt gaende lokomotiv eller ·ban-automo
biler far avgangstillstand icke givas, forran 
tillhorande brosemafor ar stalld pA ,fri 
fart ". Pa grund hara v bora alla i rikt
ningen Kulennoinen-Savonlinna g!ende 
tAg, lokomotiv eller ban-automobiler alltid 
stanna d Pii<iskylahti, varifran de fA avga 



linna, aina pysiihdyttiivii Piiiiskylahdessa, 
josta ne saavat lahtea Savonlinnaan vasta, 
kun Paaskylahden asemamies on antanut 
(Savonlinnan junanlahettii.jan lnvalla) 
niille Hihtoluvan ja Paaskylahteen nakyvii 
siltasemafoorin B etusignaali osoittaa se
mafoorin olevan asetettuna niiytHimaiin 
,vapaata kulkua". 

Taten kumotaan rautatiehallituksen 
kiertokirje N:o 9918, 20/7-1909, mikali se 
koskee Kyronsalmen sillan kiinteitii sig
naaleja. 

II. Rovaniemen asemalle ja sen poh
joistulosuunnalla olevalle Ounaskosken rau
tatie- ja maantiesillalle on rakennettu 
vaihde- ja signaaliturvalaitos, johon kuu
luvat senraavat kiinteat signaalit ja sig
naalimerkit: 

1. Kvl'fltisiipinen tulo~emafoori A. 1 /
2 
(' 

eteUitulosuunnalla Koivttsta tuleville ju
nille. Semafoori ijaitsee 550 metrin 
paassa tulosuunnan ensimmiiisesta (va ·ta-) 
vaihteesta ja ilia niiytetaan , vapaata 
kulkua'' yhdellii siivella (yhdellii vihrealla 
valolla) raiteelle II (suoralle raiteelle ), 
kahdella siivella (kahdella vihrealla va
lolla) raiteelle I ja kolmella siivella (kol
mella vihreiilla valolla) sivuraiteille 3 ja 4 
mainitulta tulosuunnalta tuleville junille. 

Muist. Vanhalta ratapihalta uuden rata
pihan etelavaihteelle saapuvien junien ja 
veturien 011 saannollisesti pysahdyttaYii 
talle tulosuunnalle pystytetyn, S-muotoisen 
seis-merkin eteen ja ne saavat vasta sitten 
jatkaa matkaansa, kun asianmukainen lupa 
on saatu. 

2. Kaksisiipinen tulo- ja siltasemafoori 
B1 

/
2 pohjoistulosuunnalla Ounaskosken 

sillan pohjoispuolella vilkkuvalolla varus
tettuine valoetusignaaleineen Nivavaarasta 
tuleville junille. Semafoori sijaitsee 150 
metrin piiiissii rautatien ja maantien yhty
makohdasta. ja etusignaali 450 metrin 
paassa semafoorista. Semafoorilla niiyte
tiian ,. vapaata kulkua '' yhdeUii siivella 
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till Savonlinna for ·t sedan stationt'karll' ll 
a Paiiskylahti hiirtill givit avgangstill<;tfmu 
(efter erhallet medgivande fran tagcxpcdi
toren a Savoulinna) samt sedan den fran 
Paa.skylahti synliga, cmaforen B tillho1·iga 
forsignalen visar. att semaforen ar stalld 
pa ,fri fart' ' . 

llarmed upphaves jarndigs~tyrclsens 

cirkular N:o 9918, 20/ 7-1909 for sa vitt 
clet beror fa.sta signaler a Kyronsalmi bro. 

11. A Rovaniemi station och a den vid 
norra infarten belagna Ounaskoski jarn
vags- och landsvagsbro hal' uthyggls e :l 
vaxel- och signalsakerhetsanlaggning, var
till hora foljande fasta ignaler och signal
marken: 

1. En trevingad infartssemafor A 1
/

2
/

8 

vid sodra infarten for tag fran Koimt. 
Semaforen ar beliigen pa 550 meters aY

stand fran infar!ens forsta (mot- ) vaxe.l 
och visa · med densamma ,fri fart'' med 
en vinge ( ett grout sken) for fr§.n namnda 
infart till spar II (raka sparet), tva vin
gar (tva grona sken) till spar I oeh med 
t1·e vingar (tre grona sken) till sidosphen 
3 och 4 inkommande tag. 

Anm. Fran den gamla bangarden till 
den nya bangardeu sodra vaxel ankom
mande tag och lokomoti.- skola regelbun
det stanna framfor det vid namnda infart 
uppstallda, S-fonniga stoppmiirket och fa 
de fortsatta harifran forst sedan ved€'rbor
ligt till tfmd erhallits. 

2. En tvavingad inta1·ts- och b?-osema
for B1

/
2 jamte med blinkljus forsedd ljus

forsignal vid norra infarten norr om Ounas
koski bro for tag fran Nivavaara. Serna
foran ar hela~en pa 150 meters avstand 
fran jarnvagens och landsvagens anslut
ningsstalle orh for ignalen pa 450 meters 
avstand fra11 srmaforen. Med semaforen 
visas ,fri fart'' mrd en vinge (Ptt gront 



(yh<lellii vihreiillii valolla) raiteelle I (sno
ralle raiteelle) ja kahdellrL siivella (ka;h

t1ella vihreallii. va Jolla) sivnraiteill<> 3 ja 4 
Otmaskosken sillan kantta mainitulta tnlo 
snunnalta tnledlh• jnnilk 

Vaioet usignaal i nayWia ~>Cka 

t•tta yi:illa etusiguaa leillt• knnlu via 
,·aloja (i !man taka Yalo.ia). 

piiidi.llii 
sig11aal i-

3. Yksisiipinen siltasemafoori () l\i,·a. 
ntaraan lahtevillP junille. Semafoori 
sijaitsee Ounaskosken sillan t~teliipuolella. 

175 metrin paassi.i rantatien ja maantien 
yhtymakohdasta . Semafoorilla niiytetaiin 
.,vapaata kulkua ., yhdeUii siivcllii (yhtlellii 
vihrealla valolla l kaikille Rovaniemen a ·t·
malta (raiteilta l-4) Onnas.Jwsken sillan 
kantta Nivavaaraan JahtPville junil!c . 

4. J(aksi nop1 nsmerkkiii pyslytPtt.vinii 
radan oikeall<> puolelle, :vksi Ounaskoskpn 
sillan knmma1lekin tnlostlnnnalle, Rovanie
mt>n puoleinen. HihttiYaihteeJt luona ·ijait
~e,·a. noin 350 mPtrin ja Nivavaaran pno
]pinen uoin 700 met rin pi:iiihan rautat ien jn 
maanticn yhtymiikohd ista. Nopen~>'lllerkit, 

joi<lcn muoto ja nwrkitys RelitetiHi.n !ahem
min alempana kappalet·ssa IV. maaraaviit 
rautaticn ja maantien yhteisella ajora<lalla 
talla sillalla sallihm .hmanopc11dcn korkein
taan 30 kmjt :ksi. 

Edellamainitut H.ovau iemen aseman ja 
Ounaskosken sillan semafoorit saadaan 
signaaliohje aannon 12 § :n muistntuksen 
mukaisesti asettaa nayttfunaan ,vapaata 
lmlkua", ennenkuin juna on antanut tulo
signaalin. Senlisiiksi on huomioonotettan1, 
etta junaa ei saa Ui.hcWia Rovaniemeltii 
Nivavaaraan eikii Nivayaarasta Ro,·anil'
melle, ennenk.uin vastaava Ounaskosk011 
sillan semafoori on asetettn niiyttamaan 
., vapaata kulkua ''. 

Semafoorit ja nopeusmerkit otetaan kay
tantoi:in a ianomaisen ratainsinoorin ilmoi
tettavana aikana, kuitenkin viimeistaiin 
r.nsi helmiknun 1 piiivanii. 

sken) for frlln uiimmla in!art over Ounal!!
.koski bro till spiir I ( raka sparc.t) och med 
tva vingar (tva grona sken) till sidospareu 
3 ooh 4 inkommande tag. 

Med ljusforsignalcn visas saviil om fla
gen , om om natten for forsignalcr fast
stiillda signalsken ( n tan baHt ken). 

3. En envingad brosemafor C for till 
NivaYaara avgaende tag. Semaforpn ar lw
Higen souer om Ounaskoski bro, pa 175 me
ters avstanu f1'an jarnvagen och lanJsva
gens an:-;lutningstalle. Med semaforcn visas 
. ,fri fart" m<>d en vinge ( ett gront sken) 
for alia tag, som fran Rovaniemi station 
(fran sparen I-4) ovrr Ounaskoski hro 
avga till Nivavaara. 

4. Tuenne hastighcl:smiirken npp 'taUda 
till ho~e.r om hanan, m vid vard{!ra infa r
tcn till Ouna koski hro a Rovaniemi sidan. 
in\·id utfartsvii...xeh1. pa 350 meters och a 
Nivavaara sidan pa 700 meters avstflnd 
frAn jarm·ag-ens o<·h lamlsvag<>ns anslut
ningsstall<'n. Ha ·t ighetsmarkCita, vilkas 
form och ht>tydclse ni:irmare forklal'as ne
cla.n uti styeket IV, fo rc.skri va for jam
digens och landsvii.gens gemcnsamma fat'
hana a denna bro en tilltiten tligha.~tighet (II' 

hogst 30 krnjt . 

Ovannamnda semaforer a Rovaniemi 
station ooh a Ounaskoski bro fa enligt an
markningen uti § 12 av signalreglementl'l 
stiillas pa , Eri fart . ', forran tagct gi Yi t 
ankomst.'ligual. Dessutom bor iakttagas, a It 
tag icke fa avsiindas fran RoYaniemi till 
Nivavaara och ej heller friin Ni,·avaara till 
Ro,·anirmi, forran resp. sema.for a Onnas
koski hro ar stiilld pa ,fri fart' ·. 

Semaforerna och hastighetsrnarkena 
ibruktagas pa tid som Yederborande ban 
ingenior iiger niirmare. bestamma, dock sfl 
att de senast iiro ibrnktagna den 1 in
stundancle fcbruari. 



RoYaniemen vanban aseman etelaisell::i 
tulosuunnalla ollut tulo emafoori levyetu
signaaleineen poistettiin syyskuun 1 pai
vana 1934 samalla, kun liikenne siirrettiin 
\·anhalta ratapihalta uudelle. Taten ku
motaan rautatieha11ituksen kiertoldrje N:o 
43jlM2, 4/4--1919, mikali se koskee Rova
n iemen etelii ista semafooria. 

Ill. Suutarinkorvan rautatie- ja maan
tiesillalle on rakennettu signaalit urvalai
tos, johon ku ulu Yat enraa vat kiinteat sig
naalit ja nopeusmerkit: 

1. Kaksi yksisiipis-ti:i siUasema,fooria, A 
sillan eteHi- ja B pohjoistulosuunnalla, 
sijaiten knmpikin 200 metrin paassa rau
tatien ja maantien yhtymakohdista ja tar
koitettuina vastaavilta tnlosuunnilta sil1an 
yli kulkeville junille. 

2. Kaksi nopettsmerkkii:i pyslytettyina 
radan oikealle puolelle, yksi Suutarinkor
van sillan kummallekin tnlosunnnaJle noi11 
800 metrin paahan rautatien ja maantien 
yhtym.akohdist.a. Nopeuemerkit, joiden 
muoto ja merkitys selitetaan alempana 
kappaleessa IV, maaraavat rautatien ja 
maantien yhteisella ajoradalia talla sillalla 
sallitun ,iunanopeuden lcorkeintaan 55 
kmjt:ksi. 

Mainitut siltasemafoorit saadaan sig
naaliohjesaannon 12 §:n muistutuksen mu
kaisesti asettaa nayWimaan ,vapaata 
kulkua' ', ennenkuin juna on antanut tulo
signaalin. Senlisaksi on huomatta va, ettii 
junaa ei saa liihettaa Rovaniemelta Niva
vaaraan eika Nivavaarasta Rovaniemelle. 
ennenkuin vastaava Suutarinkonan sillan 
semafoori on asetettu nayttamaan ,va
paata kulkua ". 

Semafoorit ja nopeusmerkit ol.etaan kay
tantoon asianomaisen ratainsini:iorin ilmoi
tettavana aikana, kuitenkin viimeisHian 
en si helmi,J.nnm ] pliivana. 

IV. Nopeusmerkki on Yaakasuorann urt

semmalle osoittava nuolenmuotoinen sig-

Den vid sodra infarten till Rovaniemi 
gamla station beliigna, med skivforsignal 
:forsedda envingade infartssemaforen slo
pades den 1 sistlidne september, da tra
fiken overflyttades fran den gamla ban
garden till den nya. 

Harmed upphiives jarnvagsstyrelsens 
cirkular N :{) 43/1642, 4/4--1919 for sa 
vitt det beror Rovaniemi sodra semafor. 

III. A Suutarinkorva jarnvags- och 
landsvagsbro har utbyggts en signal aker
hetsanHiggning, till vilken hora foljande 
fasta signaler och hastighetsmarken: 

1. T·va envinr1a.de brosemaforer, A vid 
sodra och B vicl norra infarten ti1l bron, 
belagna envar pa 200 meters avstand fran 
jarnvagens och landsvagens anslutning, 
stalle och avsedda for tag over bron fran 
resp. infarter. 

2. Tvenne hastighetsmiirken uppstallda 
till hi:iger om banan, en vid vardera infat
ten till Suutarinkorva bro, pa 800 meteTs 
avstand fran jarnvagens och landsvagens 
anslutningsstallen. Hastighetsmarkena, Yil
kas form oc.h betydelse niirmare forklaras 
nedan uti stycket IV, fi:ireskriva for jarn
Yagens oc.h landsvii.gens gemensamma far
bana a denna hro en tilldten til.qhastighet av 
hogst 55 km/t. 

Namnda brosemaforer fa enligt anmark
ningen uti § 12 av signalreglementet stal
las pa ,fri far!", forran taget givi t an
komstsignal. Dessntom bor observeras. •att 
tag icke fa avsandas fran RoYaniemi till 
Nivavaara och ej heller fran Nivavaara till 
Rovaniemi forra.n resp. semafor a Suuta
rinkorva bro lir stalld pa ,,fri fart". 

Semaforerna och hastighetsmarkena 
ibruktagas pa tid som vederborande ban
ingenior ager narmare bestamma, dock 
senast den 1 instundande febn1ari. 

IV. Hastighetsmarke utgores av en 
vagratt iH l'anste·r riktad, pilformad signal-



li 

naalilevy, jonka Yalkoi ·ella punareunaisella 
pohjalla olcvat mustat n1l?nerot osoittavat 
edclHimainituilla silloilla suurimman salli
lun jnnanopcnclcn km:eina tunnissa rauta
tien ja maantien yhteisclUi ajoradalla. 
Signaalilev? on kiinnitetty noin 3.5 met
rin korkui een, n10rottaisiin punaisiin ja 
\·alJroisiin pintaosiin jaettn un mastoo11 ra
dan oikealle puolelle. Nopeu merkeiRsii ei 
ole valaist usta (yosignaalia). 

J unan etnpaan saapuessa nopensmcrkin 
luo, \'ctminlmljettajan tulee heti alentaa 
jnnan nopeus nopeusmerkin mi:Hil'iHimaksi 
ja huoleht ia siita, etta juna on jalleen 
jarrutnsvalmiina junan etnpiiiin ·aaptwssa 
r·antatien ja maantien yhteisellc ajora
dallc, jolloin veturimiestcn on, samoinkuin 
cd.elleen juuan kulkiessa mainitulla ajora
dalla, koko a jan tarkasti tiihystetta vii nn·
sinkin ajora 1 a a ja mahdoll isesti niiytettlh· ia 
ldisisignaaleja y. m. niin , etta juna \Oi
tlaan vaaran nhatessa heti pysiiyttiiii. 
j opeusmerkin maariiamiiii alennettua jn
uanopeutla ei saa ylittiia, ennenkuin juna 
on sivuuttanut rautatien ja maanticn 
yhtC'isen ajoradan ylliimainituilla Kyronsa l
men, Ounaskosken ja Suutarinkorvan sil
loilla. 

Edelliiole.\·a ilmoitetaan tiiten a ianomais
ff'n tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallitukse sa, joulu
kmm 22 paivanii 1934. 

skiva, a \ill'S Vita rodkantadc bot ten Ptt 

suart siffertal angiver for ovannamnda 
broar den hogsta tilHI.tna taghastigheten i 
km per timme a jiirnviigens oeh landsva
gens gemensamma farbana. Signalskivan 
iir uppsatt till hogC'r om banan a en ea 
3. 5 meter hog, i rod a och vita fiilt malau 
mast. A hastighetsmiirke ih ickc anordna<l 
belysning (nattsignal) . 

Dli tagcts framanda nppnar hastighct:s
miirket, skall lokforaren genast nedsiitta 
l!l.gets hastigbet till den a hastighl'tsmiirkf't 
foreskri vna och tillse, a tt taget at er ii r 
bromsfardigt, niir tll.gets framiinda uppnih 
.iiimviigen:,; OC'h landsviigcns gemensamma 
farbana, varvid lokomotivpersonalen bot' 
liksom iiven under !1C'la den tiel taget pas
serar den gemensamma farbanan halla nog
grann ntkik isynnHhet a farbanan oc•h 
eYent. hanclsignaler. sll. att tagct om fara 
hotar genast kan stoppas. 

Av hastighetsmiirket foreslui veu uetlsa ll 
tagha tighet far ieke overskridas, forriiil 
taget. passera.t jarnviigens och laudsviigc11" 
gcmensamma fuhaua a m:annamnda K~- 

L'onsalmi, Ounaskoski oeh Suutarinkona 
broar. 

Ovanstliende meddelas harmed vedrrhii
eande till kiinnedom och efterriittelse. 

llelsingfors, a jarn viigsstyre]sen den 22 
december 1934. 

Jalmar Castr~en. 

Rautatiehallituksen kirjosto 


