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K a i ki lie. 

Kiertokirje 
N:o 1/ 276 

tammikuun 27 p: lta 1937 

lapselle annettavan vapaaH.pun voimassaoloajaJsta. 

Rautatichallitus on maarannyt, eWi tila
painen ja talousvapaalippu, joka vapaalip
puohje aannon mukaan voidaan antaa lap
selle, saadaan antaa iihen piiivaan asti, 
jolloin lapsi tayW.ia vastaavasti 12 tai 18 

vuotta, ollen lippu voimassa antopiiiviista 
lukien vapaalipuiUe saadetyn voimassaolo
ajan; minka rautatiehallitus taten t.iedok
senne ja noudatettavak enne ilmoittaa. 

Helsino·issa, rautatiehallituksessa tammikuun 27 p:na 1937. 

J almar Castren. 

V ilho Awnala. 
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Liikenne- ja tariffiosaston virkamiehille 
seka konduktooreil/e. 

Tariffiosaston johtajan 

Kiertokirje 
l :o 2/252 

1 paivalta helmikuuta 1937 

hiihtolipuista. 

Rautatiehallitus on myontanyt niille kou
lulaisille ja opiskelijoille, joilla tariffisaan
non 11 § :n mukaan on oikeus saada koulu
laislippuja, kuluvana talvena pidettavan 
hiihtoloman aikana tehtavia rautatiematkoja 
varten 50% alennuksen matkalipun hin
nasta, mikali oppilaitoksen puolesta hiihto
loma jarjestetaiin. Alennus myonnetaan 
matkan pituudesta riippnmatta. Sarna alen
nu myonnetiian myos kunkin vahintaan 
viisi oppilasta kasittavan ryhman johtajana 
toimivalle opettajalle. Samoin ·aaYat nol'
maalilyseoiden auskultantit taman alennuk
sen. Lapsille, joilla on oikeus matkustaa 
puolella lipulla, alennusta ei myonneta. 
Kullakin hiihtolipulla kuljetetaan ~-ksi pari 
suksia sauvoineen matkatavarana maksutta. 
Samoin saavat hiihtolomalle lahtevat lapset 
alle 10 vuotta kuljettaa lippua kohden ?h
den parin suksia auvoineen maksutta mat
katavarana. 

Alennuksen saamiseksi on a ianomaisen 
liikennepaikan lippukassaan matkahppua 
o tettaessa annettava oppilaitoksen johtajan 
antama hiihtolomatodistus, joka sisaltaa 
oppilaitoksen ja todistuksen saajan nimen, 
lahtO- ja maiiraaseman nimen seka hiihto
loman ajan. Sarna lle henkilolle voidaan an-
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taa hiihtolomatodistuksia useampia matkoja 
varten. Todistus on kaksiosainen. Toinen 
osa jaa lippukassaan, josta se lipputilin 
mukana lahetetiiii.n tarkastustoimiston II 
jaostoon. Toinen osa annetaan matkalipun 
mukana matlmstajalle. Todistuksen molem
piin osiin on leimattava myyntipaikan nimi
ja piiivalcima seka merkittava minka luo
kan lippu on myyty. l\1atkalippuja kootes
saan on konduktoorin kerattiiva myos hiih
tolomatodistukset ja UiheteWivi:i ne tarkas
tustoim iston II jaostoon. 

Henkilolle, joka esittiia hiihtolomatodis
tuk en, myydaan joko yksinkertainen matka
lippu, joka kelpaa edestakaista matkaa var
ten, tai puolilippu, mika kelpaa ainoastaan 
menomatkaa varten. Kutakin matkalippua 
ostettaessa on lippukassaan annettava eri 
todistus. .Jokaiseen lippuun on leimattava 
ana ,Hiihtolippu' '. Meno- ja paluumat

kaan kelpaava kokolippu on voimassa 12 
piiivaa ja ainoastaan menomatkaan oikeut
tava puolilippu 5 paivaa leimaamispiiivat 
mukaanluettuina. Maksutta kuljetettavien 
suksien ja sauvojen matkatavaratodistuk
scen ja sen kantaan on leimattava sana 
.,Hiihtolippu " . 



Asianomaisten asemien tulee hyvissa 
ajoin painatusti:iiden jaostosta tilata tarvit
tava maara hiihtolomatodistusk:aavakkeita 
(suomenkieliset B . N:o 106 s ja ruotsin-

kieliset B. N:o 106 r ) oppilaito ten johtli
jille annettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehaliituksessa, 1 pai
vanii helmikuuta 1937. 

Vilho Annala. 



Kaikult:. 

Kiertokirje 
'\":o V H. 154, 

hclmiknun 5 piiiY}iltii 19:37. 

viran ja toimenhaltijoista pidettavista nimik:irjoista. . 

. i. ianomaisien tiedok i saa rautatieha:lli
tus taten toimi1Jtaa alempana olevan ase-

tukse11 ja rautaiiehalliuuksen asiasta anta
mat lisamliii.raykset: 

ASETUS 

valtion viran ja toimen haltijoista pidettavista nimikirjoist&. 

A1motku Helsingi. sa, 13 pihvii.nii. rnarraskuuta 1'93fi. 

Paamiuisterin esittely:sta :;iiiidetaau ·euraavaa: 

1 §. 
Valtion virastojen ja laiLosten Lulee alai

sistaan vir an ja toi meu haltijoista pitii.a 
tiihan a::;etuk:seen liit.etyn kaavan mukaan 
laadittua nimikirjaa. 

Yliopistolla, va:ltionrautateil:la seka koulu
ja kirkollisvirkakuntiin kuuluvilla vira '
toilla on kuitenlcin oikeus edelleen kayttii.a 
uiille aikaisemmin vahvistettuja tai kay
Hintoon o.tettuja nimikirjan ja ansio1uette
lon kaavoja. 

.Puolustuslaitokseen knuluvien nimik.ir
jan pidosta on ~iHidetty Prikseen. 

2 §. 
\lim.ikirjan pohjaksi on pantava nykyiset 

nimikirjat tiimiin a etuksen mnkaisesti tiiy
dennetty.inii. ja tarh:istettuina . Tapahtuneet 
muntokset ja lisi:iykset merkitsee nim.ikir-

tl6 t!-3 i 

jaau sen pitiija, .iollc asianomaineu viran 
ja toime11 haltija on velvollinen itsestiian 
antamaan . ita varten tarvittavat tiedot. 

J os henkilo, jota aikaisemmin ei ole mer
kitty nimikirjaan, nimitetaiin tai maara
tiiiin valtion virkaan tai toimeen, tulee ba
nen nimikirjan pitajalle antaa jullriseu 
notaarin .t.ai Yastaa\"ia tehtavia hoitavan 
viranomaisen oikeak i todistama ansioluet
telo. AnsiO'luetteloon on tiilloin merkittavii 
myoskiu ne rangaistukset, joista taman ase
tuksen mnkaan nimikirjaan on merkinta 
tehtiiva. 

3 §. 
.r os Luomiois.t.uin on tuominnut yu·an ta i 

toime11 haJt.ijan rangaistukseen taikka hanta 
on kurinpidollisesti rangaistu, on siitii teh
tava metkintii nimikirjaan. 



4 §. 
Viras a tai Loime ·sa t •hd sUi virkavir

heesta tuomittua lai samanlais sta tahi 
m uusta syysUi kurinpiJolliscsti annettua 
\'aroitusta koskeva merkinta 011 nimi:Jrir
ja ·tla poistettava viiden vnodcn kuluttua 
siitii, lnm varoitus annettiin, jos asianomai
ncn on Ui.nii aikana nuhtcettoma ti vir
kaansa tai tointan ·a hoitanut. Yirkarikok
·esta ja -Yirheestii tuomitt:uu tai kurin

pidollisesti maii.riittyi:i sakkot'a ngaistustn 
ko keva merkinta poi 'iet takoon mainituin 
edellytyksin kymmeuen vuoden kuluttua 
sen jii.lkeen kun rangaistukse n tnomitti·iJI 
tai sellainen kuriupidollisesti maJirattiin. 
Tiissa mainil.tuja rangaistuksia koskevia 
mcrkintojii. a.lkoon kuitenkaan ujmikirjasta 
ja siita annettavasta otteesta poist€ttako, 
jos otetta tarvitaan pitkii.aikaise ta. nuh
teettomasta pa.lvelukse ta annett.avan kun
niamerkin tai lahjapal'kkion saami ta Yar
ten. 

Viran tai toimen ulkopuolella tehdystii 
rJ,koksesta t.uomit1ua sakkorangaistusta. kos
l~:eva merkinta on nimikirjast~1 poistettava 
kymmenen vuoden knluttua sakkorangais
tnikseen tuomiisemise ta lukien, jollei asian
omaista sina a.ikana ole tuomittu rangais
tuk een amanlai esta r-ikok. E\Sta . 

5 ~-
Kun viran tai toim n ha.ltija siirt.F toi

seen virkaan ta.i toimeen, ja hi:inet en joh
dosta on merkittava toi een nimikirjaan. 
on hanta koskeva nimikirjan ote viipymaWi 
'lii.hetettava asianomai. elle nimikirjan pit.ii
ja.lle. 

.Jos ky ymyksessa on ·ellainen viran tai 
toimen haltija, jo'ka edelleen on oikeutettu 
kunniamerkin saamiseen pitka~JJikaise ta 

nuhtect.toma 'ta palveluksesta, on -l ~ : 11 

1 momcntissa mainitu.t rangaistu ·merkiH 
niit otteeseen tehUiva. 

6 §. 
,Jos :e jo ta nimikirjaa ou pid Uav~i. 

turvitsee a.nsiolu ett lou viran, virka ron t,ai 
elii.kkeen hakemista va1·ten tahi llllllthu11 
.tarkoituk ·een, on an ·ioluettelona olev<t 
oikeaksi todi tettu ote uimikirjasta. 

Valtionrautatei'ila palveleva viran ta.i toi
men haltija saa.koon kuitenkin va.ltionrauta
teiden sisai sa kaytannos ii a.no.ttua ial'
koitus1Ja varten jattlia laatimansa, kahden 
luotettavan henkilon oikeabi todi. taman 
nnsioluet1 1 n. 

7 s 
Kun v~l'an tai toimen haLtija pyytaii 

otetta nimikirja. ta, on arvosana ha.neu 
virkatoiminna taan siihen merkittiivii. 'ita 
arvosteltaessa on kiiytettii.va ano anoja: 
.. kiitettJivii · ', , varsin tyydytta va' ·, , t:v .r
d)rttiiva " tai .. valtNiva .. . 

( §. 
.J o: esit ~tt . .r an ·ioluettelo on enemman 

!min kuusi kuukautta vanha, tai jos epat
l:vk ·Hi sen oikeellisundesta i·lmaantuu, on 
siWi viranomaisella, jolle ansioluettelo on 
esitetty, va.lta vaatia uusi ansioluettelo sekli, 
.iollei vaatimust.a nouna.teta, harkita , mildi 
an·o ansi·alnetteloHe on annet.taYa. 

9 §. 
Tama a. rtus tulee voimaa.n 1 pa1vana 

tammikuut.a 1937 ja sllla kumotaan vira.s
toissa palvelevien virka- ja palveh.l.S'llliesten 
nimikirjain pitiimisesta. seka virkamiesten 
an iolue.tteloista 9 pruhrana maa'lif>klmtll 
J 920 annettu asetus. 

llel.-ing-issa 13 paivana marraskuut.n 1936. 

Tasavallan Presidentt i 

P. E. SVINHUFVUD. 



OTE ..................................................... nimikirjasta. 

Ansioluettelo. 



Suku- ja ristimanimi 

Syntymiipaikka ja -aika. Opinnot ja tutkinnot seka oppilaitos, jossa ne on 
~uoritettu. Nimitykset virl<oihin ja toi.miin, jotka ovat katsottavat asian
omaisen pa.atoimeksi Rrkii niissa h."l.lssakin toimittu a:iku. ArvonirnPt. kunnia-

merkit ja palkinnot. 

I Vuosi I Kuulmusi I Paiva 

Valtion viran tai toimen 
sijaisuudet ja rilissa h."Ussa
kin toimittu aika. Val
tion antamat tehtavat 
varsinaisen viran tai toi-

mfln ulkopuolella. 



Virkavapaudet seka 
niiden aika :ja svy. 

\ 
.) 

Vir!tSsa. tai tounessa teh
dysta virka.virheesta t~Jb.!. 
virassa tai toimessa tah1 
sen ulkopuolella tehdysta 
rikoksesta tuomitut ran
ga.istukset sekii. mnnt 
· seuraamukset. 

Kunnallinen tai muu 
toiminta viran ulko

puolrlla. 

Opinto~at!'-at. L~h~ 
tieto kirJallisesta tOlmm
nasta. (voidaa.n kayttaa 
erityista liitetta). Arvo-
sana virkatoiminnasta. 

Muistntuksia. 



Ra.utatiehallitU'klsen euellaoleva 11 johdo ·t:l 
an tamat lisamaaray'kse t : 

Valtionrautateilla kaytetiia11 edelleenkin 
samanlaista nimikirjakortistoa knin n~· 

kyaan. 
Kos1ka edelia olevan aseiuksen 6 §: 11 

2 kohdan mukaan valtionrauta~eilli:i pal
vcleva viran tai toimen haltija on oikeu
tettu ainoastaan va!tionra1dateiden sisiii
sessii kiiytannossii vir an, virkae1·on tai eUik
kE>.en hakemista tahi mnnta tarlwitust:a va r
IE:'n jattiimaan laatimansa, kabden lnotet-
1 a van henk:ilon oikeaksi todi. taman , asetuk
seen liittyvan mallin mukaisen ansioluette
Jon, maarataan taten, etta jos valtionrauta-
1 eilli:i. palveleva viran tai t.oimen haltija 
t arvitsee ansioluettelon johonkrin tarkoituk
seen valtionrautateiden ulkopuolelle, hanen 
on jatet.t'ava asetuksen edE:>liyttaman ansio
hH'ttE>lon muotoon laaditut tiedot itsesti:Hin 

asianomaisdlt· johtaja.llt', je>s hiin on Yal
tionrautateidell keskushall:iuuossa virassa 
tai toimessa, ja munssa tapauksessa asian
omaiselle jak on-, konepajan- ta·i t·akennu:>
piHillikolle, minka jalkeen .t·a man ta:i han en 
maaraamansa niroikortiston hoitajan, tar
kastettuaan ausioluettdon oikeellisuuden ja 
venattuaan sita asiauomaisen hen:kilou 
nirnikh·jakorttiin, tulee antaa asetuksen 
6 § :n 1 kohdassa mainittu ansiolue.ttelona 
oleva oikeaksi todistett.u ote nimikirjasta. 
Vi ran tai toimen ha.ltijain ti:i1 en paalliko.il-
1 en antamat ansioluettelot :iiilytetiian ja 
taydenneUian sitten edelleen silla tavalla 
knin asetuksen 2 § :ssa mliiirataan. 

Painatustoiden jaosto hankkii ja pitaii 
saatavana otteiden antamista 1rarten tm·
peel1iset lomakkeet. 

Relsingissa. rautatiE:>hallitnks~>:sa helmi
knnn fi paivana 1937. 

J almar Castren. 

(h~irm H P)lman . 



Liikenne- ja fariffiosaston virkamiehille 
seka konduktooreil/e. 

Kiertokirje 
N:o 4/532 

t ammikuun 25 p:lta 1937. 

Rengasmatkat. 

l. Toukokuun 1 p:n ja syy kuun 30 p:n valisena aikana myydaan valrniik i 
painettuja kirjalipun muotoisia 2:. en ja 3:nnen luokan rengasmatkalippuja seuraaville 
rengasmatkoille nimittain: 

Rengasmatka nr. 1 : Helsinki - Riihimaki -- Hameenlinna - Tampere- Turkn 
Helsinki, hinnat 2 lk. 150:- ja 3 lk. 100: - . 

Rengasmatka nr. 2 : Viipuri-Vuok enniska--Savonlinna (matka Wuo--Sl voidaan 
vn.ihtoehtoise ti suorittaa myos laivassa)-Pieksamaki- Kou
vola-Viipuri, hinnat: 2 lk. 160:- ja 3 lk. 105:-. 
2 lk. rengasmatkalippu oikeuttaa matkustamaan kupongissa 
nimetyissa laivoissa niiden 2 lk: sa ja 3 lk. rengasmatkalippu 
niiden 3 lk :ssa lisamaksuitta ilman hyttipaikkaa. 
Jos matku taja haluaa laivassa matkustaes aan lisaetuja, ovat 
lisamaksut: 
2 lk. renga matkalipulla matkustavan 

2 lk. hyttipaikasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15: -
1 >> >> • • • • • • • • • • • . • • • • . . • . • • • • 35:-

3 lk. renga matkalipulla matkustavan 
2 lk. ilman hyttipaikkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13: -
2 >> hyttipaikkoineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28:-
1 )) >> .•••••••••• ••••• ••••• 48:-

Maksut lisaeduista kannetaan laivassa. 

Rengasmatka nr. 3: R.iihimaki - Kouvola- Viipuri- Vuoksenniska- Savonlinna 
(matka Wuo- 1 voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa myos lai
vassa) - Pieksamaki- Jyvaskyla- Haapamaki- Tampere
Riihimaki, hinnat: 2 lk. 210: - ja 3 lk. 140:-. 

Ohjeet laivamatkasta kts. rengasmatkaa nr. 2. 

Rengasmatka nr. 4: Helsinki- Riihimaki - Kouvola - - Pieksii.maki- J yvaskyla
Haapamaki- Tampere- Turku--Helsinki, hinnat: 2 lk. 210: 
ja 3 lk. 140: - . 
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Rengasmatka nr. 5: Itiihimaki-Ve ijarvi-Jyvaskyla (matka Vj-Jy suoritetaan 
laivassa)- -Haapamak:i-Tampere-Riihimaki, hinnat: 2 lk. 
155:- ja 3 lk. 120: - laivamatkoineen. Rengasmatkalipun 
bintaan sisaltyy laivamatka Vj-.Jy ja oikeuttaa seka 2 lk. 
etta 3 lk. rengaRmat.kalippu matkustamaan laivassa 2 lk:RRa 
lisamaksuitta ilman hyttipaikkaa. 
Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, on siita suoritettava eri 
maksu laiva a seuraava ti: 

2 lk. hyttipaika ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:-
1 )) )) .. . . ... . .......... .. ..... 20: - . 

Rengasma.tka nr. 6: Helsinki-Riihimaki-Vesijarvi-Jyvaskyla (matka Vj-Jy 
snoritetaan laiva sa) -Haapamaki-Tampere-Turku-Hel
. inki, hinnat: 2 lk. 205:- ja 3 lk. 155: - laivamatkoineen. 

Ohjeet laivamatkasta kt.-. rengasmatkaa nr. 5. 

Rengasmatka nr. 7: Viipuri-Vuoksenniska- avonlilma (matka Wuo-Sl voidaan 
vaihtoehtoi esti uorittaa myo laivassa)-Pieksamaki-Jyvas
k_vHi.-Ve ijarvi (matka Jy-Vj suoritetaan laivassa)-Kouvola 
- Viipuri, hinnat: 2 lk. 200:- ja 3 U· . 150:-. 

Ohjeet laivamatkasta Wuo-Sl kt.s. rengasmat.kaa m. 2 ja 
laivamatka. ta Vj-Jy rengasmatkaa nr. 5. 

Rengasmatka nr. 8: Riihimaki-Vesijarvi-Jyva kyla (matka Vj-Jy suoritetaan 
laiva sa) -Pieksamaki-Kuopio- Kontiomaki-Oulu-Seina
joki-Tampere-Riihimaki, hinnat.: 2lk. 315:- ja 3 lk. 225:
laivamatkoineen. 

Ohjeet. laivamatkasta kt . rengasmatkaa nr. 5. 

Rengasmatka nr. 9: Riihimaki-Kouvola- Viipuri- Vuoksemriska-Savonlinna 
(matka Wuo-Sl voidaa.n vaihtoehtoisesti suorittaa myos lai
vas a)-Kuopio (matka Sl-Kuo voidaan vaihtoehtoi esti uo
rittaa myo laivas a)-Kontiomaki-Oulu- einajoki-Haapa
maki-Tampere-Riihin1aki, hinnat: 2 lk 365:- ja 3 lk. 
245:-. 

Ohjeet laivamatkasta Wuo-Sl kts. rengasmatka.a nr. 2. 
2 lk. rengasmatkalippu oikeuttaa matkustamaan matkan Sl
Kuo kupongis a nimetyis a laivoissa niiden 2 lk:s a ja 3 lk. 
renga matkalippu niiden 3 lk:s a li amak uitta ilman hytti
paikkaa. 
Jos matkustaja haluaa laivassa mat.kustaes aan lisaetuja, ovat 
lisamaksut: 
2 lk. renga matkalipulla matku tavan 

1 lk. hyttipaikasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25: -
3 lk. renga matkalipulla matkustavan 

2 lk. ilman hyttipaikkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:-
1 )} hyttipaikkoineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38: -

Maksut lisaeduista ka1metaan laivassa. 
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Rengasmatka nr. 10: R.iihim.aki - - Kouvola- Viipuri-Imatra - J oensuu-Kontio
maki-Oulu-Seinajoki--Haapamaki - Tampere-Riibimaki, 
hinnat: 2 lk. 360: - ja 3 lk. 240:-. 

Rengasmatka nr. l l: Viipuri- Vuoksenniska-Savonlinna (matka Wuo- 1 voidaan 
vaihtoehtoi esti suorittaa myo laivassa)- Kuopio (matka • 1-
Kuo voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa myos laivassa)- Kontio
maki-Oulu-Kontiomaki-Joensuu-Viipuri, hinnat: 2 lk. 
330:- ja 3 lk. 220: -. 

Ohjeet laivamatkoista kt . renga matkoja nr. 2 ja 9. 

Rengasmatka nr. 12 : Riihimaki- Kouvola- Viipuri- Vuok enniska- Savonlinna 
(matka Wuo-Sl voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa myos lai
vassa)- Kuopio (matka Sl- Kuo voidaan vaihtoehtoisesti uo
rittaa myos laivassa) - Kontiomaki-Oulu- Rovaniemi ta.i 
Kauliranta - Oulu - Seinajoki - Haapamaki-Tampere- Riihi
maki, hinnat 2 lk. 455: - ja 3 lk. 305: - . 

Ohjeet laivamatkoista kts. rengasruatkoja nr. 2 ja 9. 

Rengasmatka nr. 13: Helsinki- Riihimaki.-Kouvola- Viipuri- Vuok::;enniska- a 
vonlinna ( vaihtoehtoisesti laivassa )-Pieksamaki-J yva.sky F 
Haapamaki-Tampere-Turku-Helsinki, hinnat: 2 Jk. 280: 
ja 3 lk. 185: - . 

Ohjeet laivamatkasta kt . rengasmatkaa nr. 2. 

Rengasmatka nr. 14: Riibimaki - Kouvola ---Viipuri- Vuoksenniska-Savonlinna 
(Wuo-Sl vaibtoehtoisesti laivassa)- Joensuu (Sl-Jns kiintea 
laivamatka) - Kontiomaki- Oulu-Seinajoki-Tampere-Rii
himaki, hi.nnat 2 lk. 380: - ja 3lk. 255: - . 

Ohjeet laivamatka.qta vYuo- 81, kts . renga::;matkaa nr. 2. 
2 lk. rengasmatkalippu oikeuttaa matkustamaan matkan Sl-
,J ns kupongis a nimetyissa laivoissa niiden 2 lk :ssa j a 3 lk. 
rengasmatka.Jippu niiden 3 Jk:ssa Jisamaksuitta ilman hytti
paikkaa .. 
Jos .matkustaja haluaa laivas a matkustaessaan lisiietuja, ovat 
lisamaksut: 
2 lk. rengasmatkalipulla matkustavan 

2 lk. hyttipaikasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: -
1 )) )) ... . .................... 25: -

3 lk. rengasmatkalipulla matkustavan 
2 lk. ilman hyttipaikkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13: -
2 1> hyttipaikkoineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23: -
1 )) )) .................... 38: -

M aksut lisaeduista kannetaan laivassa. 

Rengasmatka nr. 15: Haapamaki-Jyvaskyla- Pieksamaki- Savo1ilinna- laivassa 
Joensuu (kiintea laivamatka)- Kontiomaki-Oulu- Seinajoki 
- Haapamaki, hinnat: 2 lk. 280: - ja 3lk. 185: - l&.ivamat
koineen. 

Ohjeet laivamatkasta Sl~ns, kts . rengasmatkaa nr. 14. 
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Rengasmatka nr. 16 : Haapamaki - Jyvasky la - Pieksamaki - Savonlinna - K uopio 
(matka Sl- Kuo voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti laivassa) 
Kontiomaki- Oulu-Seinajoki- Haapamaki, hlnnat 2lk. 265:
ja 3 lk. 175: - . 

Ohjeet laivamatkasta. Sl- Kuo, kts. rengasmatkaa nr. fl . 

Renga matka nr. 17 : Riihimaki - Viipuri -Sortavala-Vuonislahti-Joensuu- lai
vassa Savonlinna (kiintea laivamatka )- Piek amaki- Haapa
maki - Riihimaki, hinnat: 2 lie 290: - ja 3 lk. 195: -laiva
matkoineen. 

Ohjeet laivamatkasta Jns- -Sl, kts. rengasmatkaa nr. 14. 

Renga!:lruatka nr. 1 Viipuri- Vuoksenniska --laivassa Savonfuma (kiintea laiva
matka )- Elisenvaara- Viipuri , runnat: 2 lk. 125 : - ja 3 lk . 
85: - laivamatkoineen. 

Ohjeet la.ivamatkasta Wuo- ,_1 , l{ts. rengasmatkaa m·. 2. 

2. Matkustajalia on oikeu varsinaisen rengaslipplm a lisaksi luna taa kiinteita 
lisakuponkeja seuraaville rengasmatkoihin liittyville lisamat.koille: 

1) Riihimaki- Helsinki- Riihimaki; 2 lie 47: -, 3 lk. 31 : - . 
2) Riihimaki- Hameenlinna-Riihimaki; 2 lk. 26: -, 3 He 18: 
3) Viipuri - Terijoki- Viipuri; 2 lk. 52:-, 3 lk. 34: --. 
4) Elisenvaara- Sortavala- -Elisenvaara; 2 lie 42: -, 3 lk. 28: - . 
5) Elisenvaara- Vuonislahti- Elisenvaara; 2 lk. 196: - , 3 lk . 132: - . 
6) Elisenvaara avonlinna-Elisenvaara; 2 lie 58: -, 3 llc 38: - . 
7) Pieksamaki- Kuopio- Pieksamaki; 2 lk. 61: - , 3 lk. 40 : - . 
8) Pieksamaki- Punkaharju- Pieksamaki; 2 lk. 96: - , 3 lk. 63: -. 
9) Toijala - Turku-Toijala; 2 lk. 94: - , 3 lk. 61: -. 

10) Toijala - Hameenlinna- Toijala; 2 lk. 28: - , 3 lk. 18: 50. 
11) Oulu- Rovaniemi--Oulu; 2 lk. 158: - , 3 lk. 106:-. 

3. Lisakuponki sisaltaa seka meno- etta paluumatkan ja on se voimassa saman 
ajan kuin itse rengaslippukin. Asianomaisen rengasmatka ja lipun numero merkitaan 
lisakuponkiin, joka kiinnitetaan liimaamalia rengaslipun kulioinkin kysymykse a 
olevaan kuponkiin ja kelpaa ainoastaan renga lipun kera. (Rsim. lisakuponki Tl
Tku- Tl kiinnitetaan rengasmatka nr. 5 bb-kupongille.) 

Lisakupongin hinta huomioidaan rengaslipun kansilehdessa olevan liittymis
matkan hintasarakkeen kohdalla tai sen ylapuolelia ja lasketaan yhteen varsinaisen 
rengasmatkan ja mahdollisen liittymismatkan kanssa. 

4·. Jos matka aloitetaan joltakin muulta kuin renkaalia olevalta liikennepaikalta, 
lasketaan rengasmatkalipun hintaan lisaa liittymismatka yleisen tariffin mukaan, 
soveltaen meno- ja paluulipun hintaa. Jos tassa tapauksessa ei meno- ja paluulippua 
haluta, myydaan erillinen yksinkertainen matkalippu. Rengasmatkalippuun tehdaan, 
milloin meno- ja paluulippu halutaan, sita varten varatulle kupongille merkinta, milta 
liikennepaikalta matka aloitetaan ja milia liikennepaikalia matka liittyy varsinaiseen 
rengasmatkaan seka meno- ja paluulipun hinta. Tassa kohdassa mainitussa tapauk
sessa meno- ja pa.luulippukupongista irroitetaan ainoastaan kupongin oikeanpuoleinen 
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osa ja liitetaan tiliin Trt U:lle lahetettavaksi. Ellei liittymismatka tule kysymykseen, 
irroitetaan meno- ja paluulippukuponki kokonaisena lippuvihosta ja liitetaan tiliin 
osoituksena, etta liittymismatkaa ei ole tehty. 

5. Neljan ja kymmenen vuoden valilla oleville lap ·ille myydaan rengasmatka
lippuja seka lisakuponkeja puolesta hinnasta. Maksu jokaise ta lapsenlipusta tasoi
tetaan tariffisaannon 5 §:ssa olevien maaraysten mukaan. Lapsenlippuja myytaessit 
on lippuun leimattava sana >>lapsi>> (ehdottomasti joka lmponldin). 

6. Renga matkaliput seka lisakupongit tilataan lippuvara. toasemalta tilaus-
etelia B. nr. 279 kayttaen, jollaisia pidetaan kaikilla liikennepaikoilla saatavina. 

Tilaus ·etelissa on mainittava haluttu renga matka seka liittymismatka ja lisakuponki, 
jos sellaiset tulevat kyseeseen, vaunuluokka ja milia liikennepaikalla lippu lunastetaan 
seka milloin matka alkaa. 

7. Rengasmatkalippu on voi1nassa ybden kuukauden leimaamispaiva. lukuun
otettuna . 

. Rengasmatkalippu oikenttaa kayttamaan vain sita reittia., jolle se on myyty, 
kuitenkin on matku tajalla oikeu , jo ' han niin haluaa., kupongeilla Kouvola-Viipuri 
ja Viipuri- Vuoksenniska matku ·taa ·uoraan Simolan, Lappeenrannan kautta Vuok
l:lemli kan a emalle tai painvastoin. Matkustajalta, joka kayttaa tata lyhyempaa 
tieta, lel.k¥aa konduktoori, imolaan tultaessa kupongin Kouvola-Viipuri loppuun ja 
kuponkia Viipuri- Antrea-Vuoksenniska kaytetaan matkaa varten imolasta Vuok
senniskaan. Matkan olle . a painvastaisen, leikkaa konduktoori Vuoksenniskan, Lap
peenrannan, f3imolan matkaosuudelta kupongin Vuoksenniska- .Viipuri ja Simolan, 
K ouvolan matkaosuudelta kupongin Viipuri-Kouvola. 

9. Matka voidaan aloittaa nlilta liikennepaikalta tahan a matkalipun osoittaman 
t1en varrella matkustajan haluamaan suuntaan. Aloitettua matkasuuntaa ei kuiten
kaan saa muuttaa. Kansilehden l :sella sivulla tulee olla merkinta, milta renkaalla 
olevalta liikennepaikalta matka aloitetaan. Jo niatka aloitetaan jonkun kupongin 
valiasemalta, on taman kupongin etu ivulle tehtava . euraava lahtoa eman virkailijan 
nimella ja a emaleimalla varmennettu merkinta: >>Matka aloitettu ............ :n 
asemalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uuntaan>>. Nain merkittya kuponkia ei U'Toiteta 
lippuvihosta lahtoasemalla. vaan jatetaan vihkoon kaytettavaksi paluumatkalla alku
peraiselle lahtoasemalle. Tallainen kuponki irroitetaan kansilehde. ta iic; vasta mat
kan paattye ·sa. 

10. Vaihtoehtoisten rautatie- ja laivakuponkien Vuoksenniska-Savonlinna ja 
Savonlinna-Kuopio (tai painvastoin) subteen on huomattava, etta matkustaja, joka 
lahtee rataosalta An--81 tai Sl-Kuo ja aloittaa matkansa kupongilla Wuo -Sl tai 
Sl - Kuo rautateit e, ei voi enaa taman jalkeen kayttaa hyvakseen kuponkiin isal
tyvaa vaihtoehtoista laivamatkaa, vaan on hanen, jos ban nimenomaan haluaa 
matkustaa laivas a mainitut reitit, lunastettava liittymismatka edellisessa tapauk-
essa joko avonlinnaan tai Antreaan ja jalkimmaises a tapauksessa Savonlinnaan 

tai Kuopioon. 
11. Renga matkalipulla matku tami en saa rajoituksetta. keskeyttaa lipun voi

ma. saoloaikana milla matkan varrella olevalla liikennepaikalla tahansa, ehdolla, etta 
lippu beti annetaan asianomaiselle rautatieviranomaiselle matkan keskeyttamisesta 
lippuun tehtavaii. merkintaa varten. 
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12. Renga matkaliput kelpaavat pikajunissa ainoastaan lunastetun pikajunan 
lisamaksulipun kera. 

13. Makuuvaunua saa kayttaa lunastamalla makuupaikkalipun tavallisessa jar
jestykse sa. 

14. Matkustaja on velvollinen huolehtimaan matkatava.ransa kuljetuksesta toi
esta kulkuneuvosta toiseen. 

15. Renga.smatkalippuja ei myyda otila heukiloille litteran perusteella. 
16. Rengasmatkaliput seka lisakupongit on tilattava asianmukaisessajarje. tyk

essa tarkastustoimistosta II. 
17. Junan konduktOori lovllitaa kunkin matkan osalle kuuluvan kupongin yr

jassa olevan ruudtm sita mul\:aa kuin matka edistyy. Irtonaiset kupongit ovat kel
paamattomat, ellei samalla voida nayttaa viela tekemattoman matkan kuponkeja ja 
lipun kansilehtea. 

18. Erinaisiin rengasmatkoil1in liittyvat la.ivamatkat suoritetaan seuraavilla 
laivoilla: matka Vesijarvi- Jyvaskyla, Jyvaskyla-Paijanteen Laiva Oy:n laivoilla 
>>Suomi>> ja »Jyvaskyla>>; matka Vuokseruli ka- 'avonlim1a, aimaan Hoyrylaiva Oy:n 
laivoilla >>Savonlinna>> ja >>lmatra II>>; matka SavonJiru1a- Kuopio joko Heinaveden 
Hoyrylaiva Oy:n laivoilla >>Heinavesi I >l ja >>Hei:navesi II» tai Leppavirran Hoyrylaiva 
Oy:n laivoilla >>Leppavirta I>> ja Leppavirta II>> seka matka avonliru1a- Joensuu 
Hoyryvenhe Oy. Kerttm laivoilla >>Orivesi l>> ja >>Orivesi Ill>. 

19. Renga matkalippuja eka lisakuponkeja myydaan seuraavilla a emilla: 
Forssa, Haapamaki, Hamina, Hanko, Heinola, Helsinki, Hameenlinna, Iisalmi, 
Imatra, Joensuu, Jyva kyla, Kajaani, Kaskinen, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, 
Kristiinankaupunki, Kuopio, Kakisalmi, Lahti, Lappeenranta., Lieksa, Loviisa, Mik
keli, Nurmes, Oulu , Piek amaki, Pietarsaari, Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Riihimaki, 
Rovaniemi, Savonlinna, Seinajoki, Sortavala, Tampere, Terijoki, Toijala, Tornio, 
Turku, Uusikaupunki, Vaasa, Varkau , Viipuri seka f:luomen Matkatoimisto Oy:ssa, 
Matkatoimisto Kaleva Oy:ssa ja Opetusministerion Retkeilylautakunnassa. Muille 
a emilie ja pysakeille tilataan rengasmatkaliput seka lisakupongit sanotuilta asemilta. 

Tilitys. 

Tili laaditaan kaavakkeelle B 178 muuttamalla otsikko asianmukaiseksi. 
Kunkin rengasmatkan liput tilitetaan kaavakkeella erikseen merkitsemalla kir

jan numerosarakkeeseen renkaan numero ja lipun hinta sarakkeeseen >>asemalle>>. 
2 ja 3 lk:n lipuista laaditaan eri summat. 

Juoksevassa numerojarje tykses a myydyt samanhinta.iset liput voidaan tilittaa 
samalla rivilla merkitsemalla numerosarakkeeseen myytyjen lippujen alku- ja loppu
numero . Sellainen lippu, jos a esiintyy liittymismatka, tai lisamatka tai joka on Hihe
tetty toiselle asemalle lunastettavaksi, on aina tilitettava eri rivilla. 'amoin on lap en
lippu tilitettava eri rivilla. 

Mitattomaksi tehty rengaslippu merkitaan ja liitetaan tiliin. asianmukaise sa jar
jestyksessa. Edellakerrotulla tavalla tiliin viedyista lipuista laaditaan yhdistelma. 

Jos lippuja on lahetetty revet·saalilla B n:o 275 tilaaja-asemille, merkitaan tilin 
muistutussarakkeeseen sana reversaali, sen numero ja sen aseman nimi, jolle lippu on 
lahetetty. Tallaisissa tapaulrsissa merkitaan maksu molempiin hintasarakkeisiin ja on 



7 

yhclistelman jiilkeen ehdottomasti laadittava luettelo reversaalilla lii.hetetyistii lipuista, 
huomioonottaen, etta asemat on merkittiiva kaavakkeella n :o 144 a olevassa jar
jestykse sa. 

Luetteloon merkitiiiin lahetetyn lipun numero, reversaali ja sen numero sekii 
asema, jolie lippu on liihetetty. Lipun hinta merkitiiiin arald{eeseen: >>Reversaalin 
mukaan liihetetty>>, jos k. o. a emalle on lahetetty vain yhdellii. rever aalilla, mutta 
jos samalle asemalle on liihetetty tilityskuuk:auden aik:ana useammalla rever ·aalilla, 
on k:unk:in lipun hinta merkittavii ensin ensimmai. een lipunhinta. arakk:ee een ja 
sitten yhteinen mak:su vasta toi. een hinta.sarak:keeseen. Lopuksi tiiytetiiiin kaa
valilleen lopus a oleva yhdlitelmii, tuloutu ja kanto. 

Ylliimainitun tilin laativat vain lippuvarastoasemat, liittiien tiliin tilaaja-asemilta 
palautetut reversaalien kuittipuolet. 

Tilaaja-a emat sitiivastoin merkitsevat kantamansa maksut uoraan kaavakkeelle 
B N :o 126 a kannon puolelle siella olevalle renga matkalippujen riritle, liittiien siihen 
reversaalit. 

Tallii kiertokirjeella kumotaan rh. kiertokirje N :o 6/421 tammikuun 22 piiiviiltii 
1936. 

Heh:ingissii, rautatiehallituk e. a, tammik:uun 25 paiviinii 1937 , 

.Jalmar Castren. 

Vilho Annala. 



Helsinki 1937. VaWoneuvoston kirjapaino. 



Viran- 1a toimenhaltijoille. 

Kiertokirje 
:o 5/ H . 384 

12 paivalta maaliskuuta l 937 

valtion viroista ja toimista suoritettavan palkkauksen perusteista anne-tun lain tay
tantoonpanosta 31 paivana tammikuuta 1924 anne-tun ase-tuksen muuttamisesta. 

Valtiovarainministerion esittelysta on 26 piiiviina helmikuuta 1937 annetulla asetuk
sella muutettu noudatettavaksi, kuluvan vuoden alusta lukien, valtion viroista ja 
toimista suoritettavan palkkauksen pe1·u teista annetun lain taytantoonpanosta 31 
paiviinii tam.rnikuuta 1924 annetun asetuksen 3 §, sellaisena kuin se on 29 paivana 
toukokuuta 1936 annetus a a etuksessa, kui tenkin vain jiiljempiina lueteltavien virko
jen ja toimien kohdalta seldi ikiili kuin se koskce valtionrautateita, seuraavasti: 

============ = = ~ 

======= = ====== = === 
V palkkausluokka: 6 9,000 mctrlckaa. 

Rautatiehallituksen rataosaston, koneosa ·
tou, liikenneosaston ja tariffiosaston seki-i 
rautatierakennusosaston apulaisjohtaja. 

Valtionrautateiden keskushallinnon yli
Uiakiiri. 

VI palkka1tsltwkka: 63,000 markkaa. 
Valtionrautateiden keslrnshallinnon asian

valvoja, ylikamreeri, I luokan ratainsinoori, 
I luokan koncinsinoori ja I luokan liikenne
tarkastaja. 

Valtionrautateiden linjahallinnon I luo
kan ratainsinoori, I luokan koneinsinoori ja 
I luokan liikennetarkastaja. 

Valtionrautateiden piiiikonepajan I luo
kan koneinsinoori. 

VII palkkausluokka: 57,000 maTkkaa. 
Valtionrautateiden keskushallinnon apu

laisasianvalvoja, oppikurssien johtaja, II 

1736- 37 

luokan koneinsinoori, II luokan ratainsi
noon, lennatininsinoori, tilastotoimiston 
konttoripiiiillikko, kemisti-insinoori ja yli
tarkkaaja. 

Val tionrau tateiden linj ahallinnon II luo
kan ratainsinoori ja II luokan koneinsi
noori. 

V altionrautaieiden paiikonepajan II luo
kan koneinsinoori. 

VIIJ palkkausluokka : 52,500 mm·kkaa. 
Valtionrautateiden keskushallinnon II 

luokan arkkitehti. 
Valtionrautateiden linjahallinnon apu

laisinsinoori. 

IX palkkausluolcka : 48,000 ma1·kkaa. 
Valtionrautateiden keskushallinnon II 

luokan liikennetarkastaja ja apulaisinsi
noori. 

Valtionrautateiden linjahallinnon II luo
kan liikennetarkastaja. 



X palkkausluokka: 43,500 markkaa. 
Valtionrautateiden keskushallinnon paii

kirjanpitaja ja linjahallinnon I luokan va
r ikonesimies. 

XI palkkausluokka: 39,000 markkaa. 
V altiomautateiden paakonepajan kon tto

ripaallikkii. 

XII palkkattsltwklw: 36,000 mat·kkaa. 
Valtionrautateiden ke ku hallinnon I luo

kan kirjuri ylempaa palkkausluokkaa. 
Valtionrautateiden linjahallinnon IV luo

kan asemapiiallikkii ja I luokan kirjuri 
ylempaa palkkausluokkaa. 

XIII palkkausluokka : 33,000 mar·klcaa. 
Va 1 tionrautateiden kesku hallinnon I luo

kan lennatinteknikko ja I luokan kirjuri 
alempa.a palkkausluokkaa. 

Valtionrautateiden linjahallinnon V luo
kan asemapiiallikkii, I luokan kirjuri alem
paa palkkausluokkaa ja I luokan lennatin
telmikko alempaa palkkausluokkaa. 

- == = 
============== 

XV palkkat£Sluokka: 28,500 madckaa. 
Valtionrautateidcn linjahrullinnon, paako

nepajain ja puutavaraliikkeen II luokan 
kirjuri. 

= = =-

XVII pallckctusluoklca: 25,500 mar·kkaa. 
Valtionrautateiden linjahallinnon I palk

kausluokan iihkiittaja. 

XVIII pallckausluoklw: 24,000 mar·kkaa. 
Valtionrau tateiden linjahallinnon II palk

kausluokan sahkiittaja. 

============ ======= 
= ============ =====--

XX palkkausluokka: 21,000 markkaa. 
Valtionrautateiden linjahallinnon puutar

huri. 

=============== 
======== = ===== 

Tama kaikkien a ianomai ten tiedoksi ja 
uoudatettavaksi taten ilmoitetaan ja on 
Uista tehtiiva merkinta maiirayskokoelman 
II osan (uusi painos) sivuille I. 8-I. 11. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 12 paivana maaliskuuta 1937. 

J almar Castren. 

K. A. Wahlstedt. 



Viran ja toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
N:o 6/H. 383 

12 pii.iviiltii. maaliskuuta 1937 

valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta elakkeeseen annetun lain taytan
tOonpanosrta annetun asetuksen muuttamisesta.. 

Valtiovarainministerion esittelysta on valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta 
eUi.kkeeseen annetun lain tayUintoonpanosta 21 paivana helmikuuta 1925 annetun ase
tuk en 4 ja 16 § muutettu edellinen 26 paivlina helmikuuta 1937 ja ja1kimmainen 
22 paivanii syysk.uuta 1933 annetuilla asetuksilla, nain k.uuluvik.si: 

4 §. 

Allamainitui sa viroissa ja toimissa saa
vat eliik.keen ennen kuudenkymmenenkol
men vuoden ikiiii: 

53 vuoden iiissii sairaan.ihoitajattaret ja 
mielisairaanhoitajattaret; valtionrautatei
den veturinkuljettajat ja liimmittajat; sekii 

58 vuoden iiissii vankiloiden vahtimesta
rit, tyonvalvojat, k.oneenkiiyttajiit, vartio
esimiehet ja vartijat; mielisairaalain mies
hoitajat ja valtion palveluk.sessa olevat ka
tilot; ylikon taa.pelit, tarka tu ikonstaapelit 
ek.ii vanhemmat ja nuoremmat poliisi

k.onstaapelit, eiviit kuitenkaan ellaiset, 
jotka suorittavat yk.sinomaan kansliatoitii 
tai muita niillin verrattavia tehtiivia; aisti
viallisuuskoulujen opettajakunta; meren 
rannikolla ja Laatokalla palvelevat luotsit; 
postivaunuissa palvelevat viran ja toimen
haltijat; valtionrautateiden ylikonduktoorit, 
konduktoorit, junapakkamestarit, junamie
het, asetinlaitemiehet, vaihdemiesten esi
miehet ja vaihdemiehet; valtion kasvatus
laitosten opettajaJrun:ta ja katsastajat. 

16 §. 

Jos valtion palveluk.sen perusteella elii
ketta nauttiva henk.ilo maiiratiiiin viransi
jaisena tai toistaiseksi hoitamaan valtion 
virkaa tai tointa, maiiriiii valtioneuvosto, 
kuinka suuri osa virkaan tai toimeen kuu
Juvasta peruspalkasta tai 1palkkiosta hanellc 
on eliikkeen lisfuksi suoritettava. 

Tiillaista eliiketta nauttiva henkilo, joka 
on otettu sellaiseen valtion pysyvaiseen tyo
hon, jota tarkoitetaan valtion tyontekijiiin 
oikeudesta eHi.kkeeseen 17 piiiviinii kesii
kuuta 1925 annetun asetuksen 1 § :ssii, sel
laisena kuin e on muutettuna mainituu 
asetuksen muuttamisesta 6 piiiviina touko
kuuta 1927 annetussa asetuksessa, on vel
vollinen luopumaan elwkeWi. vastaavasta 
osasta tyopalkkaansa siltii ajalta, jonka ihiin 
on tyossii ollut. 

Tiiman kautta kumotaan rautatiehallituk-
en kiertokirje N: o 12/H. 826 elokuun 2-! 

paiviilta 1934; mika tii1len kaik!kien asian
omaisten tiedok i ja noudatettavak.si ilmoi
tetaan. 

Helsingissa, rautatiehallituk.sessa, 12 piiiviina maaliskuuta 1937. 

J almar Castren. 

K. A. W ahlstedt. 

1737-37 



l[aikille vimnhalti.ioille. 

Kiertokirje 
N :o 7/ 1166 

huhtikuun 23 piiivalta 1937 

kuormausulottuman N:o I kaytantoonottamisesta. 

Sittenkun eraat siltain muutostyot nyt
temmin on loppuunsW>ritettu, voidaan 
,ylei kaavaan osoittava asernien ja liiken
nepaikkojen aseman" 0. N:o 1131 merkita 
kuormausulottuma N : o I sallituksi myos
kin rataosalla Tampere-Mantyluoto ja 
Porin satamarad.alla seka rataosuudella 

Turku-Salo, jotenka nama rataosat ovat 
merkittavat yleiskaavaan mu talla varilla. 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi j a 
noudatettavaksi ilmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehallitnksessa, huhti
kuun 23 paivana 1937. 

Vilhelm Jansson. 

Viljo Kala. 

2233-:n 



Viron- .in toimerthrdti.ioill e. 

Kiertokirje 
:0 8/H. 735 

4 paivaltii ke al]muta 1937 

v111ltion virroista ja .toimista suoritett·avan pallclmuks-en .perusteista annetun i&in 
taytantoonpanos.t a 31 paivan-a tammikuu.ta 1924 annetun asetuksen muu.ttami:sesta. 

Valtiovarainmini terion e ittelysta on 2 
piiivanii toukokuuta 1937 annetulla asetuk-
ella muutettu noudatettavaksi, kuluvan 

vuoden huhtikuun alusta lukien, valtion 
viroista ja toimista suoritettavan palkkauk
sen peru teista annetun lain taytantoon
panosta 31 paivana tammikuuta 192± an
netun a ·etuksen 3 §, sellai ena kuin e on 
29 paiviina toukokuuta 1936 annetussa ja 
26 piiivanii helmikuuta 1937 muutetussa 
asetuk &i.Sa, kuitenkin \'ain jiilempanii lue
teltavien virkojcn ja toimien kohdalta ekii 
sikali lmin se koskee \'altionrautate itii, scn
raa\'asti: 

XXI palkkausl.uoklw : 1.9,500 markhw. 

Yaltionrautateiden linjahallinnon junamics 
toista palkkaus]nokkaa, rata>a ltija cnsim
mai. ta palkkau luokkaa, veturinpuhdi taja 
ensimmaistii palkkausluokkaa, koneosa. ton 
pumppukonecnkayttiija, a ·cmamies ensim
maista palkkausluokkaa. 

X XII palkkausluokka: 18,000 rnarkkaa. 

Val.tionrautateiden linjahallinnon ratavar
tija toista palkkausluokkaa, veturinpuhdis
taja toista palkkau luokkaa, .asemamies 
toista palkkau luokkaa ja vaununvoitelija. 

XXJII palkkausl1Wkka: 16,800 rnarkkaa. 

Rautatiehallituksen talonmies. 
Valtionrautateiden linja:hallinnon talon
mie , III palkkau luokan asemamies ja I 
palkkausluokan vahtimies. 

XXI V pnlkkattsl1wkka : 15,600 ·nutr·kkna . 

Valtionrautateiden linjah.allinnon III palk
kau ·luokan rata\'art ija ja II palkkau luo
kan vahtimies. 

Tamii kaikkien asianomaisten tie<loksi ja 
noudatottavaksi tiiten ilmoitetaan ja on 
tiistii tehtava merkinta maiiriiy ·kokoelmau 
II osan (uusi paino. ) sivulle I. 11. 

Helsingissa, rautatichnllituksc ·sa, 4 pai,-ana kcsalmuta 1937. 

J almar Castren. 

K. A. T'i'ali7sfPdt. 

~!lli4 - :\7 



Virlcamiehille. 

Kiertokirje 
n:o 9/ 1608 

ke ak:uun 10 paivalUi 1937. 

Asia : 3 :nnen varikkoja;kson toimislton siirto Vaasama Ouluun. 

Tanaan tapahtuneessa esittelyssa rauta
tiehallitu on paattii.nyt, etta 3:nnen ;va
rikkojakson toimisto siirretaan ensi heina-

kuun alusta lukien Ouluun; mik:ii asian
omai ten tiedoksi ja huomioon otettavaksi 
taten ilmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehallituk essa kesakuun 10 p:nii 1937. 

J almar Castren. 

H.ialmm· Pettersson. 



Viran- ja toimenhaltijoille. 

Kiertokirje 
N :o 10/1758 

heinakuun 1 paivaltii 1937. 

Lisay;kseksi ,Paineilma:jarrun selityksen 
ja kayttoo'lrjeiden" 0 . N:o 1242 sivuille 32 
ja 50 seka saman ohje aannon lyhennys
otteen 0. :o 1242 Lo sivuille 16 ja 22 
on rautatiehallitus tanaan tapahtun€e · a 
esittelyssa maarannyt yleistoi:mintaventtii
lin a ettelulhanan n:o 26 kaywsta seuraa
vaa: 

Pika:juna-asentoa on aina kaytetti:ilva, 
kun sen junan per.usnopeus, johon vaunu 

on liitetty, on 64 km/ t tai sita suurern:pi, 
vaikka asianomaista junaa aikataulussa sa
nottaisiinlkin matkustaja:junaksi. 

Taman, seka etta rnel'kintii tasta on teh
Hiva ylliimainittuihin ohj€saant-<iihin, rauta
tiehallitus kaikkien asia:nomaisten tiedoksi 
ja noudatettavalksi tiiten ilmoittaa. 

Helsingissa, rautati(fuall itnksessa, 'heina
knun 1 paivana 1937. 

.J almar Castren. 

H jalmar Pette1·sson. 

3262- 37 



Vi1·an ja toirnen haltijoille. 

Kiertokirje 
N :o 11/H. 913 

elokuun 13 paiviilta 1937, 

joka sisaltaa lain eraiden vuoden 1918 kapinan johdosta tuomittujen 
armahtamisesta. 

Asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi 
rautatiehallitus saa tiiten toirnittaa alla
rnain itun lain: 

,LAKI 

eraiden vuoden 1918 kapinan johdosta 
tuomittujen armahtamisesta. 

Annettu Helsingissii 3 piiiviinii heiniikuuta 1937. 

Edu kunnan paJitoksen mukaisesti saiide
tiiiin: 

Tuomioistuimen vuodcn Hl18 kapinan 
johdo ta viralta pantavaksi tuomitsemat 
valtion viran- ja toimenhaltijat armahde
taan sildi li, eWi heillii, jos he jiilleen ovat 

saaneet tai aavat valtion viran tai toimen, 
on oikeus ildilisiian ja eliikkeeseen niihden 
lukea hyvakseen entinen palvelusaikan. a. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu viran- tai 
toimenhaltija uudelleen valtion palveluk
seen otettuna on joutunut jo ennen tiimiin 
lain voimaantuloa eroamaan, voi han tekc
miistaiin hakemuksesta saada Hikettiiiin 
ko kevan ky. ymyk en uudelleen ratkaista
vaksi taman lain siiannokset huomioonot
taen.'' 

Helsingi sii, rautatiehallitukses a, elokuun 
13 piiiviinii 1937. 

Paajohtajan poissaollessa: 

Vilhelm Jansson. 

!(. A. 1V ahlstedt. 

3770-37 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 12/ 2151 

elokuun 28 paivalta 1937, 

koskeva valtionrautateiden kassamaaraysten I osaa. 

Rautatiehallitus on taniiiin tapahtuneessa 
esittelyssa vahvistanut valtionrautateiden 
kassamaaraysten I osan, joka kiisittaa val
tionrautateiden kassoja koskevat yleiset 
miiaraykset ja joka samalla tulee olemaan 
rautatiehallituksen paakassan ohjesiiiintona. 
Samalla rautatiehallitus ilmoittaa, etta 
kassamiiaraysten II osa tulee sisiiltamlian 
valtionrautateiden jaksonkassoja koskevat 
erikoismaaraykset ja III osa asemakassoja 
koskevat erikoismiiaraykset. ,V altionrauta
teiden piirikassojen ja piirikasoorien ohje-

siianto'' ja ,V altionrautateiden asemakas
sojen ja asemakassanhoitajien ohjesiiiinto'' 
jiiiivat niiltii kohdin, joita vahvistettu kassa
maaraysten I osa ei ole muuttanut, voi
maan toistaiseksi kunnes ne uusitaan. 

Kassamaariiysten I osaa kaavake N: o 
0 . 1313 saadaan tilata rautatiehallituksen 
painatustoiden . jaostosta; mika taten kail<
kien asianomaisten tiedoksi ilmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 28 pai
viina elokuuta 1937. 

Jalmar Castren. 

K. A . W ahlstedt. 

4061-37 



Liikenne- ja ta1·i(fiosaston vidcamiehille seka 
konduktooreille. 

Kiertokirje 
N : o 13/ 227!1 

syTskuun 24 paivalHi 1937. 

Pohjoismainen henkilo- ja matkatavarayhdysliikenne. 

l\Jatkustajain ja matkata,·aran kuljeiuk
sesta suorauaisilla kansainviilisilla matka
lipuilla ja kansainviilisilla matkatavarato
disiuk ·illa Suomcn, Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan viililla ovat voimas a: 

a ) KansainvaJinen sopimus matlmsta
jain ja matkatavaran kuljct ulcesta eauta-
1 eitse seka. yhteisei hsamaaraykset; 

h) Intcrnationell taxa for direkt. be
ford ring av personer oeh rrsg-ods mellan 
Rvcricre, Norge, Danmark orh Finland 
galhmde fran oth med den 1 oktober 1937; 

e ) Expedition ·foreskrifter t il1 Interna
t ion ell taxa; 

d ) Avrakningsbestammels<'l'. andelsi.iver
sikt och hiljct tmonste1·. 

.J ulkaisut a- r jaetaan alempana maini
tuille Suomen tariffiascmille. 

Yksiukel'taisia suoranaisia matkalippuja 
m~·.nla~n .ia mat katavaraa kirjataan Suo
mcssa: 

a) Tunm safrwwn-'l'!tkholman sataman 

haHitn 
asemilta H elsinki, Rajajoki, Tampere, 
Tnrku, Yaasa ja Viipuri (hintataulukko ±, 
tak...,a :s. 1Hl- 1:20 ) 

Ruotsiin 

lmikille asemille, joita varten maksui voi
daan saacla hin1ataulukosta 1 b (taksa ss. 
'27- ' 9), kuten Ootehorg C, IIiilsingborg 

11 Uti :n 

C .ia F, ~Talmo C, ~ orrkoping C, Triille
horg F, Upp ala C y. m. ja satamapaikaJlr 
~tockholms hamn; 

orjaan 

Charlottenberg griiusenh1 tai Storlien gran
senin kautta kaikille asemille, joita varten 
maksut voidaan saada ka~·ttiimiill3 hinia
taulukkoa 1 a ( taksa ss. '21-'25 ) ja hinta
taulukkoa 2 <taksa ss. 91- 103 ), kuten 
Bri'g'C'li, l<'inse, 0. lo 0, Trondheim y. m.; 

Tanskaan 

Malmon kautta 
maikalippuja: 

ainoastaan Koopenhaminaan ( Kohenha,·n , 
taksa s ·. '23 ja 112) ; 

matkatavaraa: 
ei ainoastaan Ki.i(ipenhantinan asemillc Ki.i
henhavn · IIo,·edbanegaard, Osterport., Ko
],enhavns Frihavn .ia Kohcnhavn Havn 
( Havnegade ) nlan myo kin kaikille ase
mille, joita vart<•n maksut Yoidaan saada 
hintataulukoista 1 a ;ja 3 (taksa ss. 23 ja 
105- 11 ) ; 

l1} 'I'ornion - H rwpamnnan kautta 
asemilta Helsinki, Kemi, Kokkola. Oulu, 
Pietnrsaari. Rajajoki, Rovaniemi, Tampere. 
'I' om io, \' aasa ja Viipuri ( hintataululdw :1:, 
tak1'!a ss. 119- 120 ) 



Ruotsiin 

kaikille asemille, joita varten maksut voi
daan saada hintataulukosta 1 b (taksa ss. 
27-89), lruten Boden C, Goteborg C, Ha
paranda, Karungi, Kiruna C, Lulea, Malmo 
C, Norrkoping C, Stockholm C, Sundsvall 
C, Triilleborg F', Umea, Ostcrsund C, Over
tornea y. m.; 

Norjaan 

Vassijaure grausenin, Storlien gransenin 
tai Charlottenherg gransenin kautta kai
kille asemille, joita varten maksut voidaan 
saada kayttamalla hintataulukkoa 1 a (taksa 
ss. 21-25) ja hintataulukkoa 2 (taksa ss. 
91-103), kuten Narvik, Oslo 0, Trond
heim y. m. 

Matkaliput. 

1. Suoranaisia matkalippuja myydii.an 

a) kaikkiin juniin (Turun ja Tornion 
kautta); 

b) matkustajajuniin (Tornion kautia ) . 
Pystysuora punainen viiva matkalipuis a 

osoittaa, etta ne kelpaavat kaikkiin juniin, 
siis myos Suomen pikajuniin lisii.maksutta. 

2. Matka saadaan ke ·keyttaa 

a) ilman muodollisuuksia raja-asemilla 

sekii Turussa, 'rukholmassa ja Oslo sa; 

b) ehdolla etta matkalippu heti nayte
tiian keskeytysaseman paallystollc leimat
tavaksi: Suomessa, Ruotsissa ja Norja ·sa 
kaikilla valias milla. Ruotsissa on matkan 
keskeyttamisesta erin3.isissa tapauksissa 
maksu suoritettava (taksa s. 6); yksi kes
keytys on lruitenkin maksutta sallittu. 

3. Matkali.ppu on voimassa 30 paiviia, 
leimaamispaiva lukuunotettuna. 

4. l\1yytaessa merkitaiin matkalipun 
hinta lipun ensimmaiselle sivulle. Ensim
mamen kelpoisuuspaiva leimataan · ka 
matkalippuun etta laivamatkan kontrolli
lruponkiin (Kansainviilisten saiintojen mu-

kaan ei sitii sa a merkita kirjoittamalla). 
PLwlt.a matkalippua lapselle myytaessa kir
joitet.aan 1ai leimataan lippuun ja laiva-

Lapsi. 
n1atkan kontrollikuponkiin sanat 

Barn. 
V inoviivaa myot.cn talloin irtileikattavat 
kontrolliosat jiiavat lippukassaan tilin to
disteiksi. Kullmtie merkitiian taksan 1. sa
rekkeessa olevan ohjeen mukaisesti. Viiarin 
tai epiiselvasti leimattuja ja vaiirin kh·joi
tettuja lippuja ci saa muuttaa eika antaa 
matku.-tajille, vaan ne on tehtava mitatto
m iksi ja liitcttiiva tiliin. 

fi. 1\Iatkalipun hinta saadaan yhteenlas
kemalla taksan hintataulukoissa olevat mak
sut kuljettavilta matkoilta, jolloin kruu
nuissa ilmoitetut maksut muunnetaan Suo
men rahaksi l'autatiehallituksen maaraa
miin kurssin mukaan ja tasoitetaan . Suo
men valtionrautateiden Tariffisiiiinnon 
5 §; n maaraamalla tavalla. 

6. Lapsenlipun hinta on puolet taksas a 
olcvista maksuista. 

Laivapaikka. 

1. 1. ja 2. rautatieluokan liput kelpaavat 
1. luokkaan laiva ·sa ja 1.-2. luokkaan 
lautalla, 3. rautatieluokan liput 2. luok
kaan laivassa ja 3. luokkaan lautalla. 

2. :Matlmstaja voi myyntiaseman valityk
sella varata itselleen laivapaikan linjalle 
TUl'un satama-Tukholman satama. Viipu
rin, Rajajoen, Tampereen ja Vaasan a e
mat lahettavat · vastaanottamansa tilauksen 
Helsingin asernalle. V astauk en saatuaan 
m?yntiasema merkitsee laivamatkakontrol
likuponkiin laivan nimen, liihtopaivan ja 
-ajan sekii hyttipaikan numeron. Jos mat
lrusta,ja tilaa yhden hengen hytin, kanne
t.aan siita 150 markan ylimiiiirainen maksu, 
joka lisatiian lipunhintaan. Talloin merki
taan laivamatkan kontrollikuponkiin hytti
paikan numeron alle sanat: Yhden hengen 
hytti maksettu (Enkelhytt hetald) . 



3. Myyntiaseman vii.lityksellii matkustaja 
voi myoskin peruuttaa tilaamansa laivapai
kan. Edellisessa kohdassa mainituilla ase
milla tamii voi tapahtua ainoastaan jos 
matkustaja esittiiii pyynti:insa niin hyvissii 
ajoin, etta peruuttamista koskeva siihko
sanoma ennii,ttiiii saapua Helsingin aseman 
kautta asianomaisen laivan asioimistoon en
nen klo 11 laivan Hihtopiiivanii. Vastaan
otcttu peruutus merkitaan laivamatkan 
kontrollikuponkiin. 

4. IJaivapaikkojen tilaukset, vastaukset 
niihin sekii peruutukset lahetetaiin virka
siihkosanomina. 

5. Tilauksesta samoin kuin peruutuksesta 
kannetaan 5 markan maksu, josta matkus
tajalle annetaan kuitti kirjasta B. N: o 158. 

Matkatavara. 

1. Suoranai en matkalipun tai matka
toimiston laatiman ja matkatavaran maa
riiasemalle saakka kelpaavan kuponkivihon 
nojalla kirjataan matkatavara sitii tieta 
kuljetettavaksi, jolla matkalippu tai lrn
ponkivihko on voimassa. Kuljetusmaksu 
lasketaan liihetyksen kultakin alkavalta ki
lojen 10-luvulta, huomioonottaen etta mat
katavaramaksujen ensimmmsessa sarek
kees a oleva maksu lasketaan kokonaispai
no ta ja toiscssa sarekkeessa oleva maksu 
ylipainosta, jolloin maksusta vapaa paino 
on 25 kg jokaista kokolippua ja 12 kg 
jokaista puolilippua kohti. Kruunuissa las
kottu maksu muunnetaan Suomen rahaksi 
ja tasoitetut osamaksut lasketaan yhteen, 
niinkuin edellii (Matkaliput 5) on sanottu. 

Polkupyorien kuljetuksesta kannetaan 
matkatavaramaksun a emesta hintatauluk
kojen viimeisessa sarekkeessa oleva kappale
maksu. 

2. J ollei suoranaista matkalippua tai 
kuponkivihkoa esitetii tai ellei esitetty mat
kalippu tai kuponkivihko ole voimassa sita 
tietii, jolla matkustaja haluaa matkatava-

ransa kuljetettavaksi, kirjataan matkata
vara kuljetettavaksi vain sellaisille ase
mille, joita varten on maksu matkatavara
maksujen kolmannessa sarekkee sa, mikii 
korotettu maksu lasketaan Hihetyksen kul
takin alkavalta kilojen 10-luvulta, ilman 
vapaapainoa. Matkatavaratodistukseen m r-

kitiian tiilloin sanat Ilman matkustajaa. 
0 ledsagat resgods. 

3. Kirjattaessa annetaan matkustajalle 
kansainviilinen matkatavaratodistus. Kun 
matkatavara kirjataan matkalipun tai ku
ponkivihon nojalla, on matkalipun takasivu 
tai lrnponkivihon paallyksen viimeinen sivu 
leimatttava matkatavaraleimalla. J ollekin 
>iiliasemalle matkatavaraa kirjattaessa (vrt. 
Kansainvii.l. sopimus matkust. ja matkatav. 
kuljetuksesta 20 art., 6 §, lisiim. 1) on 
matkatavaran leiman lisiiksi kirjoitettava 

Matkatavaraa 
sanat = Resgods till 

( asemalle). 

4. Maiiriiasema ja kuljctustie kirjoite
taan ei ainoastaan matkatavaratodistukseen 
vaan myoskiil kolleihin kiinnitettiiviin nu
merolappuihin. Kuljetustie kirjoitetaan 
merkitsemallii asemanimet, jotka hintatau
lukkojen 1. sarekkeessa esiintyviit lihavin 
kirjaimin painett uina. 

5. :;.\latkatavaraa kirjattaessa Koopenha
minaan ttllee matkustajan ilmoittaa, mille 
Ki:ii)penhaminan asemalle (kts. siv. 1) hii
nen matkatavaransa on osoitettava. Ellei 
han siiheu kykenc, merkiUiiin sen osoit
teeksi Ki:ibcnhavns Hovedbaneo-aal'd, mat
kustajalle siita nimenomaan huomauttaen. 

6. Koiria ja muita elavia elaimiii ei kul· 
jeteta Suomea koskevassa yhdysliiken
tees ii. 

7. J os hankintaetu on ilmoitettu (vert. 
Kansainval. sopimus matkust. ja matkatav. 
kuljetukse. ta, 35 art.), kirjoitetaan ilmoi
tetun hankintaedun maara, Suomen rahassa 
kirjaimilla ja muneroilla matkatavaratodis
tukseen, johon myo kin merkitfian hankin-



lacdun ilmoittamisesta kannettava mak u. 
joka on 0.:!5 pennia ilmoitetun rahamaa
J·i.in kultakin alkavalta 10 Suomen markalta 
ja knltakin alkavalta 10 ki'lometrilta. Va
hin maksu on 5.oo Smk koko ku1jetusmat
kalta. 

'l'alla kicrtokirjeella kumotaan rautatie
hallit uksen kiertokirje N: o 15/ 363 heina
kuun 9 piiivaltii 1931. 

Helsingissa, l'autatiehallituksesNa, syys
knnn 2-1: paivana 1937. 

Vilhelm Jansson . 

V1:Uw Annala. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 14/2573 

Parkanon-Virtain rataosan liikennoimisestii.. 

Annettu lokakuun 23 paivanii. 1937. 

Sitten kun Porin-Haapamaen raken
teella olevan rautatien Parkanon-Virtain 
valinen rataosa on toimitetussa tarkastuk
sessa todettu olevan liikennoitavassa kun
nossa, on rautatiehallitus kulkulaitosten ja 
yleisten toiden m.inisterion kirjeen N: o 8387 
kuluvan lokakuun 20 paivalta nojalla maa
rannyt, etta Parkanon-Virtain rataosa on 
ensi marrasJmun 1 paivasta luk:ien avat
tava taydelliselle seka tavara- etta henkilo
liikenteelle, huomioonottamalla seuraavaa: 

Parkanon-Virtain rataosa luetaan hal
linnollisesti ja tilastollisesti Porin rataan 
seka kuuluvaksi: 

I I Helsingistli 
LUkennepnikka. 

I km. 

Parkano, v lk. asema •••• 0 •• 0 •• 424 
I Kiviluoma, vaihde .............. 432 
I Linnankylii, laiturivaihde ...... 437 

Puska, vaihde ••••• 0 ••••••••••• 441 
Kihnio, pysa.kki 

. 
0 •••••••••••••• 446 

Korte, laiturivaihde •••••••• 0 0. 0 455 
Vaskuu, pysiikki • 00 •••••••••• 0 463 
Harkonen, laituri vaihde ••••••• 0 470 
Virrat, v lk. asema •• 0 ••••••••• 475 

Edellamainituista liikennepaikoista ovat 
Kiviluoma ja Linnankyla Parkanon alaiset, 
Puska Kihnion, Korte Vaskuun ja Harko
nen Virtain alainen. 

1: seen talousjaksoon, 
4: nteen liikennejaksoon, 
4:nteen ratajaksoon, 
1: seen varikkojaksoon, 
3:nteen varastojaksoon ja 
5: nteen lennatinteknikkopiiriin. 

Laakarinhoidosta ilmoitetaan erikseen. 

Parkanon-Virtain rataosan liikenne
paikat ja niiden etaisyydet Helsingista ja 
toisistaan seka lennatinhuudot, nimilyhen
nykset ja liikennoimistapa ovat seuraavat: 

Edelliselta I 
LennAtln· I Nimllyhennys I Ltlkennoimls· 

llikennepnikalta. 
huuto tapa km. 

8 Pko - -
8 - - Tt. 
5 - Lky Him & '1'. 
4 - - Tt. 
5 Kio - -
9 - Kort Illm &T. 
8 Vku - -
7 - Hko Hlm &T. 

I 5 Vir - -

Tama kaikk:ien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. Helsin
giSsa, rautatiehallituksessa, lokakuun 23 
paivana 1937. 

Vilhelm Jansson. 

Tuure Peitsara. 

4735 - 37 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N :o 15/ 2574 

Ronkan-Elisenvaaran rataosan liikennoimisesta. 

Annettu lolmkuun 23 paivana 1937. 

Sitten kun Lappeenrannan- Elisenvaa
ran rakenteella olevan rautatien Ronkan
Elisenvaaran valinen rataosa on toimite
tussa tarkastuksessa todettu olcvan liiken
noitavassii kunnossa, on rautatiehallitus 
lrullmlaitosten ja yleisten toiden ministe
rion kirjeen N: o 8388 lruluvan lokakuun 
20 piii valta nojalla maarannyt, etta Ronkiin 
-Elisenvaaran rataosa on ensi marraskuun 
1 paivasta lukien avattava taydelliselle seka 
taYara- etta henkiloliikenteelle, huomioon
ottamalla seuraavaa: 

Ronkan-Elisenvaaran rataosa luetaan 
hallinnollisesti ja tilastollisesti Karjalan 
rataan seka kuuluvaksi: 

Helsinglsta Lllkennepaikka 
km. 

Ronkkii, pysakki ••••••• 0 ••••• 0 334 
Immola, laiturivaihde .......... 337 
Pun tala, pysakki ..... . ... ..... 341 
Heinli., laiturivaihde • 0 • • 0 •••••• 0 346 
Rautjli.rvi, pysakk.i ••••.•••.• 0. 350 
(Jntamo, laiturivaihde ........ . . 354 
Laikko, laiturivaihde 0 0 •••••••• 363 
Al!kila, laiturivaihde • .• ••••• 0. 371 
'3impele, v lk. asema ... ....... 373 
Koitsansalo, lai turi vai b de 379 
Lamminsalo, laiturivaihde 384 
Haapavaara, laiturivaihde 387 
Elisenvaara, II lk. ascma 395 

EdelHimainituista liikennepaikoista ovat 
Inunola Ronkan, Reina Puntalan, Untamo 
ja Laikko Rautjarven, .Ankila, Koitsansalo 
ja Lamminsalo Simpeleen ja llaapavaara 
ElisenYaaran alaiset. 

2: seen talousjaksoon, 
8: nteen liikennejaksoon, 
9: nteen ratajaksoon, 
2: seen varikkojaksoon, 
4: nteen varastojaksoon ja 

13: nteen lennatinteknikkopiiriin. 

Laakarinhoidosta ilmoitetaan erikseen. 

Ronkan-Elisenvaaran rataosan liikenne
paikat ja niiden etaisyydet llelsingista ja 
toisistaan ynna niiden lennatinhuudot, 
nimilyhennykset ja liikennoimista.pa ovat 
seuraavat: 

Edelllseltii l-ennii.tin- I Nimilyhennys 
I 

Liikennoimls-
I iikennepo.ikalta 

km. hnuto tapa 

3 Ron 
3 Him & T. 
4 Pnt 
5 Hlm &T. 
4 Rjii. 
4 Hlm & 'l'. 
9 Lkk Hlm &T. 
8 Hlm &T. 
2 Spl 
6 Him &T. 
5 Lms Illm & T. 
3 Him &T. 
8 Evr 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatetta.vaksi taten ilmoitetaan. Helsin
gissa, rautatiehallituksessa, lokalmun 23 pai
vana 1937. 

Vilhelm Jansson. 
Tnure Peitsara. 
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Liikenne- ja tariffiosaston virkamiehil/e 
sekd konduktooreil/e. 

Tariffiosaston johtajan 

Kiertokirje 
N:o 3/1376 

1 paivalta joulukuuta 1937 

hiihtoloma-alennuksesta. 

Rautatiehallitus on myontanyt hiihto
lomalle matkustaville 25% :n alennuksen 
yksinkertaisten lippujen hinnoista valtion
rautateillii, jos lippu lunastetaan vahin
Uian 200 km. matkalle ja matkustaja vii
PYY perilla va'h.intaan 6 paivaa, matkustet
taessa 

1) Rovaniemen, Kemijarven tai Kauli
rannan asemille tammi-helmikuun aikana 
1938, seka 

2) Punkaharjun tai Kuopion asemille, 
Vuokatin tai Sotkamon pysakeille, tai 
J oensuun tai Vuonislahden asemien kautta 
Kolille tammikuun aikana seka maaliskuun 
15 paivasta huhtikuun loppuun 1938. 

Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puo
lella lipulla. ei alennusta myonneta. 

Liihtoasemalla myydiian matkustajalle 
yksinkeriainen matkalippu, jonka etupuo
lelle leimataan Hihtoaseman nimileima ja 
jota konduktoori menomatkalla ei saa ottaa 
pois. Matkalipun ohella annetaan matkus
tajalle lahtoaseman nimi- ja paivaleimalla 
varustettu alennustodistus, johon liihtoase
man on merkiWiva minkii luokan lippu on 
myyty. Paluumatkaa varten on majapai
kan hoitajan varmennettava alennustodis
tukseen mista paivasta mihin paivaan ole~

kelu majapaikassa on kestanyt. Kuopiossa 
huolehtii varmentamisesta Suomen Mat
kailijayhdistyksen Kuopion paikallisosasto. 

Aikaisintaan 6 paivaa miiaraasemalle 
saapumisen jalkeen on matkustajalla, esit
tamiilUi menolippunsa ja majapaikan hoi
tajan varmennuksella varustetun alennus
todistuksensa, oikeus lunastaa puoli lippua 
paluumatkaa varten. Alennustodistus lei
mataan aseman num- ja paivaleimalla 
osoittamaan, milloin paluulippu on myyty. 
Lunastettu puolilippu yhdessa menolipun 
ja alennustodistuksen kanssa oikeuttaa pa
luumatkaan ja on kondulrtoorin matkalip
puja kootessaan kerattiiva myos alennus
todistukset ja liihetettava ne tarkastu toi
miston II: seen jaostoon. 

Alennuslippu on voimassa 14 paivaa, 
menolipun myyntipaiva mukaan luettuna. 
Paluumatka on kokonaisuudessaan suori
tettava alennuksen voimassaoloaikana, jo
ten alennuskauden loputtua ei paluulip
puja enaa saa myydii. 

Matkan saa keskeyttaa kerran mennen 
tullen. 

Suksista on maksettava tayden tariffin 
mukainen maksu. 

Alennustodistuskaavakkeet ( suomenkieli
set B. N: o 119 s ja kaksikieliset B. : o 
119 kk) tulee asemien tilata painatusjaos
tosta. 

Helsingissa, rautatiehallituk essa, 1 pai
vana joulukuuta 1937. 

Vilho Annala. 
5366-37 J. Koukku. 



Li1kenne- ja fariffiosasfon virkamiehil/e. 

Tariffiosaston johtajan 

Kiertokirje 
:0 4/1539 

joulukuun 4 paivaltli 1937 

luettelosta, joka on laadittava lahetetyista, maarapaikalla maksettavista paketeista. 

Rautatiehallitu on maarannyt, etta tam
mikuun 1 paivastii 193 lukien on lahetys
asemalla, -p:v akillii ja epiiitsenaisella liikcn
nepaikalla, josta lahetetaan paketteja, laa
ditlava paketeista, joiden kuljetusmaksu suo
ritetaan mi:iiirapaikalla, luettelo (B : o 14 ) , 
johon paivittain merkitaan maadiliikenne
paikoittai e' a jarje tyk essa ·ekii paivii- ja 
numerojiirjestyksessa pakettikortt.ien pai
vay ' numerot, lahet~- - ja maarapaikat 

ynna kulj tu mak ut. Luettelo sa on liihe
tysliikennepaikan nimi merkittava jokaisen 
miiariiliikennepaikan nimen kohdalle. Luet
telot on lahetettava tarkastustoimiston III 
jaostoon viimeisUian seuraavan kuukauden 
12 paivana. Tama ilmoitetaan tiiten kaik
kien a ianomaisten tiedoksi ja noudatetta
vaksi. Uelsingissa, rautatiehallitnksessa, 
joulukuun .t piiiviina 1937. 

Vilho Annala. 

L. L. Lattnnna. 



Kaikille. 

Ja.etaan asianomaisille viimeistaii.n tammikuun 29 p:na 1937. 

Kiertokirje 
l :0 171. 

Valtionrauta.teiden 75-vuotisjulkaisun ennakkotarjous rautatielaisille. 

Valtionrautateiden maaliskuun 17. p:na 
1937 tiiyWiessa 75 vuotta ilmestyy rauta
tiehallituksen kustannuksella teos: 

V ALTIONRAUTATIET 1912-1937. 

Teos on kaksi 'ainen, isaltiia yhteen ii 
noin 1 450 suurikokoi ta sivua, noin 650 
kuvaa 6 taitettavaa ;piirustusliitetta sekii 
uuden Suomen liikennekartan. joka on pai
nettu kahdcksalla viirillii mittakaavaa 
1 : 1 000 000. Papcri on parempaa kuin 
tietokirjoissa ylccnsii. Teos isiiltiiii m. m.: 

I osa: Paiijohtajan kirjoittamau johdan
non, 

I 485-37 

14 sivua kuvia valtionrautateistii 
Va pa ussodassa, 

Vapaussodassa kaatuneiden .rauta
tieliiisten muotokuvat, 

selostuksen ratapolitiikasta ( ts. 
uusien ratojen rakenncttavaksi 
paaWimisesta), 

selostuk en tiirkeimmistii liikem1e
siiiinnon muutoksi ta ja tariffi
poli tiikasta, 

tilastollisen, yli 40 piirroksella ja 
noin 60 taulukolla valaistun csi
tykscn valtionrautateiden kehi
tyksesta vv. 1910-35. 

Yhteensa noin 600 sivua ja ylla
mainitun kartan. 

II osa: Ensimmiiinen jakso: Ratatekniikan 
kehitys. 

Selostuksen uusista radoista ja 
uusista rakennuksista, 

useilla kymmenillii, suurelta osalta 
uusilla kuvilla valaistut kirjoi
tukset sillanrakennustekniikan, 
ratapihatekniikan, opastin ( = sig
naali) tekniikan ja turvalaittei
den, huonerakennusten sekii geo
telmillisten toiden kehityksestii 
y. m. - Yhteensii noin 400 
sivua. 

Toinen jakso: Konetekniikan kehi
tys. 

Runsaasti kuvitetut selostukset 
vv. 1912-3& hankituista uusista 
veturi-, moottorivaunu- ja vaunu
tyypcistii sekii niiden teknillisestii 
kehityksesta. Suurikokoinen 
vaihtoveturi D1 :n piirustus. 

Esitykset konepajojen kehityksestii, 
siihkon kiiytostii rautateillii ja 
viestity laitteista. Yhteensii. 
160 sivua. 

Kolmas jakso: Hallinnon ja liiken
teen jiirjestely: 

Yleiset kirjoitukset rautateiden 
hallinnosta, henkilokunnasta ja 



sen palkkauksc~ta, virantekoa 
y. m. koskevien saannosten kehi
tyksestii, koulutuksesta j. n. e. 

Kustakin osasto ·ta kirjoitussarjan , 
jossa esiteHiiin osaston yleinrn 
oro-anisaatio seldi ·en eri toimi
alojen kehitys. "Naistii mainitla
koon erikoisP ·1 i: Kirjanpito ja 
tilitys; Vctur i- ja vaunupalve
lus; A ·erna- ja junapalvelu : 
Kuljetnkset ( = Yaunujako- j:t 
siirtoknol"mausa.·ia t): Aikat;m
lut · VR: 11 autoliikenne; :Maino.~

tns; I moLt okuljetnkset; Tarkas
tus. 

Relostavan luettelon kaiki 'ta rautn
t i eHi isy hd is ty ksis l~i. 

!Juettelon craiden johtavien virko
jen haltijoista ( toimist on ja jak
son piHillikkoja m?oten) vv. 
1912- 36. - Yhteensii. n. 290 
sivua. 

Toinen osa ~-hteensii n. Ri50 sivua 
ja 6 piiru, tusliitC'tta. 

Koska k. o. 1eos sisiiltiiii runsaasti sel
lai la kaikille rautatieliiisill e tarpeellista 

tietoa, jota muualta on mahllotonta saada. 
on rautatiehallitus varannut halukkaille 
rautatieUiisille tilaisuuden saaua Hima teos 
poikkeuksellisen halpaan hintaan. 

Keskushallinnon toimistopaiillikoille seka 
linjahallinnon eri jak ojen, konepajojen, 
rau tatierakennusten, asemien ja pysiikkien 
paiillikoille on lahetetty merkintiilomak
kf'ita, joihin tilaukset keriitiian. Maksu 
tapahtuu vabiWiin, siten eWi maksu •rii.t pe
l"itiiiin tilaajan palkasta, huhti-, touko-, 
kesn- ja heinakuun vaibteissa. Kirjat liihe-
1 C'laii11 tilaajille keskushallinnossa suoraan 
painatn jaostosta. linjahallinnossa asema
paallikkojen (asemaka ojC'n) vruitykselHi 
sita mukaa kun valmistuvat. Toimitus 
alkaa maali. kuun 18. piiiviinii. 

Kirja on saata\' is a kaht <·JHl osana: 

a) Lujiin kanga ·kansi in sidotl una . 
h) Kaksi\'iirisclJa , sitkeii11a papcrilb 

piHiJlystettyibin pahvik::msiin yksin
kertaisella tavalla sidottuina. 
(50 markan li amaksusta on kirja 

saatavissa .puolinahka,kantisena uo
raan painatusjaostosta.) 

J(i?-jan hinta (rnolernrnat o at yhteensii) ja viihittiiisrnaksneriit ovat: 

Hinta 
Enslm!Unen rl'oinen Kolmas NeliliS 

Kangaskantinen • 0 •• • • 0 • • • 200:-
Pahvikantinen •• • • 0 • ••• • • 180 : -

Tilausaika piiiittyy helmik~~tm 27. p:nii 
J 937. Sen jalkeen tullaan t osta myymii.an 
ainoastaan kirjakauppojen viilitykselHi ja 
·illoin se maksaa puolinahkakanti ena -1:20 
markkaa, kangaskantisena 360 markkaa ja 
pahvikantisena 300 markkaa. 

Rautatieballitu odoLtaa, eWi rautatielai
"l't runsaslukuisina ldiyttiivat hyvakseen 

erl!. era erA era 

50:- 50: - 50:- 50:-
45:- 45 : - 45:- 45:-

tii.ta hcille valmistettua poikkcuksellisen 
ednll ista tilaisuutt a sy\ entiHi am mattins~ 
t untcmusta. 

Tarna kaikkien a ianomaisi Pll tietoon 
.·aatettavaksi ilrnoitetaan. Tiel ·ingissii, rau
tatichallituksessa, tammikuun 20 piiivii.nii 
1937. 

Jalmar Castren. 

Ossittn 11 ellma·n. 



Sotavaen ja eraiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassan osakkaille. 

Kiertokirje 
:o 2175 

Sotavaen ja . eraiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassan valtuusmiesten, johto
kunnan jasenten ja tilintarkastajien vaa-

lista. 

Hotadien ja eraiden kulku laito,·virastojen 
leski- ja orpokas ·allc marraskuLUl 12 pai
,·anii Hl26 an net un oh jes~ii.innon miHirays
ten mukaan eroavat tama n vnodeu lopusr.;a 
l\assan hallinnosta: 

valtmwnich-istii: 

I, II ja III eUikeluokkaa kasitUivan I 
va l itsijar~· lnnan edtL'ltaja ensi luokan rata
insinoori Vaino Rankka; 

I \' , Y ja VI elakeluokkaa kasittaviin II 
'alit sija t·yh man ed.ustaja cntinen cu;ema
paall ikki) Arvid Isak .J olma ; 

VII, VIII ja IX eHikel uokkaa ki.isit tavan 
IT I vali ts ijaryhmiin cd.ustaja vetur inknl jet
taja Sixt us Yi lll('lm vcdstrom; 

:X, XI ja XII dakeluokkaa kasittavi:in IV 
'a! itsijar)·hmiin cdnstaja luotsivanhin Otto 
Wi lhelm lJindman; 

joh tokunnastn: 

I va litsijat·yhman edu. taja apulaisjoh
taja E in o Ecmil oderman ja hanrn vara
mich nsa kamrceri Paul Isak Ro ten ; 

II valitsijar;vhmiin cdustaja ensi luokan 
.liikcnnctarkastaja Ounnar \Va z ja hiinen 
,·aramielwnsii cntiucn varastonhoitaja Erik 
. ] uhanncs Porkka. 

10~ . ., - :! 7 

Till delagarena av militarens och v1ssa 
kommunikationsinrattningars anke- och 
pupillkassa. 

Cirkular 
angaende val av kommitterade, direktions
medlemmar och revisorer for Militarens 
och vissa kommunikationsinrattningars 

anke- och pupillkassa. 

Pa grund av stadgandena i <let for i\Iil i
tarens och Yissa kommunikat ionsinrattnin
gars i:i nke- och pupillkassa den 12 novem
ber Hl26 faststa llda reglemen t t aro vid 
utg?tngen av innevarande ar j tm· att avga: 

au kommitterad : 
representanten fiir I va.Jjaregruppen, var

ti ll hiirn delagarena i I , II och III pensions
kll'!sserna: baningeniol'en av I klass Yainri 
Rankka; 

II vi:i ljarPgruppcn, vart ill hi)ra deUiga
rcna i IY, V och VI pensiom;klasserna: 
[one stationsinspektorn Arvid Isak ,J olma; 

III vii l,jaregruppcn, n tr t ill hora del aga
r 'JUt i YII, YIII och I X pensiunsklas ern a: 
lokomotivforarcn Sixtus \Ti lhelm Sved
strom; 

1\ ' v~iljarcgmppcn, vartil l hiira deUiga
rcna i X, X I O<'h XII pt•n sionskl asserna: 
lotsaldcrmanncn Otto \\' iLhelm ].;ind.man ; 

w· direktioncn: 
rrpresentauten [or I valjarcgruppen: bi

tra land.e d ircktorcn E ino Bemil Soder
man orh dennes supplcant kamrcraren Paul 
Isak Ro ten; 

II valjaregr uppen: trafikinspektoren av 
I klass < hmnar \\' asz och dennes suppleant 
fiirrc l'orradsforvallarcn Erik J ohanncs 
Porkka . 



Kulunm nwcl n lopus ·a eroavat myi'is: 
se.w·w£vat !'altimsmiesten vararniehet: 
I valitsijaryhmiin edu taja ensi luokan 

koneinsinoori Erik Petter Eriksson; 
II valitsijaryhman eclustaja apuJaisjoh

taja Aksel l\Iauritz lakio; 
III valitsijm·~·h man edustaja vet urin ku 1-

jettaja .Juho Kroger; 
IV valitsijaryhman edustaja 1 uotsi \.aro 

Arvilommi; sekii 

lilintarkaslnjal }n ll eidiin t•aramich ensii: 
I valitsija1·yhman rclust.aja yli-insinoi:iri 

Kaarlo Armas Olsson ja hanen varamir
lwnsa apulai:johtaja Verner Paavola; 

n valitsijan·hman edustaja kamre<•t·i 
Yrjo 'I'amminen ja hancn Yaramiehen:-;ii 
t a rkkaaja Frans Isak Myntti; 

III valitsijaryhman cclustaja veturinlml
jettaja Karl August Holmstrom ja hanen 
varami0hensa v0t urinkuljettaja ii lo .J o
hannes Frrclinand Heikkila, seka 

IV Yalitsijaryhmiin edustaja sihteeri Tor 
Blomberg ja hanen varamiehensii kirjaaja 
Varma Kilander. 

Taman johdosta kchoitetaan leski- ja 
orpokassan osakkaita, kukin valitsijaryh
mas. ·aan, va litsemaan : 

nelja va ltuusmiesta, yksi kunkin val it 
sijaryhman puolesta, ajaksi 1/ 1 1938-
31 / 12 1941; 

nelja valtuusm i sten 
kunkin ''alitsijaryhman 
L/ 1 Hl3R- iH / 12 193~; 

\·a ram iC'sta, yksi 
puolesta, ajaksi 

kaksi johtokunnan ja enta, toinen 1 va

Litsijar~·hman ja toinen TI valitsijaryhma11 
puolesta seka hcidan varamiehensa, kaikki 
ajaksi 1/ 1 193 -31/ 12 1941; sekii 

nelja tilintarkastajaa ja nelja t ilinta ,._ 
kastaja.in varamicsta, yksi kunkin valitsijH· 
ryhman puolesta, a..ja.ksi 1/ 1 1938-31/ 12 
1~39. 

Taman johdosta kchoitetaa.11 leski- ja 
orpokassan osak.J.;aita yllamainituiksi ajoiksi 

\ "id arets utg ng aYga foljamle 
.mpplemtter fOr kommitt erad 

for I vi.iljaregrupp n: maskin ingenioren 
av I klass Erik Petter Eriksson· 

for II valjarcgruppcn: hit.raclande di
rektoren Aksel Maurit,; Makio; 

for III ' 'iiljat'egruppen: lokomotivfora
ren Juho Kr(iger; och 

tor IV valjareo-ruppen: loi~Pil Aaro 
Arvilommi. 

Yid arets ntgang avga jamval 
revis01·ernn och dera:-; sup1;lermtcr: 

for T valjaregruppen: i:iveringemor ·n 
Kaarlo Armas Olsson och dennes suppleant 
hitradande direktor n Yerner Paavola; 

for II valjaregruppcn: kamreraren Yt·.jo 
Tamminrn o<'h dcnne.· suppleant kontrollo-
ren Frans Isak l\lyntti; · 

for III v~iljal'cgrup])en: lokomotivfora
rcn Karl August. Holmstrom och dennes 
suppleant lokomotivforarcn Niilo ,Johannrs 
Ferdinand Heikkila; 

for I\' Yaljaregruppen: sekrctet·;u·cn Tor 
Blomhcrg och dennes suppleani regi.-tra
torn \'arma Kilander. 

l\led anledni1tg haraY uppmanas delaga
rcna i anke- oeh pupillkassan, cnvar i sin 
va ljal·egrnpp, at t viil.ia: 

fyra kommitterade, en for varje valjare
grupp, for 1 iden 1/ 1 1~38-31/12 1941; 

t',na suppleaJt!Pr for kommitterade, en 
For varje valja regru pp, for tidcn 1/ 1 Hl38 
- 31;'12 193~; 

tva lPdamcitrr i direktionen, en for I och 
en for II valjarcgrnppPn samL suppleanter 
for dessa , alia !'or tiden 1/ 1 193 -31/ 12 
1 ~-:1:1 ; samt 

fyTa revison•r och fyra revisorssupplean
ter, en for var.jr viiljaregrupp, !'or tiden 
1/ 1 1D3R- 31/ l2 1939. 

i\Ied anledning harav uppnuuws ~inke

och pupillkassans delagarc fiir oYan au· 



\'alitsemaan, kukin valltsijaryhma saan, 
eclellamainitt uja toim imiehia. 

Yaalissa on otcttava huomioon, 
etta eroavat toimenhaltijat vo.iclaan va

llta uudestaan ; 
ct1a valiionra utateiden kesku ·hall into 

s ka kukin rautatieasema, konepaja, va
rasto ja varikko muodostavat. eri aanest.ys
alueen niiden alaisille vaalioikeutetuille; 

ettii muut valtionrautateiden palveluk
scssa olevat vaalioikeutetut antavat vaali
lippunAa sille asemalle, joka sijaitsec Hi
hinna heidiin toimipaikkaansa; 

etta vaalilipun tulee sisaltaa. toimet ja 
ajat , miksi valitaan, kunkin ehdokkaan ris-
1 ima- ja sukun.imet, hanen toimensa ja 
kotipa ikkansa ynna valitsijan omakatinen 
allekirjoitus ja toimi; 

etta valitsijan tulee viimeista.an marras
kuun 10 paivana 1937 ennen kello XII 
paiva.lla asianomaiselle vaaliasia.miPhellP 
antaa tahi lahetta.a vaalllippunsa suljet
tuna kuorecn, jonl{a ulkopuolelle tuJce ollH 
merkittyna , Vaalilippu Sotavaen ja edii 
den kulkulaitosvirastojen leski- ja orpo
kassan valtuusmiesten, johtolrunnan jasC'n 
ten y. m. vaalia varte11 ''; 

etta vaalim'liamiehen velvollisuut.ena on 
tarkoitu. ta varten teht.yyn luetteloon mer
kiHi \·alitsijan nimi ja milloin tiima on 
jatti.in~-t vaalilippunsa; 

etta leski- ja orpokassan osakas, joka C'i 
eni:Ui ole valtionrautateiden palveluksessa, 
on oikeutetiu SC'n a.jan kulnessa ja sam a lla 
tmn'llla. knin 011 rna a-ratty palvC'luksessa ole
vaan valitsijaan niihden , lahettam1Hin tahi 
jat.tiimiian Yaalilippunsa leski- ja orpokas
san johtokunnalle osoitteella: ,Sotavaen ja 
eraiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpo
kassml johtokunnalle, Helsinki, Uud<'n
maanlultu N :o 18"; 

etta maiiraajan kuluttua annettua vaali
Jippua t>i ot<'ta huomioon cildi m~·iiska~in V<la
lilippua, joka suoraan Hihc1t>hii.in ]pski- .ia 
orpokassaan, cllci sitii todisiettavasti ole 

givna tider valja, en var i sin valjare
grupp, ovannamnda J:unktionarer. 

Yid valet. hor iakttagas, 
a.it de tidigare mandatinnehava.rcna 

kunna atervaljas; 

att statsjiirnvagarnas centralforvaltn ing 
samt varjc jarnvag.'station, verkstad, for 
rad och depot uigor skilt rostningsomrade 
for. sina undcrlydand valherattigade; 

att ovriga i sta.tsjarnvagarnas tjiinst an
sii:illda valhcrattigade avlamna sin val edel 
till den station, som ligger narmast hans 
tjan tgoringsort; 

att valsedcl bor innehalla hefattningar 
och tider, vartill valjas, envar kandidats 
for- och tillnamn, hans befattning o h 
hcmol'i ·amt valjarens egenhandiga under
shift jamte hefattning; 

att viiljaren bor enast den 10 novemhcr 
J 937 fore klockan XII pa dagen till ved r
horande valombud avlamna. eller insanda 
sin valsedel i slutet kuvert, forsett mcd 
paskriften ,Valsedcl for val av kommitte
rade, direktorcr m. m. i l\1ilit.arens och vissa 
kommunikat ionsindittningars anke- och 
pupillka ·a''; 

att a va lomhuclet ankommer att i eu for 
andamalet nppgjot'd lista anteckna den 
valjandes namn och nar denne avgivit sin 
valsedel ; 

att delagare i anke- och pupillkassan, 
som icke langre ar anstalld i statsjarn
vagarnas t.jan t, ager inom tid och pa ena
handa satt, som hetriiffand<' i tjanst. va
rande valjarc ar foreskrivet, insanda eller 
adamna sin valsedel till anke- och pupHl
kassans clirektion under adress: ,Direktio
nen for Militarens och vissa kommlmika
tion inrattningars ankc- och pupilll;:a.s a, 
Helsingfors, N~r]andsgatan N: o 18"; 

att vid sentida avUimnad valsedel icke 
l'astes avsecnde. Samma ar forhallandet 
nwd valsedel , som insants direkt till iinke
och pupillkassan, dal'cst. icke densamma be-



jiiletly poslit. ·e kuljetellavakr>i ennen sa
notlua maadiaikaa; ' ckii 

etta vaaliajan kulullua vaa liasiamiehen 
I ulec ht•li l'autaticpost iss't HiheWia hanellt> 
a nncl ut Yaalilipul :nma vaalitoimit ul'sessa 
1 rht ~' lueit elo, varustclt una vaaliasia miehen 
n itu ikir.ioi 1 uksella, sinetillii sui jet us,·a kaa
t·eess~i. rautatiehallituksen kil'jaajalle, joka 
samalla taYalla lahetUia nc cdellcen Jeski
.ia orpokassan ;johtokunna.llc. 

\ raali lippujen vaslaanottamisla vartl'n 
l'O:IUfatiehaJJitus Oil vaaliasiamiehcksi ma:i
riillli,VI kir,jaa.jan kesknshallim10n iHinest;vs
a lne st'cn seka rautaticasemicn, konepajain, 
Yaras1 ojen .ia vat'ikkojrn ~ianrsl~·sal neisiin 
asianomaiset ascmapi:Uiliikot., koncpajain ja 
varastojen piUillikot scka varikkojcn esi
nt ic•hct. 

'l'amii kaikkien asianomaic.;tcn ticdoksi ja 
1 J<Htdat.ct.tavaksi ti-itcn ilmuitetaan. 

Hclsingi. ·sa, rautatiehallit.ukscssa, 10 pai
dina syyskuuta 1937. 

,·isligen li.i.mnals till postbcl'ol'<lran l'ul'<' 
sagda I idsut gang; samt 

att da licle11 f'or ntl•t utgatt , valomhncl 
l1iir omcdt>llmrt i fors glat koH\'olut med 
jamdigsposlrn insanda de avliimna.de val
srulat'ml jamle den vid yaJ 'I l'orda f'ol'leck
ningC'n, 1'6t'sedcl med valomhu lets namn
undt'L'Skl'i1'1, till jamdig·ssi.\Tels ns registra-
1or, som p, samma satt agcr h l'ordra, den 
vidarc till aokc- oeh pupilJl;;assam; dil·ek-
1 ion. 

For moLtagande av valscdlar hat· jant
vi:igsst . rrclsen till valomiJUtl f'ot·ot·dnaL for 
ecn Lml l'(irvallningens rostn i ngSOilll" .de regi
s! ra torn sam t f'(ir .i arnvagssla I iOIICl'IIHS, 
vcrkstiidt•rnas, [orradcns och depoternas 
t·iistn i ngsoml'iidcn vederhiira tH le sla I ioiJs
in.·pcklorcr, verkstadsfi)rcstll.ndat·c, f'iirr< ls
forvalta t·c och depotforestandare. 

Det aile dem, som vcdctNir, till kiinne
tlom o<·h iakLtagandc harigenom mcddclas. 

Uclsingf'ors, a jarnviigsstyrclscn, den 
10 s pLeml1er 1937. 

Jalmar Castren. 

K. A. ll'rthlstedt. 



Kaikille. 

Paivakasky 
N:o 850 

maaliskuun 24 pii.iviiltii. 1937. 

A.skeWiin paattyneiden tal vi. otaharjoi
tusten johdosta on yleisesikunta pyytanyt 
minua lausumaan yleisesikunnan parhaim
mat kiitokset kaikiile niille rautatieviran
omaisille, jotka tavalla tai toisella ovat vai
kuttaneet harjoitu ten ja varsinkin niihin 
kuuluneiden rautatiekuljetusten onnistumi
seen, ja samalla yleise ikunnan mielipiteenii 

esittamaan, etta monien harjoituksi a 
esiintyneiden vaikeuksien voittaminen on 
osoittanut, etta rautateiden henkilokuntaan 
voidaan vaikei akin olosu!hteissa luottaa ja 
etta sen taito on nykyajan Yaatimnsten 
tasolla. 

Helsingi sa, rautatieha llitukn sa, 24 pai
vana maaliskuuta 1937. 

J almar Castren. 

Rautotiehallituksen kirjaSto 

1695-:H 


