
1971 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

Vllttaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1171.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m i _t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Hakemisto 

V. 1971 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 52 (seu- A 
raavista nuiJ:neroista on julkaistu lisaksi a-painos: 9 a, 16 a, 25 a, 38 a, 
43a, 47a ja 52a) . 

VR Virallisten tiedotusten numero on painettu kurssiivilla. Sita seuraava ei kurs
siivilla painettu numero osoittaa asiakohtaa. 

Aikataulut, 137 lisays 1.11 ; 5.6; 9.11; 10.7; 138 lisays 20.12; 24.7; 
30.7; 38.13; 39.4; 44.8; 47.9; 50.3; :muutos 24.6; 25.3. 

Almex lipunmyyntikoneet, 6.8; nauhamerkkien myynnin tilastointi 
9.9. 

Aloitetoiminta, 3.9; 14.2; 15.9; 30.2; 49.4; saiinnot 12.2. 
Ammatti- ja virkanumerot, 39.1. 
Asiakasnumerot, merkitse.minen 4.16. 
Asiakirjat, ulkoasu 3.4. 
ATK-laskutus, Turun varaston 25.2. 
Autoliikenne, Oy Pohjolan Liikenne Ab:n Kokkola-Toholampi tava

ralinjan lakkauttaminen 6.6; autoliikennemaaraysten muutos 9.5; 
muutos 10.5; 16.5; 17.7; 20.8; 38.8; 43.1; muutoksia liikenne
ja tariffimaarayksiin 13.5; muutos Oy Pohjolan Liiikenne Ab:n 
hoitamaan tavaralinjayhdysliikenteeseen 14.9; Tikkurilan syottolii
kenne 22.7; yihdysliikennekokeilun aloittaminen liikenteenharjoit
taja A K Sarpon kanssa 27.6; Seinajoki-Toysa jakelulinjan ajo
reitin supistaminen 27.7; Toijalan linja-autoliikenne 33.4; muu
tdksia tariffimaarayksiin 38.11; Karkola kk osoitetut kappaletavara
lahetyikset 39.3; toirnintaohjeet henkilojunissa ja asemavaunuissa 
valiasemille kuljetetun kiito- ja rahtikappaletavaran kotiinkuljetta
misesta asiakkaille jakelulinja-autoilla 47.7; laajennetun jakelulinja-
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A liikenteen purun kuuluville paikikakunnille osoitettujen liihetysten 
rahdittaminen 47.8. 

Automaattikeskukset, Seinajdki 1.13. 
Autot, rahditus 7.1; kuljettaminen pi.kajunissa 12.4; vuokraus 16 a; 

kuormaus 25.6. 
Avustukset, rautatiehallituksen kiiytettiiviiksi osoitetuista miiiiriirahoista 

jaettavat avustukset 2.7. 

B Bensiiniostot, 30. 8. 
Bireka lipunmyyntikoneet, nauhamerkkien myynnin tilastointi 9.9; 

41 .2. 

E Elaimet, jalostuselainten kuljetusohjelma 1.7; eliiinlii.hetykset 15.3. 

H 

I 

Elakelaki, muuttaminen 18.1; voimaanpanolain muuttaminen 18.3. 
Elakeoikeus, 2 .1. 
Eliiketietorekisteri, 26.2; 42.1. 
Elakkeet, ulosmittaus 2.4; tyokirjaliitteet 9.4; perhe-elake 18.2; perhe

eliikelain voimaanpanolain muuttaminen 18.4; myontami.nen ja 
maksaminen 26.3. 

Ennakonpidiitys, toimittaminen 1.2. 
Ensiapu, annettujen ohjeiden muuttaminen 13.3. 
Ensiaputarvikkeet, 12.3; kunnossapito 14.1. 
Etsinnat, dynamiittivaunujen lukot 36.6; lyijykepihdit 39.9; Efiab 

11647 45.3. 

Hakemukset, virkaan tai toimeen 3.2. 
Hallinnollinen jako, Parkanon-Lielahden rataosan 1.3. 
Hallintoasetus, VR:n 9.1; 13.1. 
Henkiloautot, kuljettaminen pikajunassa 12.4; vuokraus 16 a. 
Henkilovaunut, vikailmoitulkset 3.18; jarrujohdon letkukytkimien kyt-

kentii 8.4. 
Hopealinjan erikoisliput, 9 a.2. 
Huoltoasemaostot, 30.8; 48.5. 

Ikalisat, uudistaminen 4.1; virkamiesten 23.1. 
Ilkivalta, junien kivittaminen 22.6. 
Indeksisarjat, 1.4; 4.3; 9.6; 13.6; 17.4; 21.5; 26.5; 30.5; 35.5; 38.6; 

44.4; 47.6. 
In/luenssa, rokotukset 47.2; liiiikiirintodistukset 49.2 . 
Intercontainer-liikenne, 10.2; 11.4; 14.7; 44.3; osoitteenmuutos 48.4 . 
I nventoinnit, lomake- ja tarveainevarastojen 6. 7. 
I rtain omaisuus, tarkastusta koskevat miiiiriiykset 36.7. 
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Jalostuseliiimet, kuljetusohjelma 1. 7. J 
Jokioisten-Forssan rautatie, yhdysliikenne sopimus 14.6 . 
J unailmoitukset, laatiminen 21 .7. 
]unaohjauspaikat, 38.9; 40.3. 
]unasuorittajat, asemamiesten ym. palkkaus 2.2 ; junalahetyspalkkiot 

19.3. 
J unaturvallisuussiianto, korjauslehti 7 15.6; korjauslehti 8 20.11 ; 

Jto:n korjauslehti 2 30.6; korjauslehti 9 30.6 ; korjauslehti 10 
37.1; Jto:n korjauslehti 3 43.3. 

]uomavesitutkimukset, lopettaminen 16.4. 
J iilkivaatimukset, kansainvalisen tavaralii.kenteen 51.1; 52 .8 . 
]iinnitteen kytkeminen, ratajohtoihin valilla Ke-Jp 22.9 ; Jp--Ri 

52.12. 
]iisenmaksut, periminen 27.3. 
]aahdytyskoneistot, kayttoohjeet 34.3 . 

Kaasupullot, tukirautojen palauttaminen 5. 7; 13.9. K 
Kaasuoljyt, ostot 30.8. 
Kansainviilinen posti, 28.1; 29.2. 
Kansainviiliset vapaaliput, 4. 7. 
Kappaletavara, rahditus 11.5; "Kappaletavara- ja autoliikennepaikat 

.JVihkonen 32.2; lahetykset 39.3; lavakuormien lukumaaran merkit
seminen rahtikirjaan 41.3; toimintadhjeet kiito- ja rahtikappale
tavaran kotiinkuljettamisesta asiakkaille jakelulinja-autolla 47.7. 

Kaukokirjoitinverkko, 10.6; 21 .10; 26.7 .; 44.10. 
Kauppaluettelo, 22.1; 30 .1. 
Kemian laboratorio, laskutukset 52.13 . 
Keskuskiiyttokomitea, 2.6. 
Kielitaito, VR:n palveluksessa olevilta vaadittava 6. 1. 
Kiitotavaraliikenne, Lansi-Saksaan, Alankomaihin, Belgiaan, Luxem-

burgiin, Ranskaan ja Italiaan 24.2 ; Itiivaltaan 28.3. 
Kirjoitustarvikkeet, valtion viranomaisissa kaytettiivat 3.4. 
Konduktoorinlomakelippu, tayttaminen 17.10; 18.10; tilittaminen 20 .3. 
Konepajat, seisonta-ajat 20.13; Oulun 52.1. 
Kontainerit, kuljetusmaksut 4 .8. 
Kooditusjiirjestelmii, erinaisten tulojen 52.2. 
Korvausanomus, lomalke VR 3722 2.11. 
Kotiinkuljetukset, vaunukuormien 4.18; 27.5; 36.5; rahtisopimusten 

mukaiset korvaukset 15.4; toimintaohjeet kiito- ja rahtikappale
tavaran kotiinkuljettamisesta asiakkaille jakelulinja-autoilla 47.7; 
tariffimuutos vaunukuormien kotiinkuljetusliikenteessa 49.6. 

Koululaisliput, 1.9; 22.2; 50.5 . 
Koulutettavia, liikenteen hoitoon sekii hallinnollis iin teh taviin 6.4. 
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Kuljetukset, jalostuselainten kuljetusohjelma 1. 7; Tornion tai Naanta
lin kautta lii'hetettiiviin vien tisahatavaran kuljetus 3.17; vetoauto
periivaunu yhdistelmien, puoliperavaunujen seka irrallisten veto
autojen ja peri:ilvaunuljen yleiskuljetuslupa 6.9; 9.8; 13.7; kontai
nerikuljetukset yhdysliikenteessa Helsinki-Li.i!beck lauttalinjan 
kautta 11.4; Turengin Sokeritehtaan siemen- 1a lannoiteboraatti
liihetykset 11.6; autojen kuljettaminen pikajunassa 12.4; Inter
containerliikenne 14.7; 44.3; elainlahetykset 15.3; kansainviilisessii 
tavaraliikenteessa lkuljetettavat sailiot 4 7.10; Hkb-vaunujen kokeilu 
ilman piiiidyn irtolautaa 48.3; Enso-Gutzeit Osakeyhtion puutavara
kuljetukset 52.4; 52 a. 

Kuljetuskirjat, pienlahetys 6.2; rahdittomat rahtilcirjat 14.3; 52.3; 
vaunuarvojen merkitseminen vaunukuormarahtikirjoihin 15.5; siih
koistamistyon lahetysten 22.3; kiitotavararahtikirjat 24.2; VR 
4602 kans.val. k:iitota;vararahtidcirja 26.8; 28.3; lavakuormien luku
miiiiriin merkitseminen 41.3; Enso-Gutzeit Oy:n rpuutavarakuljetulk
set 52.4; rahtikirjojen vienti- ja tuontikuljetuksia koskevat merkin
nat 52.10. 

Kuljetusmaksut, konteinerien 4.8. 
Kuormalavat, rikkinaiset 11.9. 
Kuormaukset, ylipainoiset vaunut 25.4; autojen 25.6; 20' konteinerien 

kuormaaminen Vo-vaunuihin 49.3. 
Kuormausmi:ii:iri:iykset, muutos 19.7; oikaisu 20.10. 
Kustannuslajiluettelo, 40.2. 
65-kortti, ulkomaalaisille 28.5. 
Ki:isiopastelyhty, 47.13. 

Laivaliikenne, satamissa 7.6; 16.7. 
Lannoiieboraattili:ihetykset, Turengin Sokeritehtaan 11.6. 
Laskutukset, rh:n laboratorian 52.13. 
Lehtitilaukset, 3 7.2. 
Lenni:itinliikenne, Alapi tkii 4 9. 7; Haapakoski; Hankasalmi; Heinavesi 

49.7; Huutokoski 16.6; Iisa1mi; Inkoo; Joensuu 49.7; Juurikoski 
19.14; Kaiwkoski; Kajaani; Kemi; Keuruu 49.7; Kivesjarvi 23.5; 
Kontiomaki; Kotka 49.7; Lapinlahti; Laukaa; Lievestuore; Murto
miiki 49.7; Olhava 21.8; Parikkala; Peipohja; Pieksamaki; Pori; 
Punkasalmi 49.7; Rantasalmi; Ravaniemi; Salo; Savonlinna; Taa
vetti 49.7; Tervola 15.7; Tornio; Uimaharju; Vaajakoski 49.7; 
Varkaus 16.6; Varpanen 19.14; Venetmaki 4.19; Vihtari 49.7. 

Letkukytkimet, kytkentii 8.4. 
Liikenne, Parkanon-Lielahden rataosan hallinnollinen jako 1.3; yli

raskaat kuormat rataosalla Lruppdhja-Hanko 3.16; liik. 20 tn 
akselipainoisella kalustolla rataosalla Seinajoki~Kaskinen 3.19; 
15.8; vetoauto~peravaunu yhdistelmien yms. yleiskuljetuslupa viilille 
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Hki-01-Hki 6.9; 9.8; 13.7; Seinajoki-Parkano-Lielahti avaa- L 
minen henkiloliikenteelle 18.8; 19.12; henkilojunaliikenne Vaski
luotoon 25.3; 32.1; ylipainoiset vaunut 25.4; postivaunujen vaih
taminen 30.4; Gbl-vaunujen kayttO junalauttaliikenteessa 42.2. 

Liikennealuejako, J oensu u-Kel va-Maanselka 11.7. 
Liikennepaikat, (ks. syrjaraiteet) Aappola 15.2; Aatola 15.2; 17.6; 

Ahmas 14.8; 15.2; 51.5; Aitoneva vh 19.11; Aittokallio; Haapa
pera 15.2; Hakasuo 23.4; Halttula; Hangas 15.2; Hanhikoski 
24.4; 51 .5; Hanhipera; Harva 15.2; Heinamaki; Herolehto; He
voisneva 15.2; Hieta.ma vh se 6.3; Hietaranta; Hiilimaki 15.2; 
Hirsila a 17.6; Hirvenoja; Hobo 15.2; Humpinmaki vh 6.3; Huo
vitie vh 16.3; Happala; Hayrila 15.2; Ilmajoki 51.5; Isokangas 
17.6; 35.8; Jaalanka 23.4; Jaantila a vh; Jokivarsi 15.2; Juok
senki 31.3; Juur~korpi a 18.7; }ala; Janismaki-Harabacka 15.2; 
Kaappa; Kalaholma; Karhu; Karviainen; Katinhanta; Kauhainen 
15.2; Kello a vh 35.8; Kelva a 11.7; 12.5; Kihnio 17.6; Kives
jarvi a 23.4; Koivikko 15.2; Koivio a se 17.6; Koivu a 15.2; 
Koivumaa 31.3; Konho se 33.3; Koria a 16.3; Koskenkyla a se; 
Kotilantie; Kovala; Kuivala 15.2; Kultakivi se 9.7; Kurenpolvi 
6.3; Kurjenkallio se 33.3; Kuurna 15.2; Kuusankoski a 10.4; 
Kuusivaara 24.4; 51.5; Kylalahti a vh 49.8; Kymi-nlinna a vh 
18.7; Karjenniemi se 33.3; Karvasvaara 24.4; 51.5; Kohnionjarvi; 
Koykkari 15.2; Laajamaki; Lamminkayra; Lautasuo; Lehtoselka; 
Leppaaho 15.2; Leppalahti a vh 21 .6; Leppavaara a 28.7; Leppa
vesi 38.7; Levanen 15.2; Liedakkala 1.5; 5.4; 15.2; Liminpuro 
23.4; Linni 15.2; Maaniittu; Mankala 15.2; Mekes vh 3.14; Met
sakansa se 33.3; Mieslahti se 51.6; Misi 51 .5; Multamaki se 10.4; 
Makela vh 11.7; Mannisto; Moykynmaki 15.2; Naamijoki 31.3; 
Nastola a vh 28.7; Navettaoja; Niska 15.2; Nivavaara 24.4; Nuo
jua 15.2; 51.5; Nuppulinna 51.5; Ohenneva 15.2; Olhava a 21.6; 
Oulunlahti 15.2; Paanukkala 15.2; Pajari 41.1; Palomaki; Pappila 
15.2; Parkano 17.6; Parkkima 15.2; Pello a 31 .3; Periainen; 
Perttu; Petaikko; Petajalahti 15.2; Petajaskoski se 24.4; Pihka
maki 15.2; Pihlajavesi 17.6; Pihnari; Piipsjarvi 15.2; Pikkarala a 
vh 35.8; Piltola; Pirhianniemi; Pohjola; Puolivali; Puusaari; Puus
telli; Pyylampi 15.2; Raajarvi vh 24.4; 51.5; Rahkola a se 17.6; 
Rantoo se 33 .3; Raudanjoki 24.4; Roikola; Roinila; Roitto; Ro
kanselka; Rokkala 15.2; Runni 6.3; Ramala 15.2; Sahi 15.2; Sappu 
a vh 35.8; Sarvikumpu a vh 20.4; Savikko se 33.3 ; Savilahti se 
33.3; Savimaki; Sikaneva; Sokeri 15.2; Sotka 14.8; 15.2; Suomela; 
Suonpera 15.2; Sakaniemi se 11 .7; Tainionkoski a se 22.5; Taka
listo 15.2; Tavastila a se 18.7; Temmesjoki; Tervalahti; Tervola 
15.2 ; Toijalan satama se 33.3; Tuohilampi 15.2; Turtola 31 .3; 
Topsava; Tormapera 15.2; Utajarvi a 14.8; Uusikyla a 16.3; Val-
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L keajarvi a vh 17.6; Valkeakoski a 33.3; Vannevaara 51 .5; Vapanen 
se 9.7; Varjus 15.2; Varpanen a 19.11; Varpasuo; Vauhkola; 
Vehka 15.2; Venetmaki a 8.3 ; Ventala se 24.5; Vika 24.4; 51.5; 
Vi.llahde a vh 28.7 ; Vuolle ; Valioja; Varminkoski; Viiatti; Yrjola 
15.2. 

Liikennepaikkojen koodit, 5.4; 6.3; 11.7; 15.2; 16.5; 18.7; 24.4; 
27.6; 51.5; uusi painos 45.2; korjaus 48.2. 

Liikennepaikko;en viilimatkat -julkaisu, uusi painos 4.11; muutos 
19.10; liitteet I ja II 19.12. 

Liikennesaanto, matkatavaralahetykset 17.9. 
Linjaradiojiirjestelmii, kanavaryhmat 2.12; Tampereelta lanteen 21 .9; 

Kouvolasta etelaan 40.5; kaytto 44.6 . 
Lipunmyyntikoneet, Almex 6.8. 
Liukulaakerivaunut, voitelu 38 a. 
Lomakevarastot, inventointi 6. 7 
Lomakkeet, ks. painotuotteet. 
Lyijykepihdit, bdonneet 39 .9. 
Liihetysaseman koodi, merkitseminen 4.16. 
Liiiiki:irinlas kut, pi en tapa turmien 3 6 .1. 
Laiikarintarkastukset, 38.2. 
Li:iaki:irintodistukset, sairauslomaa varten 13.2; influenssaepidemian 

aikana 49.2. 

M Maksumerkit, 9.9; 41 .2. 
Makuupaikkalippuvihot, 17.2 . 
Matkailuliput, 9 a.1; 18.9; 30.3 . 
Matkakorvaukset, erityis 4.5; 5.1. 
Matkaliput, koululaisten urheiluloma-alennus 1.9; sotilasmakuupaikka

liput 3.13; kansainvaliset vapaaliput 4.6; matkailuliput 9 a.1; 18.9; 
30.3; Hopealinjan erikoisliput 9 a.2; sanomalehtimiesliput 11.3; 
10 matkan sarjalippu 11.8; 17.12; 20.5 ; 20.6; 52.9; konduktoorin
lomakelippu 17.10; 18.10; 20.3; matkalipun hinta viililla Tam
pere-Seinajoki 19.12; koululaislippujen myynti 22.2; 50.5; 65 v.
alennuksen myontaminen ulkomaalaisille 28.5; perhelippujen 
myynti 28.6; kiitojunien paikanvaraarnismaksut 31.2; syysalennus
liput 32.3; vapaalippusiiiinto 44.1; 47.1; talvialennusliput 47.11. 

Matkatavi:Jrat, lahetysten viiviistyminen 17.9; junassa n:o 9 23 .6; kir
jatun matkatavaran osoittaminen Naantalin satamaan 42.3. 

Matkustajalaskenta, 25 a; 43 a. 
Muuntokurssit, 4.9; 18.6 ; 21.4; 25.5; 28.2; 35.6; 35.7; 43.4; 44.2; 

47.4; 47.5 ; 52.6; 52.7. 
Maiiriiaseman koodi, merkitseminen 4.16. 
Maiiriiykset tavaran pai:illysti:imisestii, pakkaamisesta ja osoittamisesta, 

4.17; 27.8; 38.12; 51.7. 
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Maariiyskokoelma I, 6.1. M 
Miiariiyskokoelma II, muutos kauppaluetteloon 30.1. 

Nauhamerkit, myynnin tilastointi 9.9. N 

Ohjesiiiinto, valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaanto 5.2; 9.3; 0 
35.1; ensiavusta annettujen ohjeiden muuttaminen 13.3; tiliohje
siiiinto 34.2; varasto-ohjesiianto 36.7; tyomaiden huolto-ohjesaanto 
38.4; 48.1. 

Osoiteoikaisu, konetoimisto 43.5. 

Paikanvaraamismaksu, kiitojunien 31 .2 . P 
Paikkakuntaluettelo, muutos 17.7; 27.7 . 
Painotuotteet, ( ks. junaturvallisuussaiinto) aikataulun 13 7 lisiiys 1.11; 

5.6; 9.11; 10.7; korvausanomuslomake 2.1; laki taloudellisen kas
vun turvaamisesta 3.5; laki eriiiden sopimusten tarkistamisen jiir
jestelystii 3.6; valtioneuvoston paiitos hintaneuvostosta 3.7; val
tioneuvoston paiitos eriiiden hintojen tarkistamisesta 3.8; Liikenne
paikkojen valimatkat 4.11; 19.12; Miiiiriiykset vaarallisten ainei
den kuljettamisesta -julkaisun lisalehti 6.10; Valtionrautateiden 
autoliikenne sivut 21-24 9.5; tariffin toimitusohjeiden lisalehti 
n:o 2 10.2; tariffitaulukon taulukot 17 B ja 17 D 10.3; lomake 
n:o VR 3915 NCR 16.8; Hoyrylaiva Oy Alandin kuljetusmaksut 
17.8; aikataulun 138 lisiiys 20.12; 24.7; 30.7; 38.13; 39.4; 44.8; 
47.9; 50.3; tariffitaulukot 15, 16 ja 17 A-D 24.3; VR 4602 kans . 
val. kiitotavararahtikirja 26.8; VR 2909.1 "Viihennysten muutos
ilmoitus" 27.3; "Kappaletavara- ja autoliikennepaikat " -vihkonen 
32.2; vauriokustannusilmoitus 33.1; tiliohjesiiiinto 34 .2; Varasto
ohjesaiinto ja Irtaimen omaisuuden tarkastusta koskevat maariiyk
set 36.7; tyomaiden huolto-ohjesaiinto 38.4; Miiiiriiykset SNT
Liiton ja Suomen valisessii suorassa yhdysliikenteessii kuljetettavien 
tavaroiden kuormaamisesta ja kiinnittiimisestii 38.10; kustannus
lajiluettelo 40.2; Liikennepaikkojen koodit 45.2; Pohjoismaisen 
tavaratariffin lisalehti 47.3; NORDEG-tariffin lisiilehti 47.3. 

Palkkaus, 
asemamiehet, palkkaus 2.2; palkkiot 21 .2; 
eliikelaki , muuttaminen 18.1; voimaanpanolain muuttaminen 18.3 ; 
eliikeoikeus, 2.1; 
eliiketietorekisteri, 26.2; 42.1; 
eliikkeet, ulosmittaus 2.4; tyokirj aliitteet 9.4; perhe-elake 18.2; 
perhe-elakelain voimaanpanolain muuttaminen 18.4; myontiiminen 
ja maksaminen 26.3; 
ennakonpidatys, 1.2; 
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P ikalisat, uudistaminen 4.1; virkamiesten ikalisajarjestelma 23.1 ; 
kalleusluokitus 22.1; 
konekirjoituslisa, 26.4; 38.3; 
liikennemiehiston palkkaus, raidetraktoreissa 21.3; 
liikennetyontekijat, vaununsiivoojien ~a siivoojien palkat tyosopi-

mussuhteessa 3.15; 4.12; 
lisiipalklciot, tarkistaminen 4.3; koeajopalkkiot 18.5; junanli:ihetys

palkkiot 19.3; tilapaisten huoltomiesten, tallimiesten, vaunun
voitelijain ja asemamiesten 21.2; 

lomanmaaraytymi.svuosi, 16.1; 19.4; 
laaki:i.rinlaskut, pientapaturmien 36.1 ; 
laakarintarkastukset, 38.2; 
laakarintodistukset, sairauslomaa varten 13.2; in£luenssaepidemian 

aikana 4 9 .2; 
majoittumiskorvaus, 5.1; 
matkakustannukset, erityismatkakor·vausten tarlcistaminen 4.5 ; 

saannosten muuttaminen 5.1; 10.1; virantoimituksesta asema
paikan ulkopuolella 20.1; 

palkanlisat, tarkistaminen 4.3; koeajopalkkiot 18.5; junanlahetys
pa1kkio 19.3; konekirjoituslisa 26.4; 38.3; 

palk.kaus, junasuorittajina toimiven asemamiesten 2 .2; ulosmittaus 
2.4; 

palkkaustaulukot, virkamiesten 4.2; 17.1; 31.1; korjaus 38 .3; 
perhe-.elake, 18.2; voi.maanpanolai.n muuttaminen 18.4; 
paivaraha, ulkomaille tehtyjen virkamatkojen 3.3 ; oppikurssilaisten 

4.5; saannosten muuttaminen 5.1; 10.1 ; korvaus virantoimi
tukses ta asemapaikan ulkopuolella 20.1; 

sairaalamaksu, viihenti:i.minen sairausajan palkasta 25.1; 
sairausloma, palkka 9.3; laakarintodistus 13.2; 
sairausvakuutus, laki 8.1; 
sosiaaliturvamaksu, 1.1; 
sunnunt:.ityokorvaus, 11.2 ; 
tapaturmavakuutuslaki, muuttaminen 29.1; 
tyokirja, liitteet 9.4;pitaminen 26.2; tyontekijain 38.1; 
tyosopimussuhteessa olevat, liikennetyontekijat, vaununsiivoojat, 

veturinpuhdistajat ja siivoojat 3.15;4.12; 
ulosmi ttaus, palkan 2.4; 
virantoimitusrahasaanto, muuttaminen 4.4; 19.2; matkaraha 49.5; 
virkaehtosopimusasetus, 34.1; 
virkamiespalkkaus, tarkistaminen 3a; 
virkavapaus, raskauden ja synnytyksen vuoksi 2.5; 5.2; 
vuokrat, virkamiesten 2.3; 
vuosiloma, paLkka ja korvaus 16.1; 19.4; vuosilomalisa 21.1; vuosi

matkarahat, 4.5; 
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yksityisoikeudelliset tyosopimussuhteet, palkka- ja tyoehdot 4.6; P 
vuosilomapalkan ja loman korvauksen laskeminen 16.1; 19.4; 
yomatkaraha, 5.1; 20.1; 

aitiysloma, raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnettiiviin palkal-
lisen virkavapauden kestoajan pidentaminen 2.5; 5.2. 

Paperit, valtion viranomaisissa kaytettaviit 3 .4. 
Peitteet, siingyn 44.9. 
Perheliput, myynti 28.6. 
Pienlahetykset, 6.2 . 
Pientapaturmat, 36 .1. 
Pohjoismainen tavaratariffi, 2.9; 3.11; 16.2; 38.5; 51.2. 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, Kokkola-Toholampi tavaralinja 6.6; muu

toksia tavaralinjayhdysliikenteeseen 14.9; muutoksia 20.8; Tikku
rilan syottoliikenne 22.7; Toijalan linja-autoliikenne 33.4; muutos 
38.8 . 

Polttoaine, tilaaminen kiinteistojen lammitykseen 30.9 ; 31.5. 
Puhelinliikenne, (ks. automaattikeskukset) Seinajoen 1.13; Tampereen 

3.20; Karhulan 44.7. 
Pylvaat, raihditus 20.7. 
Paivaraha, ulkomaille tehtyjen virkamatkojen 3.3; oppikurssilaisten 

4.5; siiiinnosten muuttaminen 5.1; 10.1; korvaus virantoimituk
sesta asemapaikan ul:kopuolella 20 .1. 

Rahditus, turpeen 10.3; N-liitosta saapuvien rhaapapaperipuiden ja jate- R 
lautojen 17.5; kappaletavaraliihetysten 11.5; pylvaiden 20.7; kook-
kaan tavaran 35.4; laajennetun jakelulinjaliikenteen piiriin kuulu~ 
ville paikkakunnille osoitettujen lahetysten rahdittaminen 47.8 . 

Rahtikirja, ks. kuljetuskirjat. 
Rahtiluotto, 51.3; 52.5. 
Rahtisopimukset, kotiinkuljetuskorvaukset 15.4; Enso-Gutzeit Oy:n 

kanssa 52 a. 
Rahtitasotukset, 4.10; 12.6. 
Raiteet, ks. syrjiiraiteet. 
Ratapiharadioverkko, Rauma, Pori, Mantyluoto 21.9. 
Ratapihojen liikennoimissi:iiinto: Kokkola 1.12; Kotka 4.4; Hamina 

41.4; Tampere 46.1. 
Rautatiehallinnon tyojarjestys, 9 .2 ; 13 . L. 
Rautatieopisto, vaunumiesoppikurssi 11.13; 21.15; 50.8; kielitutkinnot 

19.17 ; veturinlmljettajaoppikurssi 21.15; 50.8; alempi liikenne
oppikurssi 21.15; 50 .8; toimistokurssi 21.15; 50.8; viralliset kieli
tutkinnot 45.8; ratavartijaoppikurssi 50.8 ; junasuorituskurssi 50.8. 

Rokotukset, influenssan torjumiseksi 47.2. 
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S Sairaalamaksu, vahentiiminen sairausajan palkasta 25.1. 
Sairausloma, palkka 9.3; liiiikarintodistus 13 .2. 
Sairausvakuutus, laki 8.1. 
Sanomalehtimiesliput, 11.3. 
Sarjaliput, 10 matkan 11.8;17.12; tarkistuslipukkeiden lavistiiminen 

20.5; tilittaminen 20.6; myyntipaikat 52.9. 
Siemenliihetykset, Turengin Sokeritehtaan 11.6. 
Sotilastariffi, 2.10. 
Soveltuvuuskokeet, 50.2. 
Standardisoimistoiminta, VR:lla 12.1. 
Sunnuntaityokorvaus, 11.2. 
Suoriterekisterointi, 2 .8. 
Syrjiiraiteet, Askon raide I, II ja III (Lahti) 1.5; Huonekalutehtaan 

raide (Lahti) 41.1; Iskun raide (Lahti) 41.1; Levytehtaan raide 
(Lahti) 41.1; Pione.erivarikon raide (Parkano) 35.8; Puhoksen 
teollisuusraide (Puhos) 39.2; SOK:n raide (Kauniainen) 41.1; 
Strombergin raide (Vaasa) 51.5; Vuonoksen kaivosraide (Sysmii
jiirvi) 33.3. 

Syysalennusliput, 32.3. 
Syottoliikenne, Tikkurilan 22 .7. 
Sahkoistystyot, liihetysten kuljetuslinjat 22.3; jiinnitteen kytkeminen 

viililla Ke-Jp 22.9; Jp--Ri 52.12. 
Sahkokayttoilmoitukset, 4.20. 
Siihkonkulutuskortit, 4.20. 
Sailiovaunut, 1.6; 52.11. 

T T alouden hoito, laki VR:n talouden hoidon yleisistii perusteista 23.3. 
Talousvesitutkimukset, lopettaminen 16.4. 
Talvialennuslippu, 47.11. 
Tapaturma-asiamiehet, 26.1. 
Tapaturmavakuutuslaki, muuttaminen 29.1. 
T ariffisaanto, kontainerien kuljetusmaksut 4--8; lisiiys 36.3; lisiimiiii

rays 47 a. 
Tariffit, soveltaminen 3.12; kontainerien 4.8; Suomen-Saksan rauta

tie-meriliikennetariffi 10.2; Pohjoismainen tavaratariffi 2.9; 3.11; 
16.2; 38.5; muutoksia 7.2;Intercontainer-liikenteessii 14.7; Saksa
Pohjoismaat tavaratariffi 19.8; matkalipun hinnan ja matkatavara
maksun maariiiiminen valilla Tpe-Sk 19.12; liintisen tavarayhdys
liikenteen 27.4; 35.3; 47.3; 51.2; jalk1vaatimusten salliminen 36.2; 
tariffimuutos vaunukuormien kotiinkuljetusliikenteessa 4 9 .6. 

Tariffitaulukot, muutos 10.3; 14.5; 19.9; 24.3; 38.11; 47 a. 
Tariffivalimatkat, 24.5; 51.6. 
Tarkistusnumero, vaununumeroiden 44.5. 
Tarveainevarastot, inventointi 6.7. 
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Tarviketilaukset, 17.11. T 
T avaranluokitustaulukko, 7 .1. 
Tavaran tiedustelusaanto, 13.8. 
Terveydenhuollon ohjesiianto, valtion tyontekijain 5.2; 9.3; 35.1. 
Terveydenhuoltokeskus, aukiolo 19.5. 
Tiedustelusiianto, tavaran 13.8. 
Tilastokoodit, tulojen 4.16. 
Tilauslomakkeet, Turun varastosta tarvikkeita tilattaessa 16.8 . 
Tililuettelo, muutoksia 5.3; 17.3; 28.4; 40.2. 
Tiliohjesiiiinto, 34.2. 
Tilisiiiinto, muuttaminen 23.2. 
Tilitysmiiiiriiykset, 13.4; 14.4; 19.6; 22.4; 24.1; 33.2; 51.4. 
Tukiraudat, kaasupullojen 5.7; 13.9. 
Tulo- ja menoarvio, valtion 20.2 . 
Turve, rahditus 10.3. 
Tyojiirjestys, rautatiehallinnon 9.2; 13.1. 
Tyokirja, liitteet 9.4; pitaminen 26.2; tyontekijain 38.1. 
Tyomaiden huolto-ohjesi:ii:into, 38.4; 48 .1. 

Vaaralliset aineet, maaraykset kuljettamisesta 6.10. V 
Valtion tulo- ja menoarvio, 20.2 . 
Vapaalippusi:ii:into, 44.1; 47.2 . 
V apaaliput, kansainvaliset 4. 7. 
Varastokirjanpito, Turun varaston ATK-laskutus 25.2. 
Varastot, toimialueet 50.4. 
Vaunukuormat, kontainerien kuljetusmaksut 4.8; kotiinkuljetus 4.18; 

27.5; 36.5; vaunuarvojen merkitseminen 15.5; tariffimuutos kotiin
kuljetusliikenteessa 49 .6. 

Vaununpeitteet, kaytto varastointi ja huolto 4.15. 
V autzut, henkilovaunuista tehtavat vikailmoitukset 3.18; jarrujohdon 

letkukytkimien kytkenta 8.4; ylipainoiset 25.4; postivaunujen vaih
taminen 30.4; Ggig-vaunun Thermo King kompressorijaahdytys
koneiston kayttoohjeet 34.3; terasrakenteisen makuuvaunun sahko
valaistuksen paakytkimen kaytto 36.4; dynamiittivaunujen lukot 
36.6; liukulaakerivaunujen voitelu ja siita suoritettava voitelumer
kinta 38 a; 43.2; Gbl-vaunujen kayttO junalauttaliikenteessa 42.2; 
vaununumeroiden tarkistusnumero 44.5; vaunun Efiab 11 647 tie
dustelu 45.3; Hkb-vaunujen kokeilu ilman paadyn irtolautaa 48.3 . 

V auriokustannusilmoitus, 33 .1. 
Vesitutkimukset, henkilovaunujen 3.18. 
Vikailmoitukset, henkilovaunujen 3.18. 
Virantoimitusrahasiianto, muuttaminen 4.4; 19.2; matka.raha 49.5. 
Virkaehtosopimus, ikalisaja.rjestelman uudistamisesta 4.1. 
Virkaehtosopimusasetus, 34.1. 
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V Virkamieshuoneet , 9.10. 
Virkamiespalkkaus, tarkistaminen 3 a. 
Virkanumerot, 39.1. 
Virkapuvut, tilaukset 8.2; 15.1; 27.2; 50.1. 
Virkavapaus, raskauden ja synnytyksen vuoksi 2.5; 5.2. 
Voiteluaineet, tilaaminen 30.8. 
VR:n talouden hoito, laki yleisista perusteista 23.3. 
VRS-standardit, vahvistetut 35.2. 
Vuokrat, virkamiesten 2.3. 
Vuosiloma, palkka ja korvaus 16.1; 19.4; vuosilornalisa 21.1. 
Vuosimatkarahat, 4.5. 

Y Yhdysliikenne, itainen 3.10; 40.4; Tornion tai Naantalin kautta lahe-
tettavan vientisahatavaran kuljetus 3.17; pienlahetykset 6.2; yhdys
liikennekuljetu.kset Helsinki-Lubeck 6.5; SNT-Liittoon lahetetta
viin vaunukuormatavaran siirtokuorrnaus 7.3; lantinen 7.4; 47.10; 
51.8; Suornen-Saksan rautatie-meriliikennetariffi 10.2; kontai
nerikuljetukset Helsinki-Liibeck lauttalinjan kautta 11.4; Jokiois
ten-Forssan rautatien yhdysliikennesopimus 14.6; kansainvaliset 
kontainerikuljetukset Intercontainerliikenteessa 14.7; N-liitosta saa
puvien haapapaper1puiden ja jatelautojen rahtialennus 17.5; Hoyry
laiva Oy A.land'in kanssa tehty yhdysliikennesopirnus 17.8; Tikku
rilan syottoliikenne 2 2. 7; Ian tis en tavarayhdysliiken teen tariffi t 
27.4; 35.3; 47.3; 51.2; yhdysliikennekokeilun aloittarninen liiken
teenharjoittaja A. K. Sarpon kanssa 27.6; kansainvalinen tavara
liikenne 36.2; Maaraykset SNT-Liiton ja Suomen valisessii. suorassa 
yhdysliikenteessa kuljetettavien tavaroiden kuormaamisesta ja kiin
nittii.rnisesta 38.10; Pohjoismaiset konteinerlkuljetukset Intercon
tainer-liikenteessa 44.3; 20' konteinerien kuormaamin.en Vo-vaunui
hin 49.3; kansainvii.lisen tavaraliikenteen jalkivaatimuks'et 51.1; 
52.8. 

Yleiskuljetuslupa, vetoauto-perii.vaunuyhdistelmien yms. 6.9; 9.8; 13.7. 

A Aitiysloma, pidentaminen 2.4; virkavapaus 2.5; 5.2. 

Helsinki 1972. Valt ion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 1 
Viittaus Viralllslln tie4otukslin merkitain: VT 1f71.2 ( = Jehden numero, wosl, 
Mian numero) Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 8. f. 1971 

Sislillys: 

1. Tyonantajan sosiaaliturvamaksu. 
2. Ennakkopidatyksen toimittaminen . 
3. Valtionrautateiden hallinnollinen 

jako. 
4. Erliitli taloudellisia indeksisarjoja. 
5. Liikennepaikkojen vlilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 
6. Vuokratut sliiliovaunut 1. 1. 1971. 
7. J alostuselainten kuljetusohjelrna 

v. 1971. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

La ki 

8. Matkalippualennuksia. 
9o Koululaisten urheilulorna-alennus 

Vo 1971. 
10 0 Virkamieshuoneiden lakkau ttarninen. 
11. Aikataulun 137 lisaykset. 
120 Ratapihojen liikennoimisslilionot. 
13. Puhelinkeskuksen kliyttoonotto Seinli

joella. 
140 Kilpailu- yrns. kutsut . 

Tyonantajan sosiaaliturvatnaksu 1 

tyonantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissli 4 pliivlinli joulukuuta 1970. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan tyonantajan sosiaali
turvamaksusta 4 paiviina heinakuuta 1963 annetun lain (366/63) 
1 §:n 1 momentti seka 20 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 7 
paivana marraskuuta 1969 annetussa laissa ( 6 79/69), niiin kuuluviksi: 

1 §0 
Tyonantaja on velvollinen maksamiensa palkkojen perusteella suo

rittamaan valtiolle tyonantajan lapsilisamaksua yksi ja koltneneljasosaa 
prosenttia seka kansanelakelaitokselle tyonantajan sairausvakuutus
maksua puolitoista prosenttia tyontekijalle suoritetun ennakkoperinnan 
alai sen palkan maarasta 0 

5068/71/5 
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20 §. 

Kansaneliikelaitokselle vuosilta 1971-1973 uori tettavien tyon
antajan kansaneliikemaksun ja tyonantajan sairausvakuutusmaksun etu
maksujen miiiiriin vahvistaa valtiovarainministerio kansaneliikelaitoksen 
esityksestii. 

Tiimii laki tulee voimaan 1 piiiviinii tammikuuta 1971. Lain 1 §:n 
1 momenttia sovelletaan niihin palkkoihin, jotka suoritetaan sanot
tuna piiiviina tai sen jiilkeen. 

( Asetuskokoelma n: o 7 4 3/70. Vrt. K1 8/64.1.) 

Asetus 
tyonantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 11 piiivana joulukuuta 1970. 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystii muutetaan tyonantajan so
siaaliturvamaksusta 1 piiiviinii marraskuuta 1963 annetun asetuksen 
1 §, sellaisena kuin se on 28 piiiviinii marraskuu ta 1969 annetussa 
asetuksessa (718/69) , niiin kuuluvaksi: 

1 §. 
Tyonantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 7,25 prosenttia suo

ritetun e.nnakkoperinniin alaisen palkan miiiirastii . Siita on seitseman 
kahdeskymmenesyhdeksasosaa tyonantajan lapsilisamaksua, kuusitoista 
kahdeskymmenesyhdeksasosaa tyonantajan kansanelakemaksua ja kuusi 
kahdeskymmenesyhdeksiisosaa tyonan tajan sairausvakuu tusmaksua. 

Tamii asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1971 ja slta 
sovelletaan niihin palkkoihin, jotka suoritetaan sanottuna paiviinii tai 
sen jalkeen. 

(Asetuskokoelma n:o 770/70. Vrt. Kl 8/64.1. ja Kl 51/69.2. 
Hloj n:o IDo 801/128/70, 30. 12. 70.) VT 1/71. 1. 

2 Ennakonpidatyksen toimittaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtiovarainministerion piiatos 
ennakonpidatyksen toimittamisesta vuoden 1971 tammikuussa. 

Annettu Helsingissa 3 paiviinii joulukuuta 1970. 
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Valtiovarainministerio on 28 pi.iivani.i marraskuuta 1955 aonetun 2 
ennakkoperinti.ilain 13 § :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 
28 pi.iivani.i joulukuuta 1962 annetussa laissa (652/62), mi.iiirannyt: 

Pidi.itystaulukon mukaan tapahtuva ennakonpidiitys saadaan vuoden 
1971 tammikuussa toimittaa vuodeksi 1970> vahvistettujen taulukko
jen mukaan ja .kiiyttiien sitii pidiitystaulukkoa, joka ilmenee palkan
saajan vuoden 1971 verokirjasta. Jos vastaavaa taulukkoa ei ole vuo
deksi 1970 vahvistettu, toimitetaan ennakonpidatys ,li.ihinna alemman 
taulukon mukaan. 

(Asetuskokoelma n:o 747/70. - Hloj n:o Hlo 819/129/70, 
30. 12. 70.) VT 1/71. 2. 

V altionrautateiden hallinnollinen jako 3 
Liik.enneministerio on kirjelmiillaan n:o 1517/12/70/4509, 18. 12. 

1970 maariinnyt 1. 1. 1971 lukien yleiselle tavaraliikenteelle avattavan 
Parkanon-Lielahden rataosan kuulumaan Tampereen liikenne- ja rata
piireihin. Samalla kun asia saatetaan asianomaisille tiedoksi rautatie
hallitus ilmoittaa miiiiriinneensa luettavaksi po. rataosan terveyden
huolto- ja ensiapualueisiin seuraavasti: 

Rataosa 

Lielahti-Karhejiirvi .. . .. . .. . ... . . 
(Karhejarvi)-Parkano . ......... . 

Terveyshuolto- ja 
ensiapualue 

Tampere (n:o 30) 
Pori (n:o 40) 

Po. rataosan liik.enteelle avaamisen yhteydessii muutetaan alia mai
nittujen liik.ennealueiden rajat seuraavasti: 

Liikennealueen 
n:o nimi 

14 Tampere 

Keskusasema 

Tampere 

Kasittaa rataosat 

Kulju-(Siitama); 
T ampere-Aetsa; 
Lielahti-( V ahojiirvi) 

18 Pori . . . . . . . . . . . . Pori (Aetsa )-Mi.intyluoto; 
Pori-Ai to neva; 
Vahojarvi-(Madesjarvi) 

(Rh/hlo n:o 2394/67/70, 29. 12 . 70.) VT 1/71/ 3. 



1 -4-

4 Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

·~ ti c 
.5 .5 c·-.... u 

]~ c::; ·;; '§ u 
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" ~~=- ~~ E--~]>.8 ;:::>]]~ ='a~.-f ;> !-< ... ~ !-< e::.:: ~~ ;:J,.!<a...-

1969 XI 218 290 288 3203 133 .3 132.8 
XII 218 291 288 3214 133.5 133.0 

1970 I 220 294 295 I) 136.8 136.3 
II 221 295 296 137.6 137.1 

III 221 296 296 137.9 137.5 
IV 222 297 298 138.2 137.7 
v 222 297 299 138.3 137.8 

VI 222 296 299 138.3 137.8 
VII 223 298 300 138.3 137.8 

VIII 223 298 301 138.2 137.7 
IX 224 298 302 138.3 137.8 
X 224 299 314 138.3 137.8 

XI 225 299 314 138.4 137.9 

') Indeksin laskeminen lopetettu. 
(N:o To 79/224, 21. 12. 70. ) VT 1/ 71. 4. 

5 Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 

Lahden aseman alaisen Askon raiteen merkinnlit serakkeissa 1 ja 
6 muutetaan seuraaviksi: 

Lahti r 
Askon raide I . Askon tehtaita varten. T lahtevaa 

kappaletavaraa varten asema-, alue
ja siirtovaunujen rajoissa. 

Askon raide II . Askon tehtaita varten. T lahtevaa 
kappaletavaraa varten asema-, alue
ja siirtovaunujen rajoissa. 

Askon raide III Askon tehtaita varten. T lahtevaa 
kappaletavaraa varten asema-, alue-

1 

ja siirtovaunujen rajoissa. 
(N:o Lko 31462, 30. 12. 70. ) VT 
1/71 5. 

VT:ssa 51/70.14 julkaistusta Liedakkalan merkintoja koskevasta 
muutoksesta huolimatta, jlitetlilin Liedakkalan nimilyhennysmerkintli 
"Ldl" sarakkeessa 1 ennalleen. (N:o Lko 21848, 31. 12. 70 .) VT 
1/71. 5. 
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Vuokratut sa.iliovaunut 1. 1. 1971 6 
Virallisissa Tiedotuksissa n:o 39/70.9 julkaistuun luetteloon teh-

daan seuraavat muutokset: 

Poistetaan: 
Ilmavoimien Esikunta, Helsinki 33 
( Paaesikunnan kuljetusosasto) 

N:o 199410/25 m3 ja 199429/25 m3 1. 1. 1971 lukien. 

(Lt n:o Lko 3164, 28. 12. 70.) VT 1/71. 6. 

Jalostusela.inten kuljetusohjelma v. 1971 7 
Suomen Kotielainjalostusyhdistys, johon Suomen Ayrshireyhdistys, 

Suomen Karjanjalostusyhdistys ja Suomen Sianjalostusyhdistys ovat 
liittyneet, suorittaa jalostuselainten kuljetukset v. 1971 aikana seu
raavan ohjelman mukaisesti: 

tammikuun 12 ja 26 paivina heinakuun 13 ja 27 paivina 
helmikuun 9 ja 23 

" 
elokuun 17 ja 31 

" maaliskuun 9 ja 23 
" 

syyskuun 14 ja 28 
" huhtikuun 13 ja 27 

" 
lokakuun 12 ja 26 

" toukokuun 11 ja 25 
" 

marraskuun 9 ja 23 
" kesakuun 15 ja 29 

" 
joulukuun 14 paivana 

Kuljetukset tapahtuvat Gdl-vaunuissa. Vapauduttuaan vaunut on 
kuormassa tai tyhjina heti puhdistamisen ja1keen ohjattava Helsingin, 
Tampereen tai Seinajoen liikennepiirien vaununjakajien antamien oh
jeiden mukaan. (Lt n:o Lko 21916, 28. 12. 70.) VT 1/71. 7. 

Matkalippualennuksia 8 
Jyviiskylii (lyhintii tietii): 27. 1.-9. 2. 1971; TSL:n Jyviiskylan Seu-
dun Opintojarjesto r.y.; Tyovaen kulttuuriviikko, "Jyvaskylan Talvi 
1971"; kulttuuriviikolle matkustavat; 25 %. Ostetut matkaliput oi
keuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisenii aikana. 
Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Kulttuuriviikkoa vietetaan 
29. 1.-7. 2. 1971. (Mt n:o Lko 21869, 17. 12. 70.) VT 1/71. 8. 
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Turku (lyhinta tieta): 25. 2.-9. 3. 1971; Osuuskunta Turun Mes
sut; IX MERI KUTSUU-nayttely; Nayttelyyn matkustavat; 25 %. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana. A:lennus ei koske lasenlipuilla matkustavia . 
Nayttely on avoinna 27. 2 .-7. 3. 1971. (Mt n :o Lko 21610, 2 . 11. 
70 .) VT 1/71. 8. 

Koululaisten urheiluloma-alennus v. 1971 

SaannOllista koulutyota harjaittavien koulujen jarjestaessa vahin
taan 111elja ( 4) vuorokautta yhtajaksoisesri: ikestavan urhciluloman 
6. 2.-31. 3. 1971 myydaan maini•utujen koulujen oppilaille tana ai
kana tehtaville urhehl.ulomamatkoille menolippu, joka oikeuttaa suo
rittamaan myos paluumatkan. Alennuiksen saannista ovat voimassa 
seuraavat maarayikset : 

1. Lippua ostettaessa on esiteutava ao . oppilwtoksen an>tama ja 
oppH.aitoksen leimahla varustettu urheilulomalipun ostotodiMus ( VR 
2425 ta:i VR 2425 kk), johon on merkitty oppilaitoksen ja oppillaan 
nimi, maiiriiliilkennepaJ!kka ja loma-ai!ka. 

2. Urheiluloma!Lipun ostotoclistuksen esittajiille myydaan 6. 2.-
27. 3. 1971 lyhinta tieta tavallinen menolippu, jonka etupuolelle on 
leimatta'Va sana "URHEILULOMALIPPU". Urheillulomalipun osto
todistus on leimattava myyntipaikan 111imi- ja paivaleimalla ja annet
tava lipun ostajalle. Lcimattu m.attkaiippu ja urheilulomaJipun osto
todistus yhdessa oi>keuttavat mak:suttomaan paluumatkaan. Menoma>t
kalla ei konduktoori saa ottaa lippua eika urheilulomalipun ostotodis
tus<ta matkustajalta pois, vaan ikerataiin 111e vasta pail.uuma1:ikan paat
tyessa till- ja tarkastustoimi'Ston ikotimaiselle tarkastusjaostolle ( trk) 
lahetettaviksi. 

3. Lippu on lunastettava vahintaan 100 kilometrin pituiselle 
matkalle. 

4. Uvheilulomaliput ovat voimassa yhden ik.uukauden ll11in.kuiJn 
meno- ja paluu:lipuista on maariitoty, kuitenikin siten, etta 1. 3.-27. 3. 
1971 valise.na aikana myytyjen Jippujen ikelpoisuusaika paattyy 31. 3. 
1971. Paattymispiiiviimaiira on aina merkirntava maukakppuun. 

5. Urheiluloma:li.ppu ei oiikeuta maclms>tamaan erikseen tilatussa 
piiiva- tai makuuvaunussa, reill<.eilyvaunus'Sa eika tilatussa vaumm 
osastossa. 

6. Urheilulomaliput eivat oikeuta maksuttomaan matkatavaran 
kuljettamiseen, joten mm. suksista kannetaan saadetty matkatavara
maksu alentamattomana. 

Urheilulomalipun lunastaneelta, joka ruuhkautumisien valttamiseksi 
on lahettanyt suksensa matkatavarana etukiiteen aikaisintaan kolmea 
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paivaa ja viimeistaiin paivaa ennen urheilulomansa alkamista, ei maara
liikennepaikoilla perita sailytysmaksuja ehdolla, etta sukset noudetaan 
viimeistaiin kolmantena paivana urheiluloman paattymisesta lukien. 
Tallaisten lahetysten matkatavarakulttiin leimataan tai kirjoitetaan 
sana "Urheiluloma". 

Kun urheiluloma eri osissa maata on potrastettu alkavahi eri 
aikoina, on liikennepaikkojen todettava urheiluloman alkaminen ja 
paattyminen urheilulomalipun ostotodistuksesta. 

7. Aile 12-vuotiaille koululaisille, joilla on oikeus matkustaa puo
lella lipulla, ei alennusta myonneta. 

8. Urheilulomalipusta myonnetaan takaisinmaksua vain kaytta
mattoman menomatkan osalta. 

9. Urheilulomalipun ostotodistuksista irroitettavat tilastoliuskat 
on asianmukaisesti taytettyna ja niputettuna lahetettava seuraavan 
kuukauden 5 paivaiin mennessa tilastojaostoon. 

(Mt n:o Lko 21790, 3. 12. 70.) VT 1/71. 9. 

Virkamieshuoneiden lakkauttaminen 

Kaikki liikennepaikoilla kaytossa olevat virkamieshuoneet lakkau
tetaan tammikuun 1 paivasta 1971 lukien. (N:o Lko 21968, 30. 12. 
70.) VT 1/71. 10. 

9 

10 

Aikataulun 13 7 lisaykset 11 
Aikataulun 137 lisays n:o 14 on ilmestynyt ja jaertu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. 
(Lt n:o Lko 21255, 28. 12. 70.) VT 1/71. 11. 

Ratapihojen liikennoimissaiinnot 

Kokkolan ratapihojen uusittu liikennoimissaiinto on ilmestynyt 
painosta ja perusjakelu suoritettu. 

(N:o Lko 2483/v. 70, 4. 1. 71.) VT 1/71. 12. 

12 

Puhelinkeskuksen kayttoonotto Seinajoella 13 
Lauantaina tammikuun 16 paiviina 1971 klo 10.00 otetaan kayt-

toon Seinajoen aseman automaattinen puhelinkeskus. Seuraavat muu
tokset astuvat talloin voimaan: 
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1. Puhelinluettelo muuttuu. Uusittu luettelo, joka jaetaan ennen 
keskuksen kayttoonottoa, sisaltaa automaattivalinnassa kiiytettiivat 
uudet numerot. 

2. Selektoripuhelinluetteloissa 17-24 muuttuvat eraiit liittyma
numerot, ja luetteloita 19-22 taydennetaan lisaksi niilla suuntanume
roilla, joita on kaytettiiva yhdysliikenteessa Seinajoen automaattikes
kuksen ja a.o. selektorijohdon valillii. Uusitut luettelokartat jaetaan 
ennen kiiyttoonottoa. 

3. Vaasan ja Kokkolan automaattikeskukset seka Kaskisten, Piin
niiisten ja Pietarsaaren kiisikeskukset tulevat liittymaiin Seinajoen 
automaattikeskuksen kautta rautatien kaukovalintaverkkoon. Nain 
ollen kyseisiin paikkoihin voidaan soittaa kaikkialta rautatien puhelin
verkosta ilman Seinajoen viilittajan apua. Kaskisten numero on 954. 
Panniiisten osalta tunnusnumero muuttuu: uusi numero on 956. Par
kanon varanumero on 957 (normaalisti kiiytettiiva 937). 

4. Rautatien puhelinluetteloon liittyva keskusten tunnusnumero
kartta uusitaan ja jaetaan ennen Seinajoen keskuksen kiiyttoonottoa. 

Puhelimen kii.yton suhteen viitataan puhelinluettelossa oleviin ohjei
siin. (Ko 1751/4170, 31.12. 70.) VT 1/71. 13. 

Kilpailu- yms. kutsut 

Vuoden 1971 alusta alkaen ei VR:n mestaruuskilpailuista eri ur
heilumuodoissa, virkistys- tai talkooleireista, henkisten ja taiteellisten 
harrastusten kilpailuista ja nayttelyista, opinto- ja virkistyspiiivistii, 
tms. tilaisuuksista eika myoskiian lomanviettopaikkojen aukioloajoista 
ja hinnoista yms. ilmoiteta VR Virallisissa tiedotuksissa . 

Tiedot naistii julkaistaan Rautatieuutisissa ja VRU:n seka VRHH:n 
tiedonannoissa. Ainehisto toimitetaan myos rautatieliiisjiirjestojen leh
dille . (Slj n:o 423/477, 28 . 12 70 .) VT 1/71. 14. 

Helsinki 1971. Valtion palnatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 2 

'Vftttaus Virallislin tiedotuksi in merkitaan: VT 1J70.2 ( = lehden numero, vuosl, 
adan -mero) Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

Toim l tl18: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 14. 1. 1971 

Sis a I I y s: 
1. Elakeoikeuden valintaa koskevan 

ilmoituksen tekeminen . 
2. Junasuorittajina toimivien asema-

miesten yms. palkkaus. 
3. Virkamiesten vuokrat. 
4. Palkan ja elakkeen ulosmittaus. 
5. Raskauden ja synnytyksen vuoksi 

myonnettavan palkallisen virka
vapauden kestoajan pidentaminen 54 
arkipiiivasta 72 arkipaivaksi . 

6. Keskuskayttokomitea. 

7. Rau tatiehallituksen kaytettavaksi 
osoitetuista maararahoista jaettavat 
avustukset v. 1971. 

8. Suoriterekisterointi. 
9. Pohjoismainen tavaratariffi. 

10. Sotilastariffi. 
11 . Korvausanomus. 
12. Linjaradiojiirjestelmiin kanavaryhmltt. 
13. Kadonneita matkalippuja, henkil0-

kortteja ym. 
14. Nimityksia. 

Elakeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekeminen 1 
Elakeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisesta eraissa 

tapauksissa 18 paivana joulukuuta 1970 annetun lain ( 782/70) mu
kaan voidaan toukokuun 20 paivana 1966 annetun valtion elakelain 
voimaanpanolain (281/66) 4 §:ssa tarkoitettu ilrnoitus elakeoikeuden 
sailyttamisesta, sen estamatta mitli viimeksi mainitussa lainkohdassa 
on salidetty, tehdli vielli vuoden 1972 aikana. 

(Hloj n:o Hlo 27/128/71, 9. 1. 1971. - Vrt. VT 3/70. 4.) 
VT 2/71. 1. 

Junasuorittajina toimivien asemamiesten yms. palkkaus 2 
Rautatiehallituksen tehtyli esiryksen junasuorittajina toimivien ase

mamiesten yms. palkkauksen jarjestamiseksi liikenneministerio on kir
jelmlinsli n:o 1409/12/70, 33, 5. 1. 1971 ohella llihettlinyt rautatie
hallitukselle jaljennoksen valtiovarainministerion kirjelmastii n:o VM 
214/13-27/ 70 , 30. 12. 1970, josta ilmenee, etta kyseinen palkka
jarjestely on hyvliksytty valtion virkamiesten palkkausta ja muita pal-

5376/71/5 
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velussuhteen ehtoja koskevassa 16. 12. 1970 tehdyssa virkaehtosopi
muksessa. Sanottu ratkaisu sisaltyy virkaehtosopimuksen liitteeseen 
n:o 2, luvun 36.01. kohdalla olevaan muistutukseen n:o 15, joka kuu
luu seuraavasti : 

M u is t. 15. A 11 tai sita a1emman palkkaus1uokan mukaan palk
kansa saaville peruspalkkaisille, ylimaaraisille ja tilapaisille virkamie
hille, jotka toimivat junasuorittajina, suoritetaan pa1kkaus A 12 palk
kausluokan mukaan. 

Edella o1evan johdosta r au t a tie h a 11 it u s on antanut seuraa
vat Rautatielaisten Liiton kanssa 13. 11. 1970 kaytyjen neuvotte1ujen 
poytakirjan mukaiset soveltamisohjeet. 

1 ) Asianmukaisen patevyystutkinnon ja junasuoritustutkinnon suo
rit taneelle asemamiehelle, ylim. asemamiehelle ja alokkaalle, joka paa
asiallisesti toirnii junasuorittajana, maksetaan A 12 pl. mukainen palk
kaus saadettyine lisineen. Maaravuosikorotusta ei kuitenkaan talloin 
makseta . Vastaava palkkaus suoritetaan myos muille A 11 pl. mukaista 
tai sita a1empaa palkkausta nauttiville virkamiehille silta ajalta, jonka 
be paaasiallisesti toimivat junasuorittajina. Junasuorituksen katsotaan 
olevan paaasiallisena tehtavana silloin, kun asianomainen yli puo1et 
tyovuorotau1ukkoon merkitysta ajasta on velvollinen suorittamaan juna-
uoritustehtavia. 

2 ) Jos tyovuorotau1ukkoon merkitysta tyoajasta enintaan puolet 
on junasuoritustehtavaa, maksetaan kultakin tunnilta erikseen A 12 p1 :n 
mukaisen ja asianomaisen oman palkkauksen valinen erotus . 

3) Varsinaiseen junasuoritusaikaan rinnastetaan myos se aika, jo1-
loin asianomainen virkamies saattaa tyovuorossa joutua suorittamaan 
ennakolta maaraamattom.ia junasuoritustehtavia. 

(Rh/h1o n :o .31/121/71, 9. 1. 71.) VT 2/71. 2. 

Virkamiesten vuokrat 

Asetuskokoelmassa on ju1kaistu: 

v a 1 t i 0 n e u v 0 st 0 n p a a t 0 s 
valtion virkamiesasuntojen vuokrien maaraamisperusteista annetun 

valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta. 
Annertu Helsingissa 17 paivana joulukuura 1970. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut val
tion virkamiesasuntojen vuokrien maaraamisperusteista 15 paivana 
lokakuuta 1964 antaman paatoksen, sellaisena kuin se on muutettuna 
11 paivana joulukuuta 1969 annetussa paatoksessa (763/69), voi
maantulosaannoksen toisen momentin nain kuuluvaksi: 
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Niiden asuntojen pistearvojen mukaiset vuokrat, joissa vuoden 3 
1970 aikana on toimitettu valtioneuvoston paatoksen (508/64) 47 §:n 
1 momentissa tarkoitettu uusintakatselmus, tulevat voimaan valtioneu
voston myohemmin maaraamasta ajankohdasta lukien. 

(Asetuskokoelma n:o 791/70. - Vrt. Kl 46/66.3 . Hloj n :o Hlo 
186/162/70, 91. 1. 71.) VT 2/71. 3. 

Palkan tai elakkeen ulostnittaus 4 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 
ulostnittaamatta jatettavasta palkan tai elakkeen maarastii. 

Annettu Helsingissii 23 piiiviina joulukuuta 1970. 

Oikeustninisterin esittelysta saadetaan ulosottolain 4 luvun 6 §: n 
1 ja 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 26 paivana touko
kuuta 1941 annetussa laissa (364/41 )~ 

1 §. 
Palkan tai elakkeen ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitse

van itsensa ja puolisonsa seka velallisen tayden elatuksen varassa ole
vien velallisen tai hanen puolisonsa lasten ja ottolasten tai velallisen 
tyokyvyttomien vanhempien elatukseen, omalta osaltaan 8 markkaa 
ja jokaisen edella mainitun omaisen osalta 3,20 markkaa paivaa kohti. 

2 §. 
Edella 1 § :ssa mainitut maarat korotetaan, milloin velallinen ulo -

mittauksen tapahtuessa asuu tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokus
tannnusten kalleuden tahden tehtavaan tulon vahennykseen katsoen 
ensimmaiseen kalleusryhmaan kuuluvaksi maaratylla paikkakunnalla, 
30 prosentilla seka milloin velallinen asuu toiseen kalleusryhmaan kuu
luvalla paikkakunnalla, 20 prosentilla. 

3 §. 
Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1971. Silla 

kumotaan ulosrnittaamatta jatettavasta palkan tai elakkeen maarasta 
15 paivana joulukuuta 1967 annettu asetus (558/67) . 

(Asetuskokoelma n:o 823/70. - Vrt. Kl 1/68.6. Hloj n:o Hlo 
26/129/71, 9. 1. 71.) VT 2/71. 4. 
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Raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnettiiviin palkal
lisen virkavapauden kestoajan pidentaminen 54 arki
paivasta 72 arkipiiivaksi 

Valtiovarainministerio on ilmoittanut kirjelmiilliiiin n :o P 7840, 
30. 12. 1970, valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille sekii 
niiden alaisille virastoille ja laitoksille seuraavaa: 

Joulukuun 16 piiivanii 1970 tehdyn valtion yleisen virkaehtosopi
muksen allekirjoituspoytiikirjan mukaan on naispuoliselle valtion viran 
tai toimen haltijalle ja tilapiiiselle toimihenkilolle raskauden ja syn
nytyksen vuoksi myonnettiivan virkavapauden kestoajan osalta sovittu 
toisin kuin rnitii tiiltii osin on siiiidetty valtion viran tai toimen hal
tijain palkkauksesta annetun lain ( 1030/42) 9 §:ssa ja valtion yli
miiiiriiisistii toimenhaltijoista ja tilapiiisistii toimihenkiloistii annetun 
asetuksen (755/49) 8 ja 15 §:issii. Taman vuoksi valtiovarainminis
terio kiinnittiiii virastojen ja laitosten huomiota seuraavaan. 

Raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnettavan palkallisen virka
vapauden kestoajan pidentaminen 

Valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun lain 
9 §: n mukaan naispuoliselle viran tai toimen haltijalle myonnetiiiin 
hakemuksesta raskauden ja synnyntyksen vuoksi virkavapaus tiiysin 
palkkaeduin ajaksi, johon sisiiltyy 54 arkipiiiviiii ja joka alkaa 18 arki
piiiviinii ennen laskettua synnytysaikaa. Jos synnytys tapahtuu aikai
semmin kuin 18 arkipaivanii ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa 
virkavapaus synnytyspaivaa seuraavasta piiiviistii lukien. Valtion yli
miiiiriiisistii toimenhaltijoista ja tilapiiisista toimihenkiloistii annetun 
asetuksen 8 ja 15 § :ien mukaan on naispuolisella ylimaaraisellii toi
menhaltijalla ja tilapiiisellii toimihenkilollii oikeus vastaavan pituiseen 
palkalliseen virkavapauteen raskauden ja synnytyksen vuoksi kuin va
kinaisella viran tai toimen haltijalla. 

Edellii mainittua virkavapauden kestoaikaa on muutettu siten, etta 
raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnetiian virkavapaus taysin palk
kaeduin ajaksi, johon sisiiltyy 72 arkipaivaii ja joka alkaa 24 arki
paiviiii ennen laskettua synnytysaikaa . Jos synnytys tapahtuu aikaisem
min kuin 24 arkipiiiviia ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa virka
vapaus synnytyspiiivaa seuraavasta paivasta lukien. 

Oikeus raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnettiivaan pidennet
tyyn virkavapauteen tiiysin palkkaeduin on niillii naispuolisilla viran 
tai toimen haltijoilla ja tilapiiisilla toimihenkiloilla, joiden laskettu 
synnytysaika on 1. 1. 1971 tai sen jiilkeen, siten kuin seuraavista esi
merkeista ilmenee: Jos asianomaisen laskettu synnytysaika on 8. 1. 
1971, han ella on oikeus palkalliseen virkavapauteen ajaksi, johon sisal-
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tyy 18 arkipaiviia ennen laskettua synnytysaikaa ja 48 arkipaiviia las- 5 
ketun synnytysajan jiilkeen synnytyspiiiva mukaanluettuna . Jos taas 
asianomaisen laskettu synnytysaika on 29 . 1. 1971, hiinellii on oikeus 
palkalliseen virkavapauteen ajaksi, johon sisiiltyy 22 arkipaivaii ennen 
laskettua synnytysaikaa ja 48 arkipaiviia lasketun synnytysajan jiilkeen 
synnytyspaiva mukaanluettuna . Edella esitetyn mukaisesti vasta nillla 
naispuolisilla viran tai toimen haltijoilla ja tilapaisilli.i toimihenkiloilla, 
joiden laskettu synnytysaika on 31. 1. 1971 tai sen jalkeen, on oikeus 
saada raskauden ja synnytyksen vuoksi 72 arkipaivaii kasittava palkal-
linen virkavapaus tiiysimiiiiraisena . 

Sairausvakuutuslain mukaisen iiitiysrahan :1akemisesta palkallisen 
aitiysloman ajalta valtion virastoille ja laitoksille tyonantajana aiheu
tuvista toimenpiteista on edelleenkin voimassa valtiovarainministerion 
yleiskirjeen (P n:o 32/19. 1. 1967 ) mukaiset ohjeet. 

(Rh/hlo n:o 2539/112/70, 9. 1. 71.) VT 2/71. 5. 

Keskuskiiyttokomitea 6 
Rautatiehallituksen ja alempana mainittujen valtionrautateiden 

henkilakuntajarjestojen kesken on 9. 1. 1971 allekirjoitettu seuraava 
sopimus keskuskiiyttokomitean asettamisesta valtionrautateille. Sopimus 
korvaa 8. 1. 1965 allekirjoitetun vastaavan aikaisemman sopimuksen 
( Kl 6 I 65.1 ) . 

SOPIMUS 

keskuskayttokomitean asettamisesta valtionrautateille 
Sopimus rautatiehallituksen ja Rautatielaisten Liitto r .y:n, Suomen 

Veturimiesten Liitto r .y:n ja Rautatievirkamiesliitto r.y:n viililla 
keskuskiiyttokomitean asettamisesta vapaaehtoisuuden pohjalla valtion
rautateille . 

1 §. Valtionrautateiden piirihallintoon asetettujen piirinkaytto
komiteain keskuselimeksi asetetaan rautatiehallituksen ja allekirjoittaja
jiirjestojen viilisen taman sopimuksen pohjalla vastaavaksi ajaksi keskus
kiiy ttokomitea ( lyhennettynii KKK). 

2 §. Keskuskayttokomitean tehtavanii neuvoa antavana elimena 
on : 

1. Toimia laitoksen ja sen henkilokunnan valisen jatkuvan yh
teistyon kehittamiseksi paiimiiaranaan laitoksen paras mahdollinen kiiyt
totulos seka tehokas yleisopalvelu, 

2 . ohjata ja valvoa piirikiiyttokomiteoiden toimintaa, 
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3. kasitella piirinkayttokomiteoiden sille alistamat asiat, rautatie
hallituksen ja sen johtajien antamia tiedotuksia seka keskuskaytto
komitean jasenten esittamia kysymyksia valtionrautateiden toiminnasta 
ja taloudesta seka teknillisista edellytyksista, 

4. harkita ja tehda ehdotuksia seuraavista yleisluontoisista kysy-
myksis ta: 

a) liikenteen hoidosta ja kehittamisesta, 
b) tyotehon kohottamisesta ja tyovoiman kayton edistamisesta, 
c) tyomenetelmien, tyon jarjestelyn ja kuljetettavaksi jatetyn tava

ran kasittelyn parantamisesta, 
d) poltto-, voitelu- ja raaka-aineiden kay ton ja tarkkailun tehosta

misesta, 
e) tyoturvallisuustoiminnasta, 
f) muuta sosiaalista huoltoa, ammattikasvatusta, ja terveydellisia 

oloja koskevista kysymyksista, seka 
g) tyorauhaa koskevista kysymyksista. 
Jos lain, asetuksen, ohje- tai johtosaannon taikka tyoehtosopimuk

-en maarayksen mukaan jokin edella mainituista kysymyksista on kasi
teltava muussa jarjestyksessa kuin tassa sopimuksessa on sovittu, al
koon keskuskayttokomitea ottako kysymysta kasiteltavakseen, jos edella 
mainituissa saannoksissa on kasittelyjarjestyksesta toisin maaratty. Sa
moin jatettakoon asia kasiteltavaksi ottamatta, jos kysymys ilmeisesti 
kuuluu rautatielaisammattijarjestojen toimialaan, ja joku komitean jase
nista sita vastustaa. 

Milloin aihetta ilmenee, on keskuskayttokomitean tehtava edella 
mainituista kysymyksista esityksia asianomaiselle johtajalle taikka rau
ta t i ehalli tukselle. 

3 §. Keskuskayttokomiteassa on jasenina rautatielaitoksen ja sen 
henkilokuntajarjestojen edustajia seuraavasti: 

Rautatielaitoksen, lukuunottamatta puheenjohtajaa 7 
Henkilokuntajarjestojen: 

Rautatielaisten Liitto r .y:n nimeamia . . . . . . . . . . 5 
Suomen Veturimiesten Liitto r.y:n ja Rautatie-

virkamiesliitto r.y:n yhteisesti nimeamia . . . . 3 8 

Yhteensa 15 

Jokaiselle jasenelle nimetaan kaksi varajasenta. Milloin varsinainen 
jasen on estynyt kokoukseen saapumasta, kutsutaan varajasen hanen 
tilalleen . 

Elleivat ne jarjestot, jotka valitsevat yhteisesti jasenen ja hanen 
varamiehensa, sovi naiden nimeamisesta, on valinta toimitettava arvalla. 

Rautatiehallitus maaraa rautatielaitoksen edustajat ja heidan vara
jasenensa. 
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4 §. Keskuskayttokomitean jasenen toimikausi on kaksi vuotta. 6 
Jasenen vaalikelpoisuuden ehtona on, etta han on tayttanyt kaksikym
mentayksi vuotta, on osoittautunut tyossaan tai tehtavissaan pysty-
vaksi ja ollut valtionrautateilla vakinaisessa palveluksessa vahintaan 
kolrne vuotta. 

V altionrautateilta eronnut, edella mainittujen henkilokuntajarjesto
jen palveluksessa oleva henkilo on niinikaan vaalikelpoinen, mikali 
han muuten tayttaa 1 momentissa mainitut vaatimukset. 

Jos jasenen virka- tai tyosuhde paattyy toimikauden kuluessa, paat
tyy hanen jasenyytensa komiteassa ja varajasen tulee tilalle. 

5 §. Keskuskayttokomitean tyota johtavat puheenjohtaja ja sih
teeri. Puheenjohtajana toimii rautatehallituksen paajohtaja tai hanen 
estyneena ollessaan ylijohtaja. Komitea valitsee itselleen sihteerin. 

Komitea on paatosvaltainen, milloin vahintaan kuusi sen jasenista 
on lasna ja kumpaisenkin sopijapuolen edustajia vahintaan kaksi. 

6 §. Keskuskiiyttokomitean on kokoonnuttava vahintaan kaksi 
kertaa vuodessa aikana, jonka puheenjohtaja maariia. Esittelylistan laa
tivat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessa, ja on se jaettava jasenille tie
doksi viimeistaan seitseman paiviia ennen kokousta . 

Keskuskiiyttokomitea on kutsuttava ylimaariiiseen kokoukseen tie
tyn kiireellisen ja tiirkean kysymyksen kasittelemista varten, jos va
hintaan viisi komitean jasenta sitii vaatii. Komitean on talloin ko
koonnuttava viimeistaan seitseman paivan kuluttua siita, kun pyynto 
esitettiin. 

Komitean kokouksista on pidettava poytakirjaa, jonka komitean 
valitsemat poytakirjantarkastajat tarkastavat. 

Komitea on oikeutettu esiantuntijoina kuulemaan valtionrautatei
den palveluksessa olevia henkiloita naiden edustamilla erikoisaloilla. 

7 §. Komitean jasenten esimiehet ovat velvolliset jarjestamaan 
jasenille ja asiantuntijoina kuultaville henkiloille mahdollisuuden osal
listua komitean kokouksiin. 

8 §. Komitean puheenjohtajalle ja jasenille korvataan se ansion 
menetys, minka he mahdollisesti karsivat, jos kokous pidetaan tyo
aikana. Jos kokous pidetiiiin tyoajan ulkopuolella, maksetaan heille 
kokouspalkkiota p u o I e t valtion komiteoiden puheenjohtajille ja ja
senille vahvistettujen palkkioiden maiirista. Saman perusteen mukaan 
maksetaan palkkiota 6 § :n 4 momentissa mainituille asiantuntijoille. 
Sihteerille suoritetaan yhta suuri kokouspalkkio kuin keskuskiiytto
komitean jasenille. 

Tyonantaja on velvollinen antamaan komitean kokouksia varten 
maksuttomasti kaytettavaksi tarkoituksenmukaisen huoneiston valoi
neen ja lampoineen seka suorittamaan edella 1 momentissa mainitut 
palkkiot. 
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9 §. Allekirjoittajajarjestojen on ilmoitettava keskuskayttokomi
tean jaseniksi ja varajaseniksi nimeamansa edustajat rautatiehallituk
selle komitean toimikauden paattymisvuoden joulukuun kuluessa. 

10 §. Tama sopimus tulee voimaan allekirjoituspaivasta lukien. 
Mikali jompikumpi sopijapuolista myohemmin haluaa saada tahan 
sopimukseen lisayksia tai muutoksia, on niista sovittava rautatiehalli
tuksen ja allekirjoittajajarjestojen valisilla neuvotteluilla. 

Helsingissa, tammikuun 9 paivana 1971. 

(Rh/hlo n:o 2482/011/70, 9. 1. 71 ). VT 2/ 71. 6. 

Rautatiehallituksen kaytettavaksi osoitetuista maararahoista 
jaettavat avustukset v. 1971 

Kaikkia niita asianmukaisesti rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia, 
jotka haluavat tulia osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin 
varatuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatiehalli
tukselle osoitetut tar k o in peru s t e 11 u t hakemuksensa rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 15 paivana 1971. 

Hakemuksista tulee ilmeta, .mista maararahasta avustusta haetaan, 
ja niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaostosta saa
tavana olevien erityisten hakemuslomakkeiden edellyttamat liitteet. 

Avustuksia voidaan hakea seuraaviin tarkoituksiin osoitetuista maa
rarahoista, nimittain: 

1) rautatielaitosta ja sen henkilOkuntaa hyodyttavien opintopaivien 
tai tilaisuuksien jarjestamisesta aiheutuvien rautatieaiheisten tai vas
taavien luento- tms. palkkioiden ja huoneistovuokrien maksarniseen 
seka rautatiejulkaisujen tilaamiseen, ei kuitenkaan ammatillisten jar
jestojen aanenkannattajien osalta, yhteensa noin 5 000 mk, 

2) vapaa-ajan henkisten ja taiteellisten yms. harrastusten sekii 
kristillisen ja raittiustyon tukemiseen noin 46 000 markkaa, ja 

3) varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaikille 
rautatielaispiireille palveluksiaan tarjoavien rautatielaiskunnan lepo
kotien tukemiseen noin 15 000 markkaa. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita ehtoja 
ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa hake
muksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana syyskuuta 1965 
antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismaarayksissa (A 490/65) 
on mainittu. 

Myohastyneet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tar
vittaessa saadaan hakemuksia em. ajankohdan jalkeen kuitenkin tay
dentaa tilinpaatosten, tilintarkastajien lausunnon yms . osalta. 

(Rh/hlo n:o 6/162/71, 4. 1. 71). VT 2/71. 7. 
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Suoriterekisterointi 8 
Tililuetteloon liittyvien rekisterointiohjeiden mukaisesta suorite

tekisteroinnista voidaan luopua tammikuusta 1971 alkaen kayttotar
koituksia 63110-63180, 63210, 63220, 63240, 63250 koskevilta 
osilta, koska asianomaiset suoritetiedot saadaan tietokoneella laadituista 
myyntiraporteista. (Toj n: o To 7/230, 7.1.71). VT 2/71.8. 

Pohjoismainen tavaratariffi 9 
Pohjoismaisen tavaratariffin ( VR 4668) lisiilehteen n : o 25 sisal

tyneen uusitun sivun 299 a oikeassa laidassa olevan sarakkeen otsi-
kossa korjataan kahdessa kohdassa kilomaara 2 700 kiloksi . 

(Tft n :o To 1124/251/v. 70, 4. 1. 71). VT 2/71. 9. 

Sotilastariffi 1 O 
Muutoksena Puolustuslaitoksen rahtiluottoihin ilmoitetaan, etta 

Sotilastariffin 6 § :n 1 lm:n ensimmaisessa kappaleessa mainittu Ilma
voimien Esikunnan rahtiluottotili muutetaan seuraavasti: 

Ilmavoimien Esikunta ( IlmavE)/Ilmavoimien Varikko .. . 98103 
TAMPERE 

(Tft n:o To 20/243, 9. 1. 71.) VT 2/71. 10. 

Korvausanomus 11 
Uusi korvausanomuslomake n:o VR 3722 on ilmestynyt painosta 

ja on tilattavissa painatusjaostosta . Lomakkeella voi se, jolla on maa
raamisoikeus lahetykseen, anoa korvausta kuljetuksen aikana kadon
neesta tai vahingoittuneesta Hihetyksesta. 

(Lt n :o Lko 255 , 9. 1. 71.) VT 2/71. 11. 

Linjaradiojarjestelman kanavaryhmat 12 
Linjaradiojirjestelmaan ilmoitetaan seuraavat laajennukset: 
Kanavaryhma 1: Seinajaki-Oulu, vaJmiina tukiasemat Seinajoki, 

Hirma, Kovjdki ja Koklkdla. (Rakenteilla tukiasemat Eskola, Yli-
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vieska, Kilpua, Tuomio}a ja Oulu. Nama saada.an ottaa kay-ttoon sita 
mukaa ku:i!n ne va1mistuvat.) 

Kanavaryhmii 2: Tampere-Parkano-Se.i!Ilajoki, tukiasemat Ylo
jiitvi, Karhejarvi, Parkano, Madesjarvi ja Seinajoki. 

Huomautetaan, etta rataosilla Kirkkonummi-Helsinki-Tampere 
kaytetaan edelleen kanavaryhmaa 2 ja rataosilla Tampere-Haapamaki 
-Seinajoki kanavaryhma 1. (Ko 10/11, 4. 1. 71.) VT 2/71. 12. 

Kadonneita matkalippuja, benkili:ikortteja ym. 

Tilap. apulaiselle Jorma lkoselle hallintotoimistosta 25. 1. 1969 annettu hen
kili:ikortti n:o 300 ja virka-aikalippua varten kelpaava henkili:ikortti n:o 134677 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hlo 24/14/71) 

Helsingin aseman liikennetyi:intekijalle Hilma Katariina Korkalaiselle vuonna 
1966 kirjoitettu henkili:ikortti n:o 54274 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt 
n:o 2/3, 4. 1. 71.) 

Kooepajatyolaisen Seppo Keltasen pojalle Tiroo Keltaselle kirjoitetut koulu
vapaalippu n:o 027829 matkalle Tuomarila-Kauklahti seka henkili:ikortti n:o 
138065 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Psi knp 9. 1. 71.) 

14 Nimityksiii 

Hallinto-osasto 

Ap. 2. lk kirjurin virkoihin ylirn. toimistoapulainen Ulla Kristiina Haggblom 
ja apulaiskanslisti Hilja Sivia Lehtonen. 

Liikenneosasto 

Yp. apulaisasemapaiillikon virkaan (Helsinki) ap. aap Matti Rapo, yp. 
1 1. kirj Lauri Poutanen, (Hyvinkiia) ap. aap Allan Gosta Rurik Hiller
strom, (Hanko) yp. 1 1. krj Eino August Nojd, ap. apulaisasemapaallikon 
virkaan (Korso) yp. 2 l. krj Viljo Johannes Makinen, (Turenki) yp. 2 1. 
krj Arvi Olavi Rytkonen, yp. 1 1. kirjurin virkaan (Helsinki) yp. 2 1. 
krj Usko Sakari Lehvonen, Heikki Olavi Laajakorpi, ap. am Antti Tapio 
Koskinen, Arvo Olavi Tuominen, Martti Ilmari Viiisiinen, ylim. 3 1. krj Seppo 
Arvid Viilomaa, (Helsinki) ylim. 1 1. krj yp. Tapio Simo Andelin, yp. am 
Martti Ilmari Suuronen, yp. 2 1. krj Unto Olavi Taberman, Reino Johannes 
Nykanen, (Lahti) yp. 2 l. krj Kauko Saarinen, ap. am Pekka Einar Poutiainen, 
1 1. asemamestarin virkaan (Jokela) yp. 2 1. krj Arvo Mikael Virta, (Kurikka) 
ap. am Martti Jubani Jarvinen, yp. asemamestarin virkaan (Nummela) ap. am 
Unto Johannes Keranen, ap. asemamestarin virkaan (Kerava) akli Jaakko Vil
helm Aittola, yp. 2 l. kirjurin virkaan (Helsinki) ap am Eero Antero Huhtala, 
akli (A 10 pl) Vappu Annikki Linnankoski, ylim. 2 l. krj Martti Oiva Kalevi 
Kortelainen, (Helsinki) ap. am Uuno Armas Rinne, Mikko Yrjo Raitamo, Kerttu 
Amalia Idstrom, ap. 2 l. krj Pentti Herman Aho, Aimo Jalmari Sajama, Aili 
Tuulikki Koivu, asm (liik.opp.) Lasse Artur Bockstri:im, ( Pitajiinmiiki) ap. am 
Kaarlo Edvin Antero Lyden, (Kerava ) ap. 2 l. krj Veikko Stefan Pihlajaniemi, 
(Riihimiiki) ap. 2 1. krj Veikko Aulis Manninen, ylirn. 3 1. krj Aarre Aulis 
Vihtori Ojapalo, Pekka Sakari Lehtonen, Heikki Seppo Samuli Eskola, (Hyvin-
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kiiii) ap . am Erkki Arthur Nemlander, (Lahti) ap. am Paul Alfred Haapalainen, 14 
(Karjaa) kmm Heimer Bengt Westerlund, ap. 2 !. kirjurin virkaan (Helsinki) 
akJj Pirkko Maria Annikki Nykanen, (Helsinki) ylim. 3 l. krj Martta Emilia 
Kuuva, Anna-Leena Kerola, Aira Anneli Salo, akli Sirkka Tellervo Thure, (Hy
vinkiiii) jnm Otto Tauno Kivikoura, jarjestelymestarin virkaan (Helsinki) kmm 
Hemming Viljam Lehtinen, ylikonduktoorin virkaan ( Riihimaki) kond. Aarne 
Mikael Ritvanen, Erkki Ensio aarinen, Tauno Aarre Johannes Lehtonen, (Lahti) 
kond. Osvald Klemola, (Seiniijoki) kond. Veikko Jaakko ffippi, (Ylivieska) kond. 

imo Kjvioja, vaunumestarin virkaan (Riihimaen varikolle) vaun.tark. Eino Sakari 
Hannlnen, vaihdemiesten esirojehen virkaan (Helsinki) vhm Mauno Antero Aalto, 
(Seinajoki) kmm Heimo Salomon Linna, konduktoorin virkaan (Riihirnaki) kmm 
Martti Valdemar Valiaho, jnm Johannes okka, Toivo Juhana Vehvilainen, 
Jaakko Viiino Valdemar Muukkonen, Marni Eugen Alhainen, Reino Mykra, Rauli 
Martri Olavi Paukola, Ilari Sakari Miettinen, (Lohja) jnm Usko Alfred Tallqvist, 
(Lahti) jnm Onni Emil Heiniinen, (Hiimeenlinna) jnm Pentri Anton Salonen, 
(Karjaa) kmm Yrjo Veikko Puputti, jnm Nils Elis Mattsson, (Seinajoki) jnm 
Aake V alio Samuli Ylisaari, Arvo Salomon llirvilaromj, ( Vaasa) jnm Viljo Matias 
Kyntajii, kuormausmestarin virkaan (Helsinki) jnm Otto Olavi Karkkainen, asm 
Alpo Oskari Ilmari Laine, (Riihimaki) jnm Pauli Osmo Ahonen, asm Jalo Abiel 
Tervahauta, (Hyvinkaii) jnm Lauri Kaarlo Kykkanen, (Lahti) asm Viljo Elias 
Kivilahti, Vilho Johannes Heikkuri, (Hanko) asm Rain1o Kalervo Kjvisto, 
(Vaasa) asm Pekka Olavi Makela, veturinpuhdistajain esimiehen virkaan (Seina
joen varikolle) huoltom. Vaino Matias Manner, vanhemman autonasentajan toi
meen (Helsinki) ylim. aut.as. Toivo Johannes Kontola, Eino Kasper Tuominen, 
1 1. siihkoasentajan toimeen (Helsingin varikolle) 2 1. sas Ragnar Edelfrid Koi
visto, asetinlaitemiehen toimeen (Helsinki) vhm Erkki Elias Taina, Toivo Hen
rik Hukka, Mikko Frans Aukusti Tamminen, Tenho Viktor Paasonen, (Lahti) 
vhm Oiva Hannes Jalkanen, Kauko Valtonen, vaihdemiehen toimeen (Lahti) jnm 
Veikko Parkkonen, asm Antti Vainikainen, Aaro Kalevi Silenius, Eino Johannes 
Pullinen, Mikko Vuorela, junamiehen toimeen (Helsinki) vhm Erkki Alfred 
Tiihtinen, asm Bengt Viktor Larsson, Johannes Sakari KylmiiHi, Irma Viuhko, 
Viiino Kalevi Jansson, Jaakko Olavi Kaikko, Erkki Matti Maki, Ilmari Antti 
Malinen, Reijo Olavi Lappalainen, Vilho Reinikari, Olli Albert Roponen, Eino 
Johannes Reinikari, Paavi Kalevi Monkonen, Sulo Olavi Ettanen, Toivo Erkki 
Pellervo Vitikainen, Viiino Aulis Saarinen, Eero Antero Rantanen, Urho Aulis 
Holopainen, Yrjo Olavi Huumonen, Veikko Olavi Moisio, (Riihimiiki) asm Arvo 
Antero Ruotsalainen, Tommi Johannes Pelkonen, Niilo Nikolai Pohjola, Viljo 
Johannes Piirniinen, Viljam Matias Koskimaki, Viiino Erkki Sinnila, Harald Kruus
man, Seppo Jullani Heinonen, Erkki Kalevi Rosenberg, Tauno Jaakonsaari, (Ha
meenlinna) asm Toivo Vihtori Myllymiiki, (Lahti) asm Pentti Uljas Ilonen, 
Veikko Nestori Virtanen, Toivo Peltotalo, Heikki Ilmari Nyman, Arvo Hama
lainen, (Hanko) asm Bruno Johannes Viitanen, Erkki Einari Silkola, asemamie
hen toimeen (Riihimiiki) ylim. asm Antti Veli Manninen, Jullani Lindqvist, Arto 
Jullani Tauru, Rauno Aleksi Hupila, Jaakko Rantala, als Eino Antero Harjula, 
(Lohja) ylim. asm Leevi Myllyaho, (Lahti) ylim. asm Esko Ilmari Ranta, Seppo 
Ensio Poyry, (Hiimeenlinna) ylim. asm Ossi Antero Laakso, (Kerava) ylim. asm 
Pentti Jullani Pekkanen, (Jiirvenpaa) als Viljo Ensio Vattukallio, Tuure Pekka 
Juhani Heikkinen, (Hanko) als Juhani Armas Mustonen, (Seinajoki) ylim. asm 
Kaarlo Herman Arola, Risto Sakari Miiki-Valkama, Matti Jaakko Juhani Pih
laja, Arvi Einari Rahunen, Raijo Mauno Mikael Hiirmii, Atte Matti Makela, 
Kauko Ilmari Rauhala, ylim. trukinkulj. Aarre Viljarni Saarikoski, konttoriapu
laisen toimeen (A 8 pl) (Helsinki) kapl Ina Maritta Tiainen, Elsi Ingrid Luk
karinen, Ritva Liisa Soderlund, Saila Sirkka-Liisa Latomaa, konttoriapulaisen toi
meen (A 7 pl) (Helsinki) ylim. tap! Kerstin Ann-Mari Kekiilainen, Anja Maria 
Inkeri Koskela, Maija-Liisa Teras, tilip. tpl Irja Sinikka Pyyhtia. 
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14 Rataosasto 
Yp. 2 1. rakennusmestarin virkoihin (Otava) 2 1. rakennusmestari Mauri 

Antero Lamberg ja (Kontiomiiki) 2 1. rakennusmestari Rauno Raineri Falck, 
2 1. vanhemman toimistorakennusrnestarin virkaan (Helsinki ) yp. 2 1. rakennus
mestari Erkki Ilmari Hartikainen, ap. 1 1. rakennusmestarin (A 22) virkaan 
(Helsinki) ap. 1 1. rakennusmestari (A 21) Kirnmo Untamo Airisto, 3 1 raken
nusmestarin virkaan (Joensuu) vt. 3 1. rakennusmestari Paavo Seppo Sakari 
Hakkarainen, 2 1. vanhemman toirnistorakennusmestarin virkaan (Seiniijoki) 2 1. 
nuorempi toimistorakennusmestari Aukusti Johannes Martin ja ratavartijan toi
meen (Kolari) vt. ratavartija Mauno Antero Arvola . 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 3 

Vilttaus Vlralllslln tledotukslln merkltian: VT 117t .2 ( = lehden numero, woel, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 

T o i m i t u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 21. 1. 1971 

Sisiillys: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 52 a/700 
20 Hakemus virkaan tai toimeeno 
3o Ulkomailla tehtyjen virkamatkojen 

kustannusten korvaamineno 
40 Valtion viranomalS!ssa kiiytettiivat 

paperit ja muut kirjoitustarvikkeet 
sekii asiakirjojen ulkoasuo 

5o Taloudellisen kasvun turvaamineno 
60 Eriiiden sopimusten tarkistamisen 

jarjestelyo 
7 o Hintaneuvostoo 
So Eriiiden hintojen tarkistamineno 
90 Aloitetoimintao 

10o Itiiinen yhdysliikenneo 
llo Pohjoismainen tavaratariffio 
120 Tariffien soveltamineno 
13 o Sotilasmakuupaikkaliputo 

140 Liikennepaikkojen viilimatkat -jul
kaisu: muutoksiao 

150 Tyosopimussuhteessa olevien liikenne
tyontekijiiin, vaununsiivoojien, vetu
rinpuhdistajien ja siivoojien palkato 

160 Yliraskaat kuormat rataosalla Lap
pohja-Hankoo 

170 Tornion tai Naantalin kautta lahetet
tiiviin vientisahatavaran kuljetuso 

18o Henkilovaunuista tehtiivat vikailmoi
tukseto 

190 Liikennoiminen enintaiin 20 tonnin 
akselipainoisella kalustolla rataosalla 
Seiniijoki-Kaskineno 

200 Tampereen aseman puhelinnumeroo 
21. Avoimia virkoja ja toimiao 

VR Virallisia tiedotuksia 52 a/70 1 
Erillisenii on julkaistu VR Virallisia tiedotuk ia 52 a/70, jonka 

sisiiltonii on: 1. Vaunukuormien kotiinkuljetuso - 20 Ohjeet tilitys
me.nettelystii suoritettaessa vaunukuormien kotiinkuljetuksia edellii jul
kaistun sopimuksen mukaano 

Hakemus virkaan tai toimeen 2 
Hakemuksissa il.menneiden virheellisyyksien ja puutteellisuuksien 

johdosta huomautetaan, etta viranhakijan, mikali han on vakinaisen 
viran tai toimen tai ylimaariiisen toimen haltija, on merkittava alle-

5792/ 71/5 
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kirjoituksensa alle se vakinainen virka, toimi tai ylimaarainen toimi, 
johon han on saanut avoimen kirjeen taikka valta-, toimi- tai maarays
kirjan ( ei siis sita virkaa, tointa tai ylimaaraista tointa, jota han vt
tai vs-maarayksen mukaisesti hoitaa). Ellei hakijaa ole ni.mitetty vaki
naiseen virkaan tai toimeen taikka maaratty ylimaaraiseen toimeen, 
hanen tulee merkita vastaavasti virka-asemansa ( esim. alokas, liikenne
oppilas, tilapainen toimistoapulainen jne.). Lisaksi on allekirjoituk
sen yhteyteen ehdottomasti merkittava asianomaisen virantoimitus
paikka tasmallisesti, rautatiehallituksessa asianomainen toimisto ja piiri
hallinnossa esim . Pernion asema, Riihimaen varikko, Tikkurilan raken
nusmestarin toimisto, Turun varasto, Pasilan konepaja jne., jotta tie
dettaisiin, mista banta koskeva nimikirjanote on saatavissa. 

Edelleen huomautetaan, etta monet ovat vastoin ohjeita hakeneet 
samalla hakemuksella erilaisia virkoja, esim. 2 1. kirjurin yp ja ap vir
koja, pitaen niita ilmeisesti samanlaisina. Samanlaisia virkoja ovat vain 
sellaiset virat, joiden virkanimikkeet kaikkine lisakkeineen ( esim. yp, 
ap, 1 1., 2 1., 1 pl, 2 pl) ja myos palkkausluokat ovat tasmalleen samat . 

(Hloj .n:o 2267/110/70, 13. 1. 1971. -Vert. VT 47/70. 1.) VT 
3/71. 2. 

Ulkomaille tehtyjen virkamatkojen kustannusten 
korvaaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston piiiitos 
ulkomailla tehtyjen virkamatkojen paivarahoista ja hotellikorvauksista. 

Annettu Helsingissa .30 paivana joulukuuta 1970. 

Ulkomailla tehtyjen virkamatkoje.n kustannusten korvaamisesta 27 
paivana helmikuuta 1965 annetun asetuksen (106/65) 5 §:n nojalla 
valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta antanut seuraavat 
maaraykset: 

1 §. 
Paivarahojen Ja hotellikorvausten osalta maat jaetaan seuraaviin 

ryhmiin: 

Ryhma A 

Amerikan Yhdysvallat 
Neuvostoliitto 

Ryhma B 

Brasilia 
Ghana 

Guinea 
Indonesia 
Islanti 
Israel 
Ita-Afrikan maat 
Japani 
Kamerun 
Kanada 

Kuuba 
Libya 
Meksikko 
Mongolia 
Nigeria 
Norja 
Norsunluurannikko 
Ranska 



Ruotsi 
Saudi-Arabia 
Senegal 
Tanska 
Venezuela 
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Ryhma C 

Maat, joita ei 
ole mainittu muihin 
ryhmiin kuuluviksi 

2 §. 

Ryhmii D 

Espanja 
Kiina 
Kreikka 
Portugal 
Turkki 

3 

Virkamatkasta ulkomailla suoritetaan paivarahaa Ja hotellikorvausta 
seuraa vas ti : 

Matkustusluokka I Ma tkustusluokka II Matkustusluokka III 

H otelli - Hotelli- H otelli-
Ryhmii Paiva- korvauksen Paiva. korvauksen Paivli- korvauksen 

raha- enimm3is· raha- enimmliis· mba- enimmiis-
mk maara mk miiiiri mk m~Hirii 

mk mk mk 

A 75,- 94,- 59,- 87,- 50,- 70,-
B 63,- 65,- 51,- 60,- 45,- 50,-
c 53,- 50,- 45,- 48,- 38,- 40,-
D 43,- 40,- 39, - 38,- 34,- 35,-

3 §. 
Tata paatosta sovelletaan 1 paivana tammikuuta 1971 ja sita myo

hemmin alkaviin matkavuorokausiin. 
Talla paatoksella kumotaan ulkomailla tehtyjen virkamatkojen pai

varahoista ja hotellikorvauksista 4 paivana maaliskuuta 1965 annettu 
paatos siihen 19 paivana lokakuuta 1967 ( 448/67) tehtyine muutok
sineen. 

(Asetuskokoelma n:o 889/70. - Vrt. K1 12/65. 3. ~ Hloj n:o 
Hlo 37/124/71, 14. 1. 71.) VT 3/71. 3. 

3 

V aition viranomaisissa kaytettavat paperit ja muut 4 
kirjoitustarvikkeet seka asiakirjojen ulkoasu 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 
valtion viranomaisissa kaytettavista papereista ja muista kirjoitus

tarvikkeista. 

Annettu Helsingissii 11 piiiviinii syyskuuta 1970. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 
maaratyn ministerin esittelysta saadetaan: 
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1 luku. 

Yleisia saannoksia. 

1 §. 
Valt.ion viranoma.isten on virkato.iminnassaan kaytettava taman ase

tuksen mukais.ia papere.ita ja muita kirjoitustarvikkeita. 

2 §. 
Kirjoitustarvikkeilla tarkoitetaan tassa asetuksessa: 
1) kirjoituksen, piirustuksen, kartan tai kuvan pohjaa, kuten pape

ria, kudosta ja muovia; 
2) kynia, konttorikoneiden ja leimasinten variaine.ita, hi.il.ipape

reita, varinauhoja ja niihin verrattavia muita kirjoitustarvikkeita; seka 
3) muita asiakirjojen valmistuksessa kaytettavia tarvikkeita ja lait

teita. 

3 §. 
Kirjo.itustarvikkeiden kaytossa on otettava huomioon arkisto.inti

nakokohdat, ta1oudellisuus ja rationaalinen konttoritekniikka. 

4 §. 
Valtion varoilla viranomaisen kaytettaviksi hankittuja ·kirjoitustar

vikkeita ei saa kayttaa muihin kuin virkatoimintaan ·kuuluviin tarkoi
tuksiin. 

2 luku. 

Paperi. 

5 §. 
Paperilla tarkoitetaan tassa asetuksessa kirjoitus-, kopio-, monistus-, 

paino-, piirustus- ja karttapaperia seka kartonkia. Paperia on seka 
arkistokelpoista etta pysyvaan sailyttamiseen soveltumatonta. 

6 §. 
Viranomaisen tulee kayttaa, jollei erityisista sy1sta muuta johdu, 

asiakirjoihinsa ja painotuotteisiinsa standardikokoisia papereita. 

7 §. 
Arkistokelpoiseksi paperiksi voidaan hyvaksya paperi, joka tayttaa 

seuraavat vaatimukset: 
1) paperin taittoluvun mitattuna Kohlerin-Molinin laitteella ilman 

suhteellisen kosteuden ollessa 65 % ja lampotilan + 20° C tulee olla 
vahintaan 200, lukuun ottamatta monistus- ja painopaperia, joiden 
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taittoluvun tulee olla samoissa olosuhteissa edellisen vabinhian 100 4 
ja jiilkimmaisen vahintaan 25; 

2) paperin tulee olla mahdollisimman neutraalia, sen kylmauutteen 
pH-luku ei saa olla pienempi kuin 6; 

3) paperin kupariluku Braidyn menetelman mukaan saa olla enin
taan 2; seka 

4) paperin tulee sailya hyvin laboratorio-olosuhteissa suoritetuissa 
vanhen tamiskokeissa. 

Arkistokelpoisen paperin tulee lisaksi !tlittavassa miii:irin sietaa 
vettii, olla tasaista pinnaltaan, lapinakymatonta, tasalaatuista ja puh
dasta sekii hankauksen- ja repaisyn kestiivaa. Piirustus- ja karttapape
rin on lisaksi oltava korjailukelpoista ja kayttoolosuhteet huomioon 
ottaen mitanpitavaa seka kartongin jaykkaa. Monistus- ja painopape
reiden ei kuitenkaan tarvitse olla hankauksen kestavia. 

Arkistokelpoisen papetin on tiiytettava myos ne muut mahdolliset 
paperin sailyvyyden ja kestavyyden kannalta merkitykselliset vaatimuk
set, jotka valtion teknillinen tutkimuslaitos maaraa hankittuaan asiasta 
tarvittavat lausunnot . 

8 §. 
Arkistokelpoista paperia tulee kayttaa seuraaviin asiakirjoihin: 

1) diaareihin seka niita vastaaviin merkintakirjoihin ja kortistoihin, 
2) jatkuvasti tarvittaviin tai pitkiiaikaisen oikeuden todisteina ole

viin luetteloihin ja rekistereihin, 
3) valtioneuvoston ja keskusvirastojen p()ytakirjoihin, 
4) valtioneuvoston, ministerioiden, keskusvirastojen ja laaninhalli

tusten vaikutukseltaan pitkaaikaisten tal laajakantoisten piiatosten ja 
kirj eiden tallekappaleisiin, 

5) tuomioistuinten tuomio-, paatos- ja p0ytakirjanotetaltioihin ja 
kantatuomiokirjoihin seka hovioikeuteen toimitettaviin tallekappaleisiin, 

6) valtioneuvostolle, ministerioille, korkeimmalle oikeudelle ja kor
keimmalle hallinto-oikeudelle lahetettaviin periaatteellisesti tarkeisiin 
lausuntoihin ja esityksiin, 

7) pitkiiaikaisen oikeuden todisteina oleviin tai yleisesti tarkeisiin 
toimituskirjoihin, sopimuksiin ja omistusoikeuskirjoihin, 

8) tilivirastojen paatilikirjoihin, 
9) perustavanlaatuisten karttojen ja piirustusten arkistokappalei

siin, seka 
10) asetuskokoelman ja komiteanmietintojen arkistokappaleisiin . 
Arkistokelpoisen paperin muihin asiakirjoihin kayttamisesta paattaa 

asianomainen viranomainen. Erityisesta syysta voi viranomainen kayt
taa muutakin kuin arkistokelpoista paperia 1 momentissa tarkoitettui
hin asiakirjoihin hankittuaan asiasta lausunnon valtionarkistolta. 



4 
3 -6-

9 §. 
Viranomaisissa kiiytettiiviiksi valmistetaan erityisia arkistoke:Lpoisia 

papereita, joita jiiljempiina nimitetaiin arkistopapereiksi. Arkistopaperit 
on varustettava aidolla vesileimalla, jollei kauppa- ja teollisuusminis
terio erityisistii syista joissakin tapauksissa myonnii lupaa niiden val
mistamiseen vesileimattomina. Tiissii pykiiliissii tarkoitettuja arkistopa
pereita saa myydii muillekin kuin viranomaisille. 

Viranomaiset voivat kuitenkin kayttaii myos muita arkistokelpoisia 
papereita 8 §: ssii mainittuihin tarkoituksiin. 

10 § . 
Edellisessa pykiiliissii tarkoitetussa vesileimassa on Suomen vaaku

nan leijona miekkoineen, paperin lajia osoittava numero, valmistajan 
toiminimi sekii valmistusvuosi. Vesileiman tulee olla kokonaan ylhtenii 
tai useampana osana jokaisessa A 3-kokoisessa ( 297 X 420 mm) pape
rissa . 

11 §. 
Arkistopapereita valmistetaan seuraavia lajeja seuraavan painoisina: 

arkistokirjoituspaperi n:o 1 
arkistokirjoituspaperi n: o 2 
arkistomonistuspaperi n:o 3 
arkistopainopaperi n:o 4 
arkistokartonki n:o 5 

g/m' ± 5% 

100 
80 
80 
60 

160 

Arkistokirjoituspaperin n: o 1 tulee sen lisiiksi, mit a 7 §: ssii on 
paperin arkistokelpoisuudesta siiadetty, kuitukoostumukseltaan olla 
kokonaan lumppuselluloosaa. 

12 §. 
Arkistokirjoituspaperia n:o 1 kiiytetiiiin vain perustavarrlaatuisiin 

luetteloihin ja muilhin niihin verrattaviin asiakirjoihin, jotka vaativat 
suurta kestiivyyttii. Muunlaisiin asiakirjoihin tiita arkistopaperilajia saa 
kayttiiii vain erityisestii syystii. 

13 §. 
Arkistopapereita voidaan hankkia viranomaisen kayttoon vain niiltii 

suomalaisilta paperinvalmistajilta, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet 
kauppa- ja teollisuusministeriolle sitoutuvansa niiden valmistuksessa 
ja myynnissii noudattamaan taman asetuksen siiiinnoksia. 

Valmistajan on esitettiivii 10 §:ssii tarkoitettu vesileima kauppa
ja teoNisuusministeriolle hyviiksyttiivaksi. 



-7- 3 

14 §. 4 
Arkistopaperin valrnistajan on jokaisesta valmistamastaan erasta 

tutkittava riittava miiarii naytteita. Tarkemmat ohjeet tutkimuksen suo
rittarnisesta antaa kauppa- ja teollisuusministerio. 

Arkistopapereita ei saa myyda tai muutoin luovuttaa kayttoon, 
elleivat ne tayta tiissa asetuksessa siiiidettyjii vaatimuksia. 

15 §. 
Viranomaisissa kaytettiivii.ksi valmistetaan myos seuraavia pysyvaan 

sailytykseen soveltumattomia papereita, joita jaljempana tiissa asetuk
sessa nimitetaan toimistopapereiksi. Nama eivat saa sisiiltaii puuhio
ketta ja niiden kylmiiuutteen pH-luku ei saa olla pienempi kuin 5 eika 
kupariluku suurempi kuin 2. 

Toimistopapereita valmistetaan seuraavia lajeja seuraavan painoi-
sina: 

toimistokirjoituspaperi ........ . ... . 
toirnistokirjoituspaperi ............ . 
lapilyontipaperi ..... . ............ . 
monistuspaperi .... . ... . .......... . 
toimistokartonki ..... . ........... . 

16 §. 

g/m2 ± 5% 

80 
60 
40 
70 

100-250 

Toirnistopapereita voidaan hankkia viranomaisten kayttoon vain 
niilta suomalaisilta paperinvalmistajilta, jotka ovat k.irjallisesti kauppa
ja teollisuusministeriolle ilmoittaneet sitoutuvansa oiiden valrnistuk
sessa noudattamaan taman asetuksen siiiinnoksia. 

17 § . 
Valtion viranomaisissa kaytettavaksi tarkoitettu arkistokirjoituspa

peri n:o 1 ja arkistokirjoituspaperi n:o 2 on, sen lisiiksi mita on siiii
detty arkistopaperin vesileimasta 9 §:ssii, varustettava myos vesilei
malla, jossa on sanat Suomen valtio - Fin ka staten. Valtion viran
omaisen kiiytettaviiksi tarkoitettu toimistokirjoituspaperl tulee niin 
ikaan varustaa vesileimalla, jossa on sanat Suomen valtio - Finska 
staten. 

3 Juku. 

Muut kirioitustarvikkeet. 
18 §. 

Asiakirjoihin, joihin 8 §: n mukaan on kaytettiivii arkistokelpoista 
paperia, saa kirjoituksen tai asiakirjan sisiiltoii ilmaisevan muun jiiljen 
aikaansaamiseksi kiiyttiia vain arkistokelpoisiksi hyviiksyttyjii kirjoitus
tarvikkeita. 
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Edella 1 momentissa tarkoitetuksi arkistokelpoiseksi kirjoitustar
vikkeeksi voidaan hyviiksya kirjoitustarvike, jolla aikaansaatu kirjoitus 
tai jalki kestiia piiiviinvalon, ilman, veden ja alkoholin vaikutusta yhta 
hyvin kuin kirjoitus, joka on aikaansaatu paperille musteella, joka sisal
tiia litraa kohti 23,4 grammaa vedetonta parkkihappoa ( tanniinia), 
7,7 grammaa kiteista gallushappoa, 30, grammaa rautasulfaattia, 10 
grammaa arabikumia ja 1 gramman karbolihappoa seka suolahappoa 
ellaisen miiiiriin, joka vastaa 2,5 grammaa kloorivetyii . Kirjoituksen 

tai jrujen tulee olla riittavan kiinteiita kulumista vastaan. 
Erityisesta syysta voidaan 8 §:ssa tarkoitettuihin asiakirjoihin kayt

tiiii muutakin arkistokelpoista pohjaa kuin paperia. 

19 §. 
Arkistokelpoisia ovat tekniset kopiot, joiden valmistamisessa on 

kaytetty yksinomaan arkistokelpoisia kirjoitustarvi:kkeita. 
Kopiot eiviit saa vaikuttaa vahingollisesti muiden asiakirjojen siii

lyvyyteen. 

20 §. 
EdelHi 8 §: ssa tarkoitettujen asiakirjojen paikkaamiseen tai vahvis

tamiseen saa kayttaa vain arkistokelpoisiksi hyvaksyttyja tai muita sel
laisia teippeja, liimoja tai muita aineita, jotka eivat vaikuta vahingolli
esti asiakirjojen sailyvyyteen. 

21 §. 
Arkistokelpoisiksi voidaan hyvaksya muitakin kirjoitustarvikkeita 

kuin mista tassa asetuksessa on saiinnoksia. 

4 luku. 

Erinaisia saannoksia. 

22 §. 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos tutkii ,ja valvoo, etta tassa ase

tuksessa tarkoitetut arkistopaperit ja toimistopaperit tayttavat saadetyt 
vaatimukset. 

Tassa asetuksessa tarkoitetun kirjoitustarvikkeen arkistopaperia Iu. 
kuunottamatta tutkii ja hyvaksyy arkistokelpoiseksi valtion teknillinen 
tutkimuslaitos valmistajan tai maahantuojan hakemuksesta. V altion tek
nillisen tutkimuslaitoksen tehtavana on valvoa arkistokelpoiseksi hyviik
syttyjen kirjoitustarvikkeiden laatua. 

Valtion teknilliselle tutkimuslaitokselle tutkimisesta ja muusta val
vonnasta suoritettavista maksuista on saadetty erikseen. 
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23 §. 4 
Kauppa- ja teollisuusministerio julkaisee tiedonannan valtion tek

nillisen tutkimuslaitoksen arkistokelpoisiksi hyvaksyrnista kirjoitustar
vikkeista Suomen asetuskokoelmassa vuosittain tammikuun aikana. 

24 §. 
Arkistokelpoiseksi hyviiksytyn kirjoitustarvikkeen myyntipakkauk

sen varustamisesta nimiollii antaa tarkemmat ohjeet valtion tekniHinen 
tutkimuslaitos. 

25 §. 
Joka varustaa tiissa asetuksessa tarkoitetun kirjoitustarvikkeen pak

kauksen 24 § :n mukaisin arkistokelpoisuutta osoittavin tunnuksin, 
vaikka tuote ei ole valtion teknillisen tutkimuslaitoksen hyviiksymii, 
taikka myy tai luovuttaa arkistokelpoiseksi merkityn tuotteen tietaen, 
ettei sita ole asianmukaisesti hyviiksytty, rangaistakoon sakolla. 

26 §. 
Tarkempia maarayksia 22 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tut

kimisesta antaa kauppa- ja teollisuusministerio. 
Tarkempia maarayksia taman asetuksen soveltaroisesta muilta kuin 

1 momentissa tarkoitetuilta osin antaa tarvittaessa valtiovarainminis
terio. 

27 §. 
Tama asetus tulee voimaan 1_.. paivana tammikuuta 1971 ja silla 

kumotaan viranomaisissa kayteWivistii .papereista ja kirjoitustarvik
keista 30 paivana joulukuuta 1942 annettu asetus (1117/42) . 

Joulukuun 31 paivana 1970 voimassa olleiden saiinnosten mukaisia 
papereita ja muita kirjoitustarvikkeita saadaan kiiyttaa enintaiin kahden 
vuoden ajan taman paatoksen voimaantulosta, jollei kauppa- ja teolli
suusministerio erityisesta syystii myonna pidennysta. 

(Asetuskokoelma n:o 599/1970 - Rh n:o 2529/09/70, 14. 1. 
71.) VT 3/71. 4. 

Va ltione.uvoston paatos 
valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta. 

Annettu Helsingissa 17 piiivana syyskuuta 1970. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta paattanyt: 

1 §. 
Asiakirjalla tarkoitetaan tassa paatoksessa valtion viranomaisen vir

katoiminnassaan laatimaa kirjoitetussa tai siihen verrattavassa muodossa 
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olevaa paatosta, tuomiota, toimituskirjaa, kirjetta, muistiota, lausuntoa, 
mietintoa, esittelylistaa, poytakirjaa, ilmoitusta, tositetta, luetteloa ja 
kortistoa sekii niihin verrattavaa. 

2 §. 
Muiden asiakirjojen yhteydessa kansioissa sailytettaviin A 5-kokoi

siin asiakirjoihin tulee yleensa kayttaa vaakakokoa A 5L. 

3 §. 
Asiakirjoihin saadaan kayttaa kaksilehtista paperia vain, milloin 

se erityisten syiden vuoksi on tarpeellista eika se aiheuta tarpeettomien 
tyhjien lehtien sailyttamista. 

4 §. 
Asiakirjaan tulee sitomista tai kansioimista varten jiittiiii seka etu

ettii takasivulle vahi.ntaan 20 rnm:n kiinnitysreunus. 

5 §. 
Jollei erityisistii syista rnuuta johdu, on asiakirjaa kirjoituskoneella 

kirjoi tettaessa kiiytettava vakiosarkausta. Talloin sarkairnet asetetaan 
noin 23 mm:n valein paperin vasemmasta reunasta lukien ja uusi rivi, 
merkitaan tai sisennys aloitetaan sarkaimen kohdalta. 

6 §. 
Asiakirjan pohjana kaytettavat lomakkeet on pynttava suunnitte

lemaan sellaisiksi, etta niita kirjoituskoneella taytettaessa voidaan kayt
taa vakiosarkausta. 

7 §. 
Asiakirjaa kirjoituskoneella kirjoitettaessa tulee rivinkorkeutena, 

mitattuna rivin alareunasta seuraavan rivin alareunaan, pyrkia kaytta
maan perusrivia noin 4,24 mm tai puolitoistakertaista perusrivia noi.n 
6,4 mm. Kun kirjoitetaan kayttaen rivinkorkeutena perusrivia, saa 
rivinpituus olla enintaiin kuusi vakio'sarkainvalia eli noin 14 em. 

8 §. 
Jokaisessa asiakirjassa on oltava riittavat tunnistetiedot, joiden tulee 

sisiiltaa ai.nakin merkinta asiakirjan laatineesta viranornaisesta ja laati
tnispaivamaarasta. Kirjeessa ja lausunnossa tulee yleensa olla myos 
viranomaisen osoite ja puhelinnumero. Tunnistetietojen merkitsemisessa 
pyritaan vakioasetteluun. 

9 §. 
Postiosoitteen kirjoittamisessa noudatetaan postisaannon maarayk-

sia. 



-11- 3 

10 §. 4 
Kirjeessa ja lausunnossa on valtettava pitkia johdantolauseita. Sen 

sijaan on lyhyesti viitattava siihen kirjeeseen, johon lahetettava kirje 
tai lausunto on vastauksena. Kirjelomakkeissa tulee olla sana "Viite", 
jonka ohjaamalle kohdalle viitekirjeen numero ja paivays kirjoitetaan, 
seka A 4-kokoisissa kirjelomakkeissa lisaksi sana "Asia", jonka koh
dalla asia tulee lyhyesti ilmaista. 

11 §. 
Allekirjoittajan ja varmentajan .nimikirjoitus asiakirjassa on selvin 

kirjaimin joko konekirjoituksella tai muuten selvennettava. 
Allekirjoitusten yhteyteen tulee merkita myos virka-asema, jolleivat 

erityiset syyt edellyta sen pois jattamista. Merkintaa "Toimeksi saa
nut", "Tehtavakseen saaneena", "Viran puolesta" tai muuta siihen 
verrattavaa merkintaa ei kayteta silloinkaa.n, kun on vain yksi alle
kirjoittaja. 

12 §. 
Jollei muissa saiinnoksissa ole toisin maaratty, tulee lausuntoja 

pyydettaessa tai milloin se muutoin on tarkoituksenmukaista kayttaa 
kirjeen sijasta lahetelomaketta tahi kirjoittaa tai leimasimella merkita 
Hihetetoimenpide itse asiakirjaan. 

Lahetteeseen annettava vastaus tai lausunto voidaan kirjoittaa myos 
lahetelomakkeeseen tai asiakirjaan, jos .niissa on sopivaa tilaa. Jollei 
vastauksen sisallosta jaa jaljennosta, se tulee merkita lyhyesti diaariin. 

13 §. 
Ulkomaisessa kirjeenvaihdossa saadaan edella annettujen maatays

ten estiimatta noudattaa muitakin vakiintuneita muotoja. 

14 §. 
Tatkempia ohjeita taman paatoksen soveltamisesta antaa tarvit

taessa valtiovarainmi.nisterio. 

15 §. 
Tama paatos tulee voimaan 1 paiviina tammikuuta 1971, ja silla 

kumotaan 30 piiiviina joulukuuta 1942 annettu valtioneuvoston paatos 
paperin kayttamisesta viranomaisissa seka kirjeenvaihdon yksinkertais
tamisesta ( 1118/42). 

(Asetuskokoelma n:o 600/1970 - Rh/hlo 2529/09/70, 14. 1. 
71.) VT 3/71. 4. 

Edella olevien asetuksen ja valtioneuvoston paatoksen johdosta 
rautatiehallitus ilmoittaa seuraavaa. 
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Ohjeita kirjeen laatimisesta ja kirjoituskoneen kiiyttamisesta on 
annettu valtiovarainministerion jarjestelyosaston R-muistiossa n:o 3/ 
1970 'Konekirjoituksen opas" . Taman muistion perusjakelu on toimi
tettu. Julkaisua voidaan tilata lisaa Valtion painatuskeskuksesta . Val
tionrautateiden konekirjoitus- ja kirjeenvaihto-opas vuodelta 1954 (lo
make n:o 2626) poistetaan kiiytosta.- (Rb/hlo 2529/09/70, 14 . 1. 
71.) VT 3/71. 4. 

Taloudellisen kasvun turvaaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 
Laki taloudellisen kasvun turvaamisesta . Annettu 30. 12. 1970. 

(868/70) 
(Hlt n:o Hlo 47/22/71, 15. 1. 71.) VT 3/71. 5. 

6 Eriiiden sopimusten tarkistamisen jarjestely 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 
Laki eriiiden sopimusten tarkistamisen jarjestelysta. Annettu 30. 12. 

1970·. ( 869/70) 
(Hlt n:o Hlo 48/22/71, 15. 1. 71.) VT 3/71. 6. 

7 Hintaneuvosto 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 
Valtioneuvoston paatos hintaneuvostosta. Annettu 30. 12. 1970. 

(876/70) 
(Hlt n:o Hlo 49/22/71, 15. 1. 71.) VT 3/71. 7. 

8 Eraiden hintojen tarkistaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 
Valtioneuvoston paatos eraiden urakka-, hankinta- ja tavarantoimi

tussopimusten perusteella maaraytyvien hintojen tarkistamisesta . An
nettu 30. 12. 1970. ( 877/70) 

(Hlt n:o Hlo 50/22/71, 15. 1. 71.) VT 3/71. 8. 

9 Aloitetoiminta 

Palkittuja aloitteita 
Rakennusmestari Aimo Brusin, Pieksamaki 

Hoyryvetureiden seisontaraiteiden jaan sulatus hoyrylla Pieksa
maen varikolla. Kiitosmaininta. 
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Jarjestelymestari Pentti Vellinki, Tampere 9 
Tavaran tukemismahdollisuuksien lisaaminen tukipuomeilla varus

tetuissa umpivaunuissa. Kiitosmaininta. 
(Jrt n:o 17/71, 14.1. 71.) VT 3/71. 9. 

' 
I tainen yhdysliikenne 1 Q 

Suomen ja SNT-Liiton rautatiet ovat sopineet eriiista yhdysliikenne
maarayksia koskevista muutoksista. Taman johdosta painatetaan ju1-
kaisuihin "Rautatierajasopimus" (VR 4782), "Matkustajain, matka
tavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetustariffi" (VR 4784) ja "Toimi
tusohjeet matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetus
tariffiin" (VR 4781) 1. 3. 71 voimaanastuvat lisalehdet. Painatus
jaosto suorittaa lisalehtien jakelun. (Tft n:o Tou 8/258, 15. 1. 71.) 
VT 3/71. 10. 

Pohjoismainen tavaratariffi 11 
Pohjoismaisen tavaratariff1n ( VR 4668) C) -osan 1. kohdan maa

raykset, jotka koskevat Tornion kautta saapuvista lahetyksista kannet
tavaa tulliviHityspalkkiota, muutetaan 1. 2. 71 lukien siten, etta raja
asemalla rautatien toimesta tu11autettavista lahetyksista kannetaan 

- vaunukuormista 15 mk vaunulta 
- kappaletavarasta 4 mk rahdituspainon alkavalta 100 kilolta, 

enintaan kuitenkin 60 mk lahetykselta. 
Muutos sisaltyy tariffi.n lisalehteen, joka tu1ee voimaan 1. 2. 71 

lukien. (Tft n:o Tou 7/251, 14.1. 71.) VT 3/71. 11. 

Tariffien soveltaminen 12 
Alennusluokkien (Hl-H3, hakkeet, halot, latvukset, turve yms .) 

rahdittamisessa on todettu edelleen kaytetyn entista v au n u s s a 
m i t a t u n k u u t i 0 m e t r i m a a r a n perusteella laskettua tariffi
painoa. Huomautetaan, etta maaraykset on muutettu 1. 1. 1971 lukien 
( ks. Aakkosellinen tavaranluokitustaulukko), joten rahdituspainon 
maaraamisessa on kaytettava todellisia kuutio- tai pinokuutiometrimaa
ria ilman vahennyksia. Jos maaria ei muuten saada selville on pino
tavaran pinokuutiometrit mitattava vaunussa ja muun tavaran kuutio
metrit samoin vaunussa kayttamalla kuorman korkeutena sen keski
korkeutta. -
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Samalla huomautetaan, etta halkojen vaunukuormaluokka on H 3 
(ks. VT 52/70. 5.). 

Rautatiekuljetuksissa kaytettyjen kuormalavojen yms. kuormaus
apuvalineiden palautusrahti on maaratty laskettavaksi painosta riippu
miltta vaunukuormaluokan 8 mukaan vajaapainomaksutta. Kappale
tavaralahetykset (aile 5 000 ki'loa) on talloinkin rahditettava jatkokul
jetuslisineen taikka nouto- tai kotiinkuljetusmaksuineen kappaletavara
maksutaulukoiden ( taulukko 28) B-, C- tai D-tariffin mukaan vahim
pine maksuineen. Vaunukuormalahetyksiin ei kuitenkaan sovelleta va
himpia maksuja. (Tft ,n:o To 43/241, 15. 1. 71.) VT 3/71. 12. 

13 Sotilasmakuupaikkaliput 

Maarays sotilasmakuupaikkalipun lisamaksun veloittamisesta Puo
lustusvoimien Paaesikunnan kuljetusosaston rahtiluottotilin valityk
sella, silloin kun lipun haltija haluaa makuupaikan terasrakenteisessa 
makuuvaunussa (CEmt), peruutetaan 1. 2. 1971 lukien (VT 22/70. 
3.). Lisamaksu, joka kahden vuoteen osastossa on 8,00 mk ja kolmen 
vuoteen osastossa 4,00 mk, kannetaan kateisena lipun haltijalta ja 
maksusta annettavaan kuittiin (lomake 2410) tehdaan viittaus ko. 
sotilasmakuupaikkalipusta. Junissa kantaa lisamaksun konduktoori. 
(Tft n:o To 39/242, 14. 1. 71.) VT 3/71. 13. 

14 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

15 

Mekeksen vaihteen merkintoihin (sar 6) lisataan 1. 2. 1971 lukien 
seuraava huomautus: 

T Parkano Oy:n lahtevaa kappaletavaraa varten asema-, alue- ja 
siirtovaunujen rajoissa. Luk. 1. 2. 71. (N:o Lko 246, 12. 1. 71.) VT 
3/71. 14. 

Tyosopimussuhteessa olevien liikennetyontekijain, 
vaununsiivoojien, veturinpuhdistajien ja siivoojien 
palkat 

Liikenneosaston normaalityopaivia suorittavien tyosopimussuhteessa 
olevien liikennetyontekijain, vaununsiivoojien, veturinpuhdistajien ja 
siivoojien kuukausipalkat on tammikuun 1 paivasta 1971 lukien vah
vistettu seuraavan suuruisiksi: 

• 
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Liikennetyi:intekija tyi:ihi:intultua ..... . 
1/2 vuotta palveltuaan ........... . 

Paikkakuntaluokka 
II 

759,09 
780,39 

I 

775,85 
796,68 

III 
744,17 
764,17 

alemman patevyystutkinnon 
suorittamisen jalkeen . . . . . . . . . . . . 846,94 

kolme vuotta edellisesta . . . . . . . . . . . . 875,96 
vaununsiivooja ja veturinpuhdistaja . . . . 754,41 
2 vuotta palveltuaan . . . . . . . . . . . . . . . . 775,85 
siivooja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,14 

(N:o Lko 1156, 11. 1. 71.) VT 3/71. 15. 

828,80 
856,48 
739,32 
759,09 
719,33 

809,75 
837,21 
724,11 
744,17 
704,76 

Yliraskaat kuormat rataosalla Lappohja-Hanko 

Rataosalla Lappohja-Hanko sallitaan 1. 1. 1971 alkaen 2- ja 3-
akselisten vaunujen, joiden akselipaino on yli 17 tonnia ja enintaan 
20 tonnia, kuljetus 20 km/h nopeudella Jtt 5.71 (2) kohdan ehtoja 
noudattaen. ( 1. Rpp:n kirj. n:o 1266/v. 70/24.) (Hki lpp n:o 25/ 
117, 12. 1. 71.) VT 3/71. 16. 

15 

16 

Tornion tai Naantalin kautta liihetettaviin 1'1 
vientisahatavaran kuljetus 

Kuljetukseen on yleensii pyrittava kayttiimiiiin Hkk-vaunuja, joihin 
mahtuu pituuslajiteltua sahatavaraa 45 m3 eli noin 25 tonnia. Kun 
kaikkea vientisahatavaraa ei pituuslajitella toistaiseksi tai suoritetaan 
ainoastaan karkea lajittelu, tarvitaan edullisimman rahdin saavuttarni
seksi Hkk-vaunuja pitempiii vaunuja, jotka myi:is vastaavat 2-akselisen 
vaunun kansainviilistii pituusnormia 12.5 m. Naita kuljetuksia varten 
rakennetaan parhaillaan vaunusarjaa Hkb, jolloin vaunun pituus on 
12.70 m ja kantavuus 27 tonnia. Taman sarjan vaunuja kehoitetaan 
kayttiimaiin niissa tapauksissa, joissa Hkk-vaunu on liian lyhyt. 

Kun Hkb-sarjan vaunuja ei toistaiseksi ole riittavasti, saadaan vuo
den 1971 aikana edelleen kayttaa Ob-vaunuja Hkb-vaunujen puut
teessa. Vannut on kuitenkin kuormattava siten, etta tavara voidaan 
vaikeuksitta siirtokuormata 12.5 metrin pituiseen ruotsalaiseen vau
nuun eli kuorman pituus ei saa ylittaa 12.4 metria eika kuorman paino 
27.5 tonnia. (Mt n:o Lko 2114, 15. 1. 71.) VT 3/71. 17. 

Henkilovaunuista tehtiiviit vikailmoitukset 18 
Huomautetaan, etta nykyisin on kaukojunissa kaikkien matkustaja

vaunujen liimmityskomeroihin sijoitettu vikailmoituskirja, johon kon-
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duktoorin on merkittava vaunukohtaisesti kaikki vaunussa matkan 
aikana havaitut viat. Erillista kirjaa esim. sahkovikoja varten ei enaa 
kayteta. 

Jos vika on sen laatuinen, etta se vaatii valitonta korjausta, kon
duktoorin on ilmoitettava siita sopivan viiliaseman valityksella seu
raavan risteysaseman junasuorittajalle. Ilmoituksessa on mainittava vau
nun numero ja vian laatu. Junasuorittajan on puolestaan pyydettava 
laitteet tuntevan korjaushenkilon niin hyvissa ajoin paikalle, etta vika 
mikali mahdollista voidaan korjata jo junan pysiihdysaikana tai valit
tomasti matkan jatkuessa. (N:o Lko 272, 11. 1. 1971.) VT 3/71. 18. 

Liikennoiminen enintaan 20 tonnin akselipainoisella 
kalustolla rataosalla Seiniijoki-Kaskinen 

Junaturvallisuussaantoon liittyvien teknillisten maaraysten ja ohjei
den (Jtt) 5.61. (3) ja 5.71. ( 1) kohdan mukainen tiimiintalvinen lii
kennoimine.n yli 17 tonnin ja enintiiiin 20 tonnin akselipainoisilla vau
nukuormilla ja Sr 12-sarjan vetureilla on sallittu rataosalla Seinajoki
Kaskinen kuluvan tammikuun 12 piiivastii alkaen. (Sk lpp n:o 73, 
13. 1. 71.) VT 3/71. 19 . 

20 Tampereen aseman puhelinnumero 

Tampereen aseman puhelinkeskuksen numero yleisesta verkosta 
soitettaessa on muuttunut. Uusi numero on 931-33 611. · (Ko 1424/ 
v. 70/127, 12. 1. 71.) VT 3/71. 20 . 

21 Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi ap 1 l rakennusmestQI'in (A 21) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirissli 
(Ruukki; viran haltija toimii Ruukin vastuualueen vastaavan rakennusmestarin 
tehtlivissli) ja yksi 2 l rakennusmestarin (A 19) virka, toistaiseksi Joensuun rata
pirissa Savonlinnan vastuualueella (Savonlinna). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajal!le viimeistlilin 19. 2. 1971 
ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan plilittymistli). 

Ylimaari:iinen 2 l. varastonpaallikon toimi, toistaiseksi Piekslimaen plilivaras
tossa. Rautatiehallituksen palijohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18. 2. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen 
virka-ajan plilittymistli). 

Kirianpitaii:in virka, toistaiseksi Pieksamaen plilivarastossa. Hankintaosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis
tiiiin 18. 2. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piilittymistli). 

Apulaiskanslistin toimi (A 10), toistaiseksi Piekslimlien piiavarastossa. Han
kintaosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Piekslimlien paiivaras
ton piiallikOlle viimeistiilin 4. 2. 1971. 

Konttoriapulaisen toimi (A 7), toistaiseksi Turun piiiivarastossa. Hankinta
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Turun pliavaraston piialli
ki:ille viimeistaan 4. 2. 1971. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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sopimussuhteessa olevien toimihen
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7. Kansainvaliset vapaaliput. 
8. Kontainerieo kuljerusmaksut. 
9. Ulkomaan valuuran muuntokurssit. 

10. Rahtitasoirukset. 
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netyontekijiiin, vaununsiivoojien, 
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13. Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja. 
14. Ratapihojen liikenooimissaiinoot. 
15. Vaununpeitteiden kiiytto, varastointi 

ja huolto. 
16. Liihetysaseman ja maiiriiaseman koo
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seka asiakasnumeroiden merkitsemi
nen. 

17. Maiiraykset tavaran piiiillystiimisesta, 
pakkaamisesta ja osoittamisesta -jul
kaisu: lisayksia liitteeseen I. 

18. Ennakkoilmoirus Helsingin liikenne
alueella kotiinkuljetettavista vaunu
kuormista. 

19. Lenoatinliikenne. 
20. Siihkonkuluruskortit ja v. 1970 siih

konkayttoilmoi tukset. 
21. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 
22. Avoimia virkoja ja toimia. 
23 . Eroja. 

Virkaehtosopimus valtion ikalisajarjestelmiin uudistamisesta 1 
16.12. 1970 

Valtiovarainministerio ja toisaalta valtion virkamiehia edustavien 
virkamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, TVK:n Virkamieskes
kusjarjestot TVK-V ry seka Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto 
VTY ry ovat 6 pi.iivana marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehto
sopimuslain (664/70) 2 §:n nojalla tehneet valtion virkamiesten ika
lisajarjestelmiin uudistamisesta seuraavan virkaehtosopimuksen: 

1 §. 
Sen estamatta, mita valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 

22 paiviina joulukuuta 1942 annetussa laissa ( 1030/42) ja sen nojalla 

6271/71/5 
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valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 paivanii tammikuuta 
194 3 annetussa asetuksessa (36 /4 3) seka valtion ylimaaraisista toi
n.enhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista 8 paivana joulukuuta 1949 
annetussa asetuksessa (755/49) on saadetty, valtion virkamiesten oi
keudesta ikiilisaiin noudatetaan mita tassii sopimuksessa sanotaan. 

2 §. 
Virkamiehille suoritettavat ikalisat maariitaiin jaljempana 3 § :ssa 

mainittuina prosenttiosuuksina kunkin palkkausluokan peruspalkasta tai 
vuosi palkkios ta. 

Virkamiesten ikalisiijarjestelman muutos toteutetaan kolmen seuraa
van kalenterivuoden aikana siten, etta muutoksesta aiheutuvat koko
naiskustannukset ovat 2,7 prosenttia virkamiesten palkkasummasta, las
kettuna vuoden 1970 joulukuussa voimassa olleiden palkkaustaulukoi
den perusteella. 

Vuoden 1971 osalta ikiilisajarjestelman muutoksesta aiheutuvat kus
tannukset ovat noin yksi prosentti laskettuna edella mainitusta palkka-
summasta. 

3 §. 
Ikalisat maaraytyvat prosenttiosuuksina viran tai toimen peruspal

kasta tai ylimiiaraisen toimen vuosipalkkiosta siten, etta ensimmiiinen 
ja toinen ikiilisa ovat kumpikin seitseman prosenttia, kolmas ikiilisii 
kuusi prosenttia seka neljas ja viides ikalisa kumpikin viisi prosenttia. 

4 §. 
Edella 3 §: ssa sanottuihin ikiilisien prosenttiosuuksiin siirrytaan 

kolmen vuoden aikana siren, etta vuoden 1971 alusta lukien ensim
mainen ikalisa on kuusi prosenttia ja nelja muuta ikalisaa kukin viisi 
prosenttia viran tai toimen peruspalka'Sta tai ylimiiaraisen toimen vuosi
palkkiosta. 

Vuoden 1972 alusta lukien ovat ikiilisien prosenttiosuudet vastaa
vasti ensimmainen, toinen ja kolmas ikalisa kukin kuusi prosenttia 
seka neljas ja viides ikalisii kumpikin viisi prosenttia. 

Vuoden 1973 alusta lukien noudatetaan edella 3 §:ssa sanottuja 
prosenttiosuuksia. 

5 
§. 

Kalliinpaikanlisa maaraytyy viran tai toimen taikka ylimaaraisen 
toimen palkkausluokan mukaan. 

6 §. 
Mikiili edella 3-5 §:issa tarkoitetulla tavalla maariiytyvien ika

lisien ja kaliinpaikanlisan yhteismaiira on pienempi kuin asianomaisen 
virkamiehen vuden 1970 joulukuussa voimassa olleiden saannosten mu
kaan laskettu ikiilisien ja kaliinpaikanlisan yhteismaarii, suoritetaan ika
lisien ja kalliinpaikanlisan yhteismaiirii joulukuussa 1970 voimassa ol
leiden palkkaustaulukoiden mukaisesti tarkistettuna tanaan tehdyssa 
yleisessii virkaehtosopimuksessa sovituilla yleiskorotuksen prosenttimaii
rilla. 
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7 §. 1 
Edella tarkoitetulla tavalla tarkistetut palkkaustaulukot lasketaan 

ja laaditaan valtiovarainministerion toimesta taman sopimuksen tultua 
voimaan. 

8 §. 
Edella mainittujen jarjestelyjen taytantoonpanoa ei saa toteuttaa si

ten, etta peruspalkka tai vuosipalkkio alenisi missaan palkkausluokassa. 
Kenenkaan virkamiehen palkkaus ei naiden jarjestelyjen johdosta saa 
alentua. 

9 §. 
Valtion virkamiehen oikeudesta lukea hyvakseen virkavuosia ikii

lisaii varten noudatetaan sen estamatta mita siita on saadetty seuraa
vaa: 

1) Virkamies saa ikiilisaa varten lukea hyviikseen koko sen ajan, 
minkii han taytettyaan kahdeksantoista vuotta on ollut piiatoimeksi 
katsottavassa valtion palveluksessa. 

2) Valtion palvelukseksi katsotaan myos palvelus eduskunnan oi
keusasiamiehenii ja eduskunnan viran tai toimen haltijana, Suomen Pan
kin, Ahvenanmaan maakunnan, kansanelakelaitoksen ja Postipankin toi
men haltijana sekii palvelus valtion teollisuuslaitoksessa. 

3) Samoin edellytyksin kuin valtion palveluksen virkamies saa ikii
lisaa varten lukea hyviikseen myos palveluksen valtion viran tai toi
men haltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain ( 82/43) mukaan neu
vottelukelpoisessa jarjestossa. 

4) Siitii ajasta, minkii virkamies on kahdeksantoista vuotta taytet
tyaan ollut kunnan, kuntien keskusjarjeston, kuntien yhtyman tai us
konnollisen yhdyskunnan taikka sellaisen yksityisen yhteison tai laitok
sen, joka lain tai asetuksen nojalla saa paaosan palkkausmenoistaan 
valtionapuna, piiatoimeksi katsottavassa palveluksessa saa han lukea 
hyvakseen ikiilisaan oikeuttavaksi palvelusajaksi kaikesta yhteensa enin
taiin kymmenen vuotta. 

5) Virkamies saa ikiilisiia varten lukea hyvakseen koko sen a jan, 
minka han on ollut raastuvanoikeuden tai maistraatin lainoppineena 
jiisenenii tai kaupunginviskaalina taikka, kahdeksantoista vuotta taytet
tyiiiin, valtion haltuun otetun kunnallisen tai yksityisen rautatien taikka 
valtion haltuun otetun puhelinlaitoksen taikka Maatalousseurojen Kes
kusliiton siirtoviien asutusvaliokunnan, jiilleenrakennusvaliokunnan tai 
asutusvaliokunnan taikka maanviljelys- tai talousseuran siirtoviien 
asutustoiminnasta johtuvia tehtaviii varten asetetun toimikunnan, 
maanviljelysseuran jalleenrakennustoimikunnan tai maanviljelys- tai 
talousseuran asutustoimikunnan taikka asutustoiminnan johtajan piiatoi
meksi katsottavassa palveluksessa taikka maanviljelys- tai talousseuran 
piiiitoimisena asutustoiminnan johtajana. 

6) Virkamies, joka on ollut kunnan kansakoululaitoksen virassa, 
saa lukea ikiilisaii varten hyvakseen koko sen ajan, minka han kansa-

..-
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koululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja elakkeista 1 paivana hei
nakuuta 1957 annetun lain (248/57) mukaan saa lukea hyvakseen ika
lisaa varten kansakoululaitoksen palveluksessa. 

7) Valtion yliopiston, korkeakoulun seka oppi- tai kasvatuslaitok
sen virkamies saa lukea hyvakseen ikalisaa varten koko sen ajan, minka 
han kahdeksantoista vuotta taytettyaan on ollut paatoimeksi katsotta
vassa palveluksessa yksityisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai valtion 
avustusta nauttivassa oppi- tai kasvatuslaitoksessa. 

8) Virkamies saa lukea hyvakseen ikalisaa varten koko sen ajan, 
minka han on ollut sotatilan aikana latta- tai sotapalveluksessa. Lotta
palvelukseksi luetaan se aika, jolloin asianomainen on saanut lotta
kuukausipalkkaa tai paivarahaa valtion varoista. 

9) Siita ajasta, minka virkamies on ollut kahdeksantoista vuotta 
taytettyaan laakarina, elainlaakarina, sairaanhoitajana, terveyssisarena, 
katilona, mielisairaanhoitajattarena tai mielisairaanhoitajana, proviiso
rina tai farmaseuttina yhtion, yhteison tai yksityisen laitoksen palve
luksessa, han saa lukea hyvakseen sen ajan, joka ylittaa nelja vuotta, 
jos tama toimi on ollut paatoimi seka patevyysehtoihin ja laatuun nab
den siihe valtion virkaan tai toimeen rinnastettavissa, mihin han on 
tasta toimesta erottuaan ensiksi tullut. 

10) Virkamies, jonka virkaan, toimeen tai ylimaaraiseen toimeen 
kelpoisuusehtona on aliperamiehenkirja ~ai alikonemestarinkirja taikka 
toisen luokan radiosahkottajan patevyystodistus taikka vastaava naita 
ylempi patevyyskirja, saa ikalisaa varten lukea hyvakseen enintiian 
kymmenen vuotta siita ajasta, minka han kahdeksantoista vuotta tay
tettyaan on edella tarkoitetun patevyyskirjan haltijana palvellut Suo
messa alusrekisteriin merkityssa kauppa-aluksessa. 

11) Sita aikaa, jonka perusteella virkamies saa muualta tyonanta
jalta tai muun palveluksen perusteella valtiolta elaketta, ei lueta ika
lisaan oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

Valtiovarainministerio voi erityisista syista oikeuttaa virkamiehen 
lukemaan hyvakseen ikalisaa varten muunkin kuin edella mainitun 
palvelusajan, enintaan kuitenkin kahdeksan vuotta . 

10 §. 
Ikalisaa laskettaessa vahennetaan se aika, jona virkamies ei ole 

virantoimituksen keskeytyksen vuoksi virkaansa tai tointansa hoitanut. 
Vahennykseksi ei kuitenkaan lueta sita aikaa, jonka virkamies on 

ollut 
a) vuosilomalla, 
b) sairauden vuoksi virkavapaana, jos hanelle o.n sanotulta virka

vapausajalta palkkauslain 8 §:n nojalla maksettu vahintaan kaksi kol
masosaa peruspalkasta, 

c) raskauden tai synny.ntyksen vuoksi palkkauslain 9 § :n nojalla 
virkavapaana, 

d) suorittamassa asevelvollisuuttaan vakinaisessa vaesssa, 
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e) palkkauslain 10 §: ssa mamltmssa tapauksissa julkisen tehtavan 1 
tai toisen viran tai toimen hoitamisen takia estyneena omaa virkaansa 
tai tointansa hoitamasta, 

£) opintojen vuoksi virkavapaana, jos hanelle on virkavapaus
ajalta maksettu palkkauslain 11 § :n 2 momentin .nojalla palkkaa, 

g) Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjarjestojen palveluk
sessa taikka toteuttamassa sellaista kansainvalista kehitysapuohjelmaa, 
jossa Suomen valtio on osallisena, 

h) muusta syysta virkavapaana en1ntaan yhden kuukauden saman 
kalenterivuoden aikana, tai 

i) ilman syyta pidatettyna tai estettyna virantoimituksesta. 

11 §. 
Eri palvelusaikoja ikalisaa varten laskettaessa otetaan huomioon 

vain taydet kuukaudet, jolloin 30 piiivaa kestanyt yhdenjaksoinen pal
velus katsotaa.n yhdeksi kuukaudeksi. 

Palvelusvuoden jakautuessa kahteen tai useampaan lukukauteen on 
yhden lukukauden palvelus niin manes osa koko vuoden palveluk
sesta kuin oppi- tai kasvatuslaitoksessa on yhden lukuvuoden aikana 
lukukausia. 

12 §. 
Jos syntyy erimielisyytta taman sopimuksen patevyydesta, voimassa

olosta tai oikeasta sisallyksesta, on erimielisyys pyrittava selvittamaan 
neuvotteluilla. 

Neuvottelumenettelyssa sopimuksen tulkinta- ja soveltamisriitojen 
ratkaisemiseksi noudatetaan sita menettelya, josta on sovittu 12 pai
vana lokakuuta 1970 valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenette
lysta tehdyssa paasopimuksessa. 

13 §. 
Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa 

ryhtya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassa
olosta tai oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaati
muksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen 
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo
lehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus 
koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoi
tetta eivatka sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistykselle 
kuuluva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avus
taa kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myota
vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan nil
den lopettamiseen. 

14 §. 
Tama sopimus on voimassa 1 piiivasta tammikuuta 1971 vuoden 

1973 loppuun saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen 
kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. 
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15 §. 
Taman sopimuksen selvennyksista ja taydennyksista on laadittu 

poytakirja. 
(Hloj n:o 75/120/71, 25. 1. 71.) VT 4/71. 1. 

2 Valtion virkaroiesten palkkaustaulukot 

Valtiovarainministerio ja toisaalta valtion virkamiehia edustavien 
virkamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, TVK:n Virkamiesjar
jestot TVK-V ry, seka Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto 
VTY ry ovat 16 paivana joulukuuta 1970 tehneet valtion virkamiesten 
palvelussuhteen ehtojen tarkistamista ja ikalisajarjestelman uudista
mista koskevat virkaehtosopimc:kset. Kummankin sopimuksen sovel
tamisesta on laadittu poytakirja. Mainittujen sopimusten ja poytakir
jojen mukaan tarkistetut palkkaustaulukot on laskettu ja laadittu val
tiovarainministerion toimesra. Palkkaustaulukoiden soveltamisesta anne
taan seuraavat ohjeet. 

1. PALKKAUSTAULUKOT 

A-palkkausluokkien peruspalkat, vuosipalkkiot ja ikiilisat, B-palk
kausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot, S-sopimuspalkkaluokkien 
sopimuspalkat sekii kalliinpaikanlisat suoritetaa.n liitteissa 1-4 olevien 
taulukoiden mukaisesti. 

Liitteessa 1 olevat taulukot ovat voimassa 1. 1. 1971-31.5. 1971 
viilisen ajan. Liitteessa ovat 

A-palkkausluokkien 
peruspalkat ja vuosipalkkiot taulukossa 1; 
ikalisat taulukoissa 4 b ja 5 b; 
kalliinpaikanlisa t taulukossa 6; 
peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisan seka ikiilisien yh
teismaara ikiilisiiryhmittain taulukossa 7 b (Yhdistelmataulukko); 

B-palkkausluokkien 
- peruspalkat ja vuosipalkkiot taulukossa 2; ja 

S-sopimuspalkkaluokkien 
- sopimuspalkat taulukossa 3. 

Liitteissa 2, 3 ja 4 ovat vastaavat taulukot kuin liitteessa 1 seka 
lisaksi taulukot 4 a, 5 a ja 7 a. 

Liitteen 2 mukaiset taulukot ovat voimassa 1. 6. 1971-31. 8. 1971 
valisena aika.na. 

Liitteen 3 mukaiset taulukot ovat voimassa 1. 9. 1971-31. 12. 
1971 valisena aikana. 

Liitteen 4 mukaiset taulukot uvat voimassa 1. 1. 1972 lukien. 
( H uom. Virallisten tiedotusten tahan numeroon on palkkataulu

koista otettu vain valtiovarainministerion antamien ohjeiden liitteena 



-7- 4 

1 olevat taulukot, jotka ovat voimassa 1. 1. 1971-31. 5. 1971. Oh- 2 
jeissa mainitut liitteiden 2-4 mukaiset taulukot julkaistaan myohem-
min sita mukaa kuin ne tulevat sovellettaviksi.) 

2. KAYTTOOHJEET 

Yleista 

Oheisissa palkkaustaulukoissa on esitetty valtion yleisen virkaehto
sopimuksen mukaiset palkkaukset erikseen ajalle 1. 1. 1971-31. 5. 
1971; 1.6. 1971-31.8. 1971; 1. 9.1971-31.12.1971 ja 1. 1.1972 
lukien. Palkkaustaulukoiden kaytto maaraytyy sen mukaan, saako vir
kamies ikalisansa uuden ikalisajarjestelman mukaisesti ( a-jarjestelma) 
vai sailyttaako virkamies hanelle ennen jarjestelman voimaan tuloa 
myonnetyt ikalisat entisen suuruisina ( b-jarjestelma) yleiskorotuksella 
ja asteikonkorjauksella tarkistettuina. Ne palkkaustaulukot, joiden nu
meron peraan on liitetty kirjain a, ovat uutta ikalisajarjestelmaa varten, 
ja ne palkkaustaulukot, joiden numeron peraan on liitetty kirjain b, on 
tarkoitettu entista ikalisajarjestelmaa varten. Palkkaustaulukot, joiden 
numeroon ei ole tiitetty mitaan kirjainta, ovat yhteisia kummallekin 
ikalisajarjestelmalle. Uusi ikalisajarjestelma ( a-jarjestelma) tulee kayt
toon 1. 6. 1971 lukien, joten 1. 1. 1971-31.5. 1971 valisena aikanfl 
valtion virkamiehet saavat ikalisansa b-jarjestelman mukaisena. 

Uuden ikalisajarjestelman ( a-jarjestelma) mukaan saavat ikalisansa~ 
kaikki 1. 6. 1971 lukien valtion palvelukseen tulevat v.irkamiehet 
( uudet virkamiehet) 
kaikki ne virkamiehet, jotka eivat ennen 1. 6. 1971 ole saavutta
neet oikeutta yhteenban .ikalisaan ( asiaan ei vaikuta, milloin ika
lisa myonnetaan) 
ne virkamiehet, joilla 1. 6. 1971 on yksi tai useampi ikalisa, siir
tyvat a-jarjestelmaan siina tapauksessa, etta vastaavien ikalisien 
maara a-jarjestelman mukaan yhdessa kalliinpaikanlisan kanssa on 
markkamaaraisesti enemman kuin b-jarjestelmassa 
ne virkamiehet, joilla 1. 6. 1971 on vahintaan yksi ikalisa mutta 
ei kuitenkaan viitta ikalisaa, saavat ne ikalisat, joihin saavutetaan 
oikeus sanottuna paivana tai sen jalkeen a-jarjestelman mukaisesti 
riippumatta siita, ovatko ne pienemmat tai suuremmat kuin b-jar
jestelman mukaan laskettuna. 
Milloin virkamiehelle on ryhdytty laskemaan ikalisia a-jarjestelmiin 

mukaan, ei siirtymista takaisin b-jarjestelmaan voi tapahtua. 

Taulukot 1, 2 ja 3 (peruspalkat, vuosipalkkiot ja sopimuspalkat) 

Taulukoissa 1 ja 2 on A- ja B-palkkausluokkien peruspalkar ja. 
vuosipalkkiot seka taulukossa 3 sopimuspalkkaluokkien sopimuspalkat. 

Taulukon 1 peruspalkkoja ja vuosipalkkioita kaytetaan kumpaankin 
ikalisa j arj es telmaan. 
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2 T aulukko 4 a ( ikalisat) 
Tauluk:ossa 4 a on A-palkkausluokk.ien ikalisat vuodessa ja kuu

kaudessa a-jarjestelman muk:aan. Ensimmainen ikalisa on kuusi prosent
tia peruspalkasta ja muut viisi prosenttia kukin, yhteensa siis 26 % 
peruspalkasta. 

1. 1. 1972 voimaan tulevissa tauluk:oissa ensimmainen, toinen ja 
kolmas ikalisa on kuusi prosenttia kukin ja neljiis seka viides ikalisa 
kumpikin viisi prosenttia peruspalkasta, yhteensa siis 28 % perus
palkasta. 

T aulukko 4 b ( ikalisat) 
Taulukossa 4 b on A-palkkausluokkien ikalisat b-jarjestelrnan mu

kaan niilta osin kuin ne ovat suuremmat kuin a-jarjestelman mukaiset 
vastaavat ikalisat ottaen huomioon myos kalliinpaikanlisan. 1. 1. 1971 
-31. 5. 1971 valisena aikana voimassa olevaan taulukkoon ikalisat 
on laskettu kaikkien A-palkkausluokkien osalta. 

T aulukko 5 a ( ikalisat) 
T aulukossa 5 a on kahden tai useamman ikalisan markkamaarii 

yhteensa kuukaudessa a-jarjestelman mukaan. 
Ikalisat maaraytyvat ns. lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan. 

Katso tauluk:on 6 ohje. 

Taulukko 5 b (ikalisiit) 
Taulukossa 5 b on laskettu kahden tai useamman ikalisan markka

maara yhteensa kuukaudessa b-jarjestelman mukaan niilta osin kuin 
ne ovat suuremmat kuin a-jarjestelman muk:aiset ikalisat ottaen huo
rnioon myos kalliinpaikanlisan. Samoin kuin tauluk:ossa 4 b on 1. 1. 
1971-31. 5. 1971 voimassa olevaan taulukkoon l~skettu kaikkien A
palkkausluokkien ikalisat. 

T aulukko 6 ( kalliinpaikanlisa) 
Taulukossa 6 on esitetty A,palkkausluokkien kalliinpaikanlisat erik

seen vuodessa ja kuukaudessa. Tauluk:koa kaytetaan kumpaankin ika
lisajarjestelmaa varten. 

Maarattaessa virkamiehelle tulevaa taulukon mukaista palkkausta 
a-ikalisajiirjestelman mukaan otetaan kalliinpaikanlisa viran ns. lopulli
sen sijoituspalkkausluokan mukaan ( viran lopullisella sijoituspalkkaus
luokalla tarkoitetaan viran palkkausluokkaa vahennettyna ja/tai lisat
tyna palkkausluokan alennuksilla ja/tai korotuksilla kuten esim. epa
pa tevyysalennuk:sella, maar a vuosikorotuksella, pa tevyyslisalla, konekir
joituslisalla.) Myos ikalisat maaraytyvat lopullisen sijoituspalkkausluo
kan mukaan. 

Milloin virkamies saa ikalisansa b-jarjestelman mukaan, maaraytyy 
hanen kalliinpaikanlisansa lopullisen sijoituspalkkausluokan, lisattyna 
yhta monella palkkausluokalla kuin hanella on ikalisia, mukaan. Esim.: 
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viran palkkausluokka on A 26 ja virkamies on oikeutettu kahden palk- 2 
kausluokan suuruiseen patevyyslisiiiin, minka lisaksi hanella on kolme 
ikalisaa. Virkamiehen kalliinpaikanlisa otetaan taulukosta 6 palkkaus
luokan A 30 yhdella ikalisallii mukaan. 

T aulukko 7 a ja 7 b ( yhdistelmataulukot) 

Taulukko 7 a on yhdistelmataulukko a-ikalisajarjestelmaii varten ja 
taulukko 7 b vastaavasti b-ikiilisajarjestelmaa varten. Viimeksi maini
tussa paitsi 1. 1. 1971-31. 5. 1971 voimassa olevassa taulukossa on 
esitetty ainoastaan ne palkkaukset, jotka b-ikalisajarjestelman mukaan 
ovat suuremmat kuin a-ikiilisajiirjestelmiin mukaan. 

Nama yhdistelmataulukot soveltuvat ainoastaan niihin virkamiehiin, 
jotka saavat palkkauksensa kokonaisuudessaan jommankumman taulu
kon mukaan. Niissa tapauksissa, joissa virkamies sailyttiiii jo myonne
tyt ikiilisiit b-jarjestelmiin mukaisina, mutta saa tulevat ikalisiinsa a-jar
jestelmiin mukaan, ei erillisia yhdistelmataulukoita ole kaytettiivissii. 
Niiissii tapauksissa taulukon mukainen kokonaispalkkaus lasketaan seu
raavan esimerkin mukaisesti: 

Viran palkkausluokka on A 26 ensimmiiisessii kalleusryhmiissii ja 
virkamiehellii on 1. 1. 1971 kolme ikiilisaii, joten hanen palkkansa on 
1. 1. 1971 2 157,91 mk/kk. Tiille virkamiehelle myonnetiiiin neljiis ika
lisii 1. 7. 1971 lukien, jolloin hiinen palkkansa tulee olemaan: 

- peruspalkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 670,58 
3 ikalisaa b-jiirjestelmiin mukaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,17 
neljiis ikiilisa a-jiirjestelmiin mukaan . . . . . . . . . . . . . . . . 83,53 
kalliinpaikanlisii A 29 mukaan ( eika A 30 mukaan; kts. 
raulukon 6 ohje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,16 

2 241,44 

T aulukon mukainen uusi kokonaispalkkaus saadaan siis lisiiiimiilla 
entiseen palkkaan a-ikiilisiijiirjestelman mukainen ikalisii. 

Syrjaseutulisat 

Palkkaustaulukkoihin ei ole laskettu A-palkkausluokkien ja B-palk
kausluokkien syrjiiseutulisia. 

Virkarniehelle suoritettavan syrjaseutulisan suuruus miiiiraytyy siten, 
etta kutakin syrjiiseutupistetta vastaava markkamaiirii on 2.5 % hanelle 
maksettavan peruspalkan tai vuosipalkkion sekii ikiilisien ja kalliin
paikanlisien yhteen lasketusta miiiiriistii taikka vastaavasta palkkiosta. 
Yhtii syrjaseutupistettii vastaava markkamiiiira tasoitetaan lahirnpaan 
sellaiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on viidellii tasan jaollinen. 
Jos kaksi lukua on tiillaisena liihimpanii lukuna, suoritetaan tasoitus 
suurempaan liihimpiiiin lukuun. 

(Hloj n:o Hlo 74/120/71, 25. 1. 71.) VT 4/71. 2. 
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Liite 1 

1. 1. 1971-31. 5. 1971 

Palkkaustaulukot ajalle 1. 1.1971-31.5.1971 

Taulukko 1 

A-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot, mk 
Palkkaus· Peruspalkka rai vuosipalkkio Palkkaus- Peruspalkka tai vuosipalkkio 

luokka vuodessa kuukaudess~ luokka vuodessa kuukaudessa 

AI 7 665,84 638,82 A 16 11986,08 998,84 
A2 7 852,68 654,39 A 17 12 486,96 1 040 ,58 
A3 8 053,80 671,15 AlB 13 079,28 1089,94 
A4 8283,- 690,25 A 19 13 729,80 1144,15 
A5 8 512,44 709,37 A 20 14 496,24 1208,02 

A6 8 741,88 728,49 A21 15 257,28 1 271,44 
A7 8 971,44 747,62 A22 16 103,16 1 341,93 
AB 9217,44 768,12 A23 16 932,96 1411 ,08 
A9 9 504,72 792,06 A24 17 883,84 1490,32 
A 10 9 808,08 817,34 A25 18 936,84 1578,07 

All 10 128,24 844,02 A26 20 046,96 1 670,58 
A 12 10 461,24 871,77 A27 21 234,48 1769,54 
A13 10 794,36 899,53 A28 22 515,24 1876,27 
A 14 11127,60 927,30 A29 23 961,- 1996,75 
A 15 11 513,76 959,48 A30 25 467,48 2 122,29 

Taulukko 2 

B-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot, mk 
Palkkaus- Peruspalkkio tai vuosipalkkio Palkkaus- Peruspalkkio tai vuosipalkkio 

luokka vuodessa kuukaudessa Juokka vuodessa kuukaudessa 

Bl 40 240,56 3 353,38 B5 . . ... 52 494,60 4 374,55 
B2 42 305,04 3 525,42 B6. •• 0 . 57 295,80 4 774,65 
B3 45 078,96 3 756,58 B7 62 743 ,80 5 228,65 
B4 48 397,80 4 033,15 B B 68 964,60 5 747,05 

Taulukko 3 

Sopimuspalkkaluokkien sopimuspalkat, mk 
Sopimus- Sopimus-

pa!kka- Sopimuspalkka palkka- Sopimuspalkka 
luokka vuodessa kuukaudessa luokka vuodessa kuukaudessa 

S1 18 579,72 1 548,31 Sll 35 810,64 2 984,22 
S2 19 729,44 1 644,12 s 12 38 504,04 3 208,67 
S3 20 987,76 1 748,98 S13 40 240,56 3 353,38 
S4 22 353,24 1862,77 s 14 42 305,04 3 525,42 
S5 23 751,36 1 979,28 s 15 45 078,96 3 756,58 
S6 25 316,64 2109,72 s 16 48 397,80 4 033,15 
S7 26 981,40 2 248,45 S17 52 494,60 4 374,55 
SB 28 906,44 2 408,87 s 18 57 295,80 4 774,65 
S9 31 001,16 2 583,43 s 19 62 743 ,80 5 228,65 
s 10 .... 33 248,28 2 770,69 s 20 68 964,60 5 747,05 
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1.1.1971--31.5.1971 

Taulukko 4 b 

A-palkkausluokkien ikalisat, mk 

Palkkaus- Ikiilisiit vuodessa lkiilisiit kuukaudessa 
luokka ensimmiiinen tolnen kolmas neljiis vlides ensimmii inen toinen kolmas neljiis viides 

A1 186,84 201,12 229,20 229,44 229,44 15,57 16,76 19,10 19,12 19,12 
A2 201,12 229,20 229,44 229,44 229,56 16,76 19,10 19,12 19,12 19,13 
A3 229,20 229,44 229,44 229,56 246,- 19,10 19,12 19,12 19,13 20,50 
A4 229,44 229,44 229,56 246,- 287,28 19,12 19,12 19,13 20,50 23,94 
A5 229,44 229,56 246,- 287,28 303,36 19,12 19,13 20,50 23,94 25,28 

A6 229,56 246,- 287,28 303,36 320,16 19,13 20,50 23,94 25,28 26,68 
A7 246,- 287,28 303,36 320,16 333,- 20,50 23,94 25,28 26,68 27,75 
AS 287,28 303,36 320,16 333,- 333,12 23,94 25,88 26,68 27,75 27,76 
A9 303,36 320,16 333,- 333,12 333,24 25.28 26,68 27,75 27,76 27,77 
A 10 320,16 333,- 333,12 333,24 386,16 26,68 27,75 27,76 27,77 32,18 

All 333,- 333,12 333,24 386,16 472,32 27,75 27,76 27,77 32,18 39,36 
A 12 333,12 333,24 386,16 472,32 500,88 27,76 27,77 32,18 39,36 41,74 
A13 333,24 386,16 472,32 500,88 592,32 27,77 32,18 39,36 41,74 49,36 
A 14 386,16 472,32 500,88 592,32 650,52 32,18 39,36 41,74 49,36 54,21 
A 15 472,32 500,88 592,32 650,52 766,44 39,36 41,74 49,36 54,21 63,87 

A 16 500,88 592,32 650,52 766,44 761,04 41,74 49,36 54,21 63,87 63,42 
A 17 592,32 650,52 766,44 761,04 845,88 49,36 54,21 63,87 63,42 70,49 
A 18 650,52 766,44 761,04 845,88 829,80 54,21 63,87 63,42 70,49 69,15 
A 19 766,44 761,04 845,88 829,80 950,88 63,87 63,42 70,49 69,15 79,24 
A20 761,04 845,88 829,80 950,88 1 053,- 63,42 70,49 69,15 79,24 87,75 

A21 845,88 829,80 950,88 1 053,- 1110,12 70,49 69,15 79,24 87,75 92,51 
A22 829,80 950,88 1 053,- 1110,12 1187,52 69,15 79,24 87,75 92,51 98,96 
A23 950,88 1 053,- 1110,12 1187,52 1 280,76 79,24 87,75 92,51 98,96 106,73 
A24 1 053,- 1110,12 1187,52 1 280,76 1 445,76 87,75 92,51 98,96 106,73 120,48 
A25 1110,12 1187,52 1 280,76 1 445,76 1 506,48 92,51 98,96 106,73 120,48 125,54 

A26 1187,52 1 280,76 1 445,76 1 506,48 1 766,40 98,96 106,73 120,48 125,54 147,20 
A27 1280,76 1445,76 1506,48 1 766,40 1937,88 106,73 120,48 125,54 147,20 161,49 
A28 1445,76 1506,48 1766,40 1937,88 2108,28 120,48 125,54 147,20 161,49 175,69 
A29 1506,48 1766,40 1 937,88 2 108,28 2 477,52 125,54 147,20 161,49 175,69 206,46 
A30 1766,40 1937,88 2 108,28 2 477,52 2 598,12 147,20 161,49 175,69 206,46 216,51 
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1. 1.1971--31.5.1971 

Taulukko 5b 

A-palkkausluokkien kahden ja useamman ikalisan yhteismaiira 
kuukaudessa, mk 

Palkkaus. Kaks i ikii!is1Hi Kolme iklilisiHi Neljii ikli!isiiii Viisi ikiilisiiii 
luokka yhteensli yhteensii yhteensii yhteensii 

Al • 0 • •••••••• 0 •• 32,33 51,43 70,55 89,67 
A2 . ... . .. . ...... 35,86 54,98 74,10 93,23 
A 3 .............. 38,22 57,34 76,47 96,97 
A4 ••••••••••• 0 •• 38,24 57,37 77,87 101,81 
A5 . ........... .. 38,25 58,75 82,69 107,97 

A6 . .. ........... 39,63 63,57 88,85 115,53 
A7 .. .. . . . ....... 44,44 69,72 96,40 124,15 
A S • • ••••••• 0 •••• 49,22 75,90 103,65 131,41 
A9 •••• 0 ••••••••• 51,96 79,71 107,47 135,24 
A 10 • ••••••••• 0 ••• 54,43 82,19 109,96 142,14 

A 11 ••••••• • •• 0 ••• 55,51 83,28 115,46 154,82 
A12 .............. 55,53 87,71 127,07 168,81 
A13 •••••• 0. 0 • • ••• 59,95 99,31 141,05 190,41 
A 14 •• • • •• •• •• • •• 0 71 ,54 113,28 162,64 216,85 
A 15 •••••• • • 0 ••••• 81,10 130,46 184,67 248,54 

A 16 ....... . ...... 91,10 145,31 209,18 272,60 
A 17 .. .. . ... .. . . .. 103,57 167,44 230,86 301,35 
A 18 ......... . .... 118,08 181,50 251,99 321,14 
A 19 ... .. ......... 127,29 197,78 266,93 346,17 
A20 .. . .... . ...... 133,91 203,06 282,30 370,05 

A21 .. . ....... . ... 139,64 218,88 306,63 399,14 
A22 ....... . . . .... 148,39 236,14 328,65 427,61 
A23 •• 0 •••••••• ••• 166,99 259,50 358,46 465,19 
A24 . . . .. . . . ... . .. 180,26 279,22 385,95 506,43 
A25 . . .. . ......... 191,47 298,20 418,68 544,22 

A26 ••• • •• 0 •• ••••• 205,69 326,17 451,71 598,91 
A27 ••• • • • • 0 •• •••• 227,21 352,75 499,95 661,44 
A28 ••• •••• •• • • 0 •• 246,02 393,22 554,71 730,40 
A 29 .. ... . . ....... 272,74 434,23 609,92 816,38 
A 30 . . .. .. .. .... .. 308,69 484,38 690,84 907,35 
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1.1.1971--31.5.1971 

Taulu.kko 6 

A-palkkausluokkien kalliinpaikanlisat, mk 

Kalliinpaikanlisa vuodessa Kalliinpaikanlisli kuuksudessa 
III II I III II I 

Palkkaus- kalleus- kalleus- kalleus· kalleus- ks!leus- ka!leus-
luokka ryhmiissa ryhmiissii ryhmiissii ryhmassa rybmiissa ryhmiissi 

AI ............... 155,04 300,72 451,56 12,92 25,06 37,63 
A2 ............... 155,04 319,80 466,32 12,92 26,65 38,86 
A3 ............... 174,12 339,60 506,04 14,51 28,30 42,17 
A4 ....... .. . . ... . 174,12 348,96 514,68 14,51 29,08 42,89 
A5 ... . ........... 176,88 359,40 540,48 14,74 29,95 45,04 

A6 ............... 188,16 367,20 568,32 15,68 30,60 47,36 
A7 ............... 198,60 393,24 588,72 16,55 32,77 49,06 
AS ............... 211,56 412,68 625,08 17,63 34,39 52,09 
A9 ••• 0 •• 0 ••••• ••• 212,28 440,88 658,56 17,69 36,74 54,88 
A10 ............. . 238,44 469,68 703,44 19,87 39,14 58,62 

All • • ••••••••••• 0 250,32 502,44 743,64 20,86 41,87 61,97 
A12 0 0 0 ••• •••••••• 253,56 516,60 795,48 21,13 43,05 66,29 
A13 .............. 274,92 560,28 877,20 22,91 46,69 73,10 
A14 ••••••••••••• 0 311,28 626,76 956,16 25,94 52,23 79,68 
A15 ........ ...... 335,40 671,76 1 000,56 27,95 55,98 83,38 

A16 .............. 349,68 686,04 1036,92 29,14 57,17 86,41 
A17 ........... . .. 357,60 732,- 1 087,56 29,80 61,- 90,63 
A18 • 0 •• 0 0 • •• •• ••• 378,96 768,12 1143,- 31,58 64,01 95,25 
A19 •••••• 0 ••••••• 404,52 798,84 1212,36 33,71 66,57 101,03 
A20 .............. 422,40 838,80 1256,64 35,20 69,90 104,72 

A21 .............. 449,28 889,56 1334,16 37,44 74,13 111,18 
A22 .............. 462,- 917,52 1380,36 38,50 76,46 115,03 
A23 ••••• 0 •••••••• 483,48 967,80 1468,80 40,29 80,65 122,40 
A24 •••••• 0 • • •••• 0 502,68 1024,32 1521,60 41,89 85,36 126,80 
A25 .............. 551,64 1073,52 1618,32 45,97 89,46 134,86 

A26 .............. 570,84 1115,88 1686,72 47,57 92,99 140,56 
A27 .............. 600,- 1196,76 1775,88 50,- 99,73 147,99 
A28 .............. 631,44 1250,04 1873,80 52,62 104,17 156,15 
A29 .............. 643,68 1290,12 1933,92 53,64 107,51 161,16 
A30 ilman ikiilisaa . 667,20 1341,- 2 007,48 55,60 111,75 167,29 

A30 y hdella ikalisiillii 692,64 1385,52 2 082,24 57,72 115,46 173,52 
kabdella 

" 
723,36 1438,56 2183,04 60,28 119,88 181,92 

kolmella 
" 

739,56 1502,04 2 241,60 61,63 125,17 186,80 
neljiilla 

" 
765,72 1550,04 2 315,16 63,81 129,17 192,93 

vii della 809,88 1 605,84 2 423,88 67,49 133,82 201,99 



4 - 14 -

1. 1.1971--31.5. 1971 

Taulukko 7 b ( Yhdistelmataulukko) 

A-palkkausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisan 
seki.i ikalisien yhteismaara ikalisaryhmittain kuukaudessa, mk 

III KALLEUSRYHMA 

Palkkaus- l kii l isicn lukumliiirli 
luokka 0 t 2 3 4 5 

A1 651,74 667,31 685,66 704,76 724,11 744,17 
A2 667,31 685,66 704,76 724,11 744,17 764,17 
A3 685,66 704,76 724,11 744,17 764,17 785,75 
A4 704,76 724,11 744,17 764,17 785,75 809,75 
A 5 724,11 744,17 764,17 785 ,75 809,75 837,21 

A6 744,17 764,17 785,75 809,75 837,21 864,88 
A7 764,17 785 ,75 809,75 837,21 864,88 892,90 
A8 785,75 809,75 837,21 864,88 892,90 922,44 
A9 809,75 837,21 864,88 892,90 922,44 953,24 
A 10 837,21 864,88 892,90 922,44 953,24 987,43 

All 864,88 892,90 922,44 953,24 987,43 1 027,98 
A 12 892,90 922,44 953,24 987,43 1027,98 1070,38 
AU 922,44 953,24 987,43 1027,98 1070,38 1121,52 
A 14 953,24 987,43 1 027,98 1070,38 1121,52 1177,86 
A 15 987,43 1 027,98 1 070,38 1121,52 1177,86 1243,22 

A 16 1027,98 1070.38 1 121,52 1177,86 1243,22 1308,88 
A 17 1 070,38 1 121;52 1177,86 1 243,22 1308,88 1 380,43 
A 18 1121,52 1177,86 1 243,22 1 308,88 1 380,43 1 451,37 
A 19 1177,86 1243,22 1308,88 1380,43 1 451,37 1532,21 
A20 1 243,22 1308,88 1 380,43 1451,37 1 532,21 1624,04 

A 21 1 308,88 1380,43 1 451,37 1 532,21 1624,04 1718,15 
A22 1380,43 1 451,37 1532,21 1624,04 1 718,15 1819,54 
A23 1 451,37 1 532,21 1 624,04 1 718,15 1819,54 1 928,89 
A24 1 532,21 1 624,04 1 718,15 1 819,54 1928,89 2 050,39 
A25 1624,04 1 718,15 1 819,54 1928,89 2 050,39 2 177,89 

A26 1 718,15 1 819,54 1928,89 2 050,39 2177,89 2 327,21 
A27 1819,54 1928,89 2 050,39 2177,89 2 327,21 2 491,26 
A28 1928,89 2 050,39 2 177,89 2 327,21 2 491 ,26 2 668,30 
A29 2 050,39 2 177,89 2 327,21 2 491 ,26 2 668,30 2 876,94 
A30 2 177,89 2 327,21 2 491 ,26 2 668,30 2 876,94 3 097,13 



-15- 4 

1. 1. 1971-31. 5. 1971 

Taulukko 7 b jatkoa 

II KALLEUSRYHMA 

Palkkaus· Ikalisien lukumiiara 
luokka 0 1 2 3 4 5 

A 1 .. .. ... 663,88 681,04 699,45 719,33 739,32 759,09 
A2 ....... 681,04 699,45 719,33 739,32 759,09 780,39 
A3 .. .. .. . 699,45 719,33 739,32 759,09 780,39 802,51 
A 4 ... .... 719,33 739,32 759,09 780,39 802,51 828,80 
A 5 .. . .... 739,32 759,09 780,39 802,51 828,80 856,48 

A 6 ... .... 759,09 780.39 802,51 828,80 856,48 885,89 
A7 . ...... 780,39 802,51 828,80 856,48 885,89 914,82 
A8 . .. .... 802,51 828,80 856,48 885,89 914,82 946,22 
A9 ... .... 828,80 856,48 885,89 914,82 946,22 979,53 
A 10 856,48 885,89 914,82 946,22 979,53 1 015,46 

All 885,89 914,82 946,22 979,53 1 015,46 1 056.01 
A 12 914,82 946,22 979,53 1 015,46 1 056,01 1101,58 
A13 946,22 979,53 1 015,46 1 056,01 1101,58 1153,95 
A14 979,63 1 015,46 1 056,01 1101,58 1153,95 1210,72 
A 15 1015,46 1056,01 1101,58 1153,95 1 210,72 1277,92 

A16 1056,01 1101,58 1153,95 1210,72 1277,92 1 345,57 
A17 1101,58 1153,95 1210,72 1277,92 1 345,57 1 418,39 
A 18 1153,95 1 210,72 1277,92 1 345,57 1418,39 1491,73 
A 19 1210,72 1277,92 1345,57 1 418,39 1 491,73 1575,68 
A20 1277,92 1 345,57 1 418,39 1 491,73 1575,68 1667,53 

A21 1345,57 1 418,)9 1 491,73 1 575,68 1667,53 1 763,57 
A22 1 418,39 1 491,73 1575,68 1 667,53 1763,37 1 869,27 
A23 1 491,73 1575,68 1667,53 1 763,57 1869,27 1980,44 
A24 1575,68 1 667,53 1 763,57 1869,27 1 980,44 2 104,26 
A25 1 667,53 1763,57 1869,27 1 980,44 2 104,26 2 234,04 

A26 1 763,57 1869,27 1980,44 2 104,26 2 234,04 2 384,95 
A27 1 869,27 1 980,44 2104,26 2 234,04 2 384,95 2 550,86 
A28 1 980,44 2104,26 2 234,04 2 384,95 2 550,86 2 731 ,84 
A29 2104,26 2 234,04 2 384,95 2 550,86 2 731,84 2 942,30 
A30 2 234,04 2 384,95 2 550,86 2 731,84 2 942.30 3 163,46 
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1. 1.1971--31.5.1971 

Taulukko 7 b jatkoa 

I KALLEUSRYHMA 

Pa!kkaus- I kalisien lukumiiiira 
luokka 0 1 2 3 4 5 

A1 676,45 693,25 713,32 733,14 754,41 775,85 
A2 693,25 713,32 733,14 754,41 775,85 796,68 
A3 713,32 733,14 754,41 775,85 796,68 820,21 
A4 733,14 754,41 775,85 796,68 820,21 846,94 
A5 754,41 775,85 796,68 820,21 846,94 875,96 

A6 775,85 796,68 820,21 846,94 875,96 905.99 
A7 796,68 820,21 846,94 875,96 905,99 938,06 
A8 820,21 846,94 875,96 905,99 938,06 972,63 
A9 846,94 875,96 905,99 93.8,06 972,63 1006,98 
A 10 875,96 905,99 938,06 972,63 1006,98 1042,86 

All 905,99 938,06 972,63 1006,98 1042,86 1085,25 
A12 938,06 972,63 1006,98 1042,86 1085,25 1131,21 
A13 972,63 1006,98 1042,86 1085,25 1131,21 1185,19 
A 14 1006,98 1042,86 1085,25 1131,21 1185,19 1245,18 
A15 1042,86 1085,25 1131,21 1185,19 1245,18 1312,74 

A16 1085,25 1 131,21 1185,19 1245,18 1312,74 1382,62 
A 17 1131,21 1185,19 1245,18 1312,74 1382,62 1456,96 
A18 1185,19 1245,18 1312,74 1382,62 1456,96 1533,48 
A19 1245,18 1312,74 1382,62 1456,96 1 533,48 1617,12 
A18 1312,74 1382,62 1456,96 1533,48 1617,12 1712,93 

A21 1382,62 1456,96 1533,48 1617,12 1712,93 1811,14 
A22 1456,96 1 533,48 1617,12 1 712,93 1811,14 1917,53 
A23 1533,48 1617,12 1712,93 1 811,14 1917,53 2 032,42 
A24 1617,12 1712,93 1811,14 1 917,53 2 032,42 2 157,91 
A25 1712,93 1 811 ,14 1917,53 2 032,42 2 157,91 2 289,58 

A26 1 811,14 1 917,53 2 032,42 2 157,91 2 289,58 2 443,01 
A27 1917,53 2 032,42 2157,91 2 289,58 2 443,01 2 612,90 
A28 2 032,42 2157,91 2 289,58 2 443,01 2 612,90 2 793,47 
A29 2 157,91 2 289,58 2 443,01 2 612,90 2 793,47 3 006.06 
A30 2 289,58 2 443,01 2 612,90 2 793,47 3 006,06 3 231,63 
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Eraiden lisiipalkkioiden ja palkanlisien tarkistaminen 3 
Nojautuen 16 paivanii joulukuuta 1970 tehdyn valtion yleisen 

virkaehtosopimuksen palkanlisia ja lisiipalkkioita koskevaan liitteeseen 
(liite 3) muutetaan jaljempiinii mainittuja lisapalkkioita ja palkan
lisiii koskevat maiiriiykset tai niiden palkkiomiiariii koskevat kohdat 
tehdyn virkaehtosopimuksen mukaisiksi. Muutoksia on sovellettava 
1. 1. 1971 alkaen. 

Kiinteiden puutavaranosturien kiiyttdjien tehopalkkio 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelmiin n:o 18/ 
712-62, 7353, 24. 1. 1962 (Rh n:o H 99/v. 62, 29. 1. 1962) mukai
sesti kiinteiden puutavaranosturien kiiyttiijina toimiville valtionrauta
teiden palveluksessa oleville henkiloille maksettava tehopalkkio koro
tetaan 20 pennistii 25 penniin kuormatulta vaunuarvolta. 

Ylitystonnipalkkio 

V altionrautateilla suoritettavia ylitystonnipalk:kioita tarkistetaan 20 
prosentilla. 

J unanldhetyspalkkiot 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden nurusterton kirjelmallaiin n:o 
728/712 -63, 5371, 19. 9. 1963 (Kl 45/63.1) vahvistamien junan
liihetyspalkkioita koskevien maariiysten 2. kohta, sellaisena kuin se on 
vahvistettu 4. 10. 1967 (Kl 40/67.2), muutetaan niiin kuuluvaksi. 

2. Junanlahetyspalkkiota maksetaan tulo- ja menoarvion rajoissa 
kolmessa luokassa seuraavasti: I luokassa 100 mk, II luokassa 70 mk 
ja III luokassa 50 mk kuukaudessa. 

T ulliasiamiespalkkiot 

Oman toimensa ohella tulliasiamiehina toimiville virkamiehille suo
ritettavia tulliasiamiespalkkioita, joiden suuruuden kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerio on kirjelmiillaiin n:o 2737/712 -64, 7. 12. 
1964 (Rh H 936/6902, 16. 12. 1964) v·ahvistanut 10-40 markaksi 
kuukaudessa, korotetaan 10 markalla kuukaudessa eli 2Q..-50 mar
kaksi. 

Kotiinkuljetusliikenteessd toimivien autonkuljettajien tehopalkkio 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelmalliiiin n:o 
10/712 -69/455, 24. 1. 1969 (Kl 7/69.1) vahvistamien kotiinkuljetus-
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liikenteessi.i toimlvien autonkuljettajien tehopalkkiota koskevien maa
ri.iysten 1) kohta, sellaisena kuin se on muutettuna valtiovarainminis
terion kirjelmi.illa VM (34/10-99/70, 11. 3.1970 (VT 16/70.2), 
muutetaan ni.iin kuuluvaksi. 

1) Tehopalkkiota maksetaan autonkuljettajille 
a) kuljetetun tonnimai.iri.in perusteella 
- 5 pennia tonnilta, miki.ili autossa on apumies, seka 
b) kayntipaikkojen ( tavaran nouto- ja kotiinkuljetuspaikkojen) 

lukumaaran ja paikka'kunnan tieliikenteen vilkkauteen ja vaikeusastee
seen nojautuvan maksuryhrnittelyn perusteella lisaksi 

4,0 pennia kayntipaikalta I maksuryhmassa (Helsinki) 
3,4 pennia kayntipaikalta II maksuryhmassa (Lahti, Tampere) 
3,1 pennia ki.iyntipaikalta III maksuryhmassa (Heinola, Jyvas-

kyla, Jamsa, Kouvola, Nokia, Pori, Tammisaari, Turku ja 
Vilppula) 

- 2,8 pennia kayntipaikalta IV maksuryhmassa (muut liikenne
paikat) 

Autonkuljettajien yksinajopalkkiot valtionrautateilli:i. 

Valtiovarainministerion kirjelmallaan n:o VM 34/10-99/70, 
11. 3. 1970 (VT 16/70.2) antamia maarayksia, jotka koskevat lii
kenneosastolla virkasuhteessa palveleville autonkuljettajille yksinajosta 
suoritettavia lisapalkkioiva, muutetaan siten, etta maaraysten 1) koh
dassa tarkoitettu palkkio tarkistetaan 60 penniksi ja 2) kohdassa tar
koitettu palkkio 36 penniksi tunnilta. 

V eturimiesten esimiespalkkio 

Oman toimensa ohella veturimiesten esimiehina toirniville veturin
kuljett:<ajille suoritettavat palkkiot, jotka kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerio on viimeksi :kirjelmallaan 2737/712 -64, 6946, 7. 12. 
1964 (Rh H 936/6902, 16. 12 . 1964) vahvistanut enintaan 45 mar
kaksi kuukaudessa, tarkistetaan 30'--60 markaksi kuukaudessa. 

Kielitaitolisi:i.t 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden m1mstenon kirjelman n:o 6071, 
23. 10. 1946 perusteella valtionrautateiden palveluksessa oleville vena
jankielentaitoisille suori tettavat kieli taitolisat, joiden enimmaismai.ira 
on viimeksi vahvistettu enintai.in 40 matkaksi kuukaudessa, korote
taan 30 prosentilla eli enintai.in 52 markaksi kuukaudessa. 
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Ns. kilometriraha 

Sen johdosta, etta linjaliikenteessa toumvat autonkuljettajat ja 
autonapumiehet on siirretty virantoimitusrahasaannon mukaisen matka
rahan piiriin, on kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjel
malla n:o 2883/712 -66/143, 12. 1. 1967 (Kl 4/67.4) annetut maa
raykset ns. kilometrirahan maksamisesta katsottava kumoutuneiksi. 

(Hloj n:o Hlo 67/122/71, 22. 1. 71.) VT 4/71. 3. 

3 

Valtionrautateiden virantoimitus- 4 
rahasaannon muuttaminen 

Nojautuen 16 paiviina joulukuuta 1970 tehdyn valtion yleisen virka
ehtosopimuksen matkakustannusten korvausta ja piiivarahaa koskevaan 
liitteeseen (liite 4) seka palkanlisia ja lisapalkkioita koskevaan liit
teeseen (liite 3) muutetaan valtioneuvoston 5. 6. 1952 vahvistaman 
valtionrautateiden virantoimitusrahasaannon 1 §, 4-6 §:t ja 9-11 
§ :t, naista 1 § sellaisena kuin se on 16. 1. 1958 annetussa valtioneu
voston paatoksessa ja 4 ja 6 § seka 9-11 §: t, sellaisina kuin ne ov<it 
12. 1. 1967 annetussa valtioneuvoston paatoksessa, tehdyn virkaehto
sopimuksen mukaisiksi ja niiin kuuluviksi. 

I Yleistd 

1 §. Valtionrautateiden veturin-, moottorivaunun- ja rata-auton
kuljettaja, autonkuljettaja ja auton apumies, raidetraktorin kayttaja 
ja hiinen apulaisenaan toimiva kytkija, konduktoori, junapakkamestari, 
veturinlammittaja, junamies, lipuntarkastaja, makuuvaununhoitaja, juna
apulainen ja matkustajajunia seuraava vaununsiivooja saa varsinaisen 
palkkauksensa tai palkkionsa lisaksi virantoimitusrahaa jaljempana 
mainitusta juna-, veturi- tai autopalvelukseen luettavasta virantoimituk
sesta. Virantoimitusrahaa ei kuitenkaan makseta veturimiehistolle, joka 
suorittaa uusien tai konepajoilla korjattavina olleiden veturien koeajoja, 
vaan tallainen veturimiehisto saa virantoimitusrahan asemesta kutakin 
uutta tai korjattua ja koeajettua veturia kohden eri korvauksen, jonka 
suuruus on maaratty erikseen. 

Virantoimitusrahaan oikeuttavana virantoimituksena pidetaan myos 
maarattya juna-, veturi- tai autopalvelusta varten asemapaikan ulko
puolelle taikka painvastoin matkustajana tehtavaa matkaa. Niin ikaan 
pidetaan tallipiiivystysta tallaisena virantoimituksena. 

Lisaksi voidaan vaihdemiesten esimiehelle, vaihdemiehelle, asetin
laitemiehelle, vaunumestarille, vaununtarkastajalle ja vaununvoitelijalle 
maksaa virantoimitusrahaa sellaisesta erittain kiihkeasta, rasittavasta 
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ja vaativasta ratapihapalveluksesta, joka valittomasti liittyy junapalve
lukseen. 

II. Matkaraha 

4 §. Ma tkarahaa maksetaan 34 pennia tunnilta 1 §: n 1 kohdassa 
mainitulle junahenkilokunnalle asemapai:kan ulkopuolella tehdyista 
virantoimitusmatkoista eli linjapalveluksesta seka samassa kohdassa 
mainitulle linjaliikenteessa toimivalle autohenkilokunnalle. Milloin 
matka kestaa enemman kuin 24 tuntia, suoritetaan matkaraha yli
menevalta ajalta 20 % :lla korotettuna. 

5 §. Matkarahaan oikeuttava aika lasketaan siita hetkesta alkaen, 
jolloin lahtojuna tai -auto lahtee asemapaikalta, siihen saakka, jolloin 
paluujuna tai -auto saapuu asemapaikalle. Jos aikataulun mukaan kul
keva lahtojuna tai -auto myohastyy Hihtoajastaan, on siita, mikali 
mahdollista, ennakolta ilmoitettava asianomaiselle juna- tai autohenkilo
kunnalle. Ellei tallaista ilmoitusta ole voitu tehda, maaraytyy matka
rahaan oikeuttava aika aikataulun mukaisen lahtoajan mukaan. Matka
aikaan lisataan matkan valmistelua tai sen lopettamista varten enna
kolta maaratty aika taikka muuhun matkarahaan oikeuttavaan tyohon 
valittomasti ennen matkaa tai valittomasti sen jalkeen kaytetty aika. 

III. Paivystysraha 

6 §. Asemapaikalla suoritetusta virantoimituksesta maksetaan 
veturin- ja moottorivaununkuljettajalle, raidetraktorin kayttajalle ja 
hiinen apulaisenaan toimivalle kytkijalle, veturinlammittajalle, konduk
toorille ja junamiehelle perusrahana hiljaisilla paikoilla piiivystysrahaa 
17 pennia tunnilta. Milloin tyon suorittaminen vaatii erikoista jarjes
telykykya ja milloin tyota on pidettava kiihkeana ja rasittavana, makse
taan rautatiehallituksen taman mukaisesti maaraamilla liikennepaikoilla 
piiivystyspalveluksessa toimivalle konduktoorille paivystysrahaa III 
kiihkeysryhman liikennepaikoilla 23,5 pennia, II kiihkeysryhman 
liikennepaikoilla 28,0 pennia ja I kiihkeysryhman liikennepaikoilla 
32,5 pennia tunnilta ja raidetraktorin kayttajalle ja hanen apulaisenaan 
toimivalle kytkijalle sekii junamiehelle vastaavasti 20,0 24,5 ja 29,0 
pennia tunnil ta. 

IV. Ratapiharaha 

9 §. V aihdemiesten esimiehelle, vaihdemiehelle, asetinlaitemiehelle, 
vaunumestarille, vaununtarkastajalle ja vaununvoitelijalle maksetaan 
ratapiharahaa 17 pennia tunnilta 1 § :n 3 kohdassa tarkoitetusta rata-
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pihapelveluksesta niilla liikennepaikoilla, joilla paivystyspalveluksessa 4 
toimlva konduktoori ja junamies on oikeutettu paivystysrahan enim
mhlsmaaraan ja talloin 3 §: ssa mainituin poikkeuksin silta ajalta, joka 
kulloinkin luetaan tyoajaksl. 

V . Veturinraha 

10 §. Veturirahaa maksetaan veturin- ja moottorivaununkuljetta
jalle seka veturinlammlttajille 3,70 pennia veturinkilometrilta seka 
sahkomoottorijunan, moottoriveturin- ja raska-an moottorivaunun kuljet
tajalle yhden mlehen ajossa 7,40 pennia veturikilometrilta, mikali viran
toimitus on kestanyt niin pitkan ajan, etta se 3 §: n mukaan oikeuttaa 
matka- tai paivystysrahaan. Tavarajunissa maksetaan veturirahaa 5,70 
pennia veturikilometrilta. 

11 §. Veturikilometrit maaraytyvat kultakin matkalta lahto- ja 
tulopaikan valisen matkan mukaan, kuitenkln siten, etta niilta tyo
tunneilta jarjestelyjunissa, jotka matkalla oltaessa ylittavat vastaavan 
aikataulun mukaiset yhteenlasketut kulkuajat, veturikilometrit maara
taan samojen perusteiden mukaisesti kuin paivystyspalveluksesta. 

Paivystyspalveluksesta ja muustakin virantoimltusrahaan oikeutta
vasta veturipalveluksesta, joka suoritetaan yksinomaan tai paaasialli
sesti vain maaratylla asemalla tai muulla paikallisesti rajoitetulla 
alueella, maarataan veturikilometrit paivystysrahaan oikeuttavan viran
toimitusajan mukaan siten, etta yhden tunnin lasketaan vastaavan 
kolmeakymmenta veturikilometria. 

Tallipaivystyksesta ei veturirahaa makseta, mutta saavat talli
paivystyksessa toimivat kuljettajat ja lammittajat edella 6 §:n mukaan 
lasketun paivystysrahan lisaksi 100 markan suuruisen vakioeran 
3-viikkoiskaudessa virantoimitusrahaa. 

Edella sanotuin tavoin muutettuja saannoksia on sovellettava 
1. 1. 1971 lukien. (Rh/hlo n:o Hlo 70/125/71, 22 . 1. 1971, -
Ver t. K1 4/67. 5). 

V altionrautateiden virantoimitusrahasaannon 
soveltamismaaraysten muuttaminen 

Valtioneuvoston 5. 6. 1952 vahvistaman valtionrautateiden viran
toimitusrahasaannon soveltamisesta rautatiehallituksen kirjelmalla 
n:o H 122, 17. 6.1952 (Kl 33/52.1) annettujen maaraysten 2 §:n 
toinen kappale, sellaisena kuin se on rautatiehallituksen kirjelmassa 
n:o H 172, 16.2. 1967 (Kl 8/67 .3) , muutetaan nain kuuluvaksi: 

Virantoimltusmatkan valmistus- ja lopettamisajan pituuden eri 
junia ja veturisarjoja seka automiehistoa varten vahvistaa asianomainen 
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johtaja. Matka-aikaan, joka on kaytetty virantoimitusrahasaannon 1 § :n 
2 kohdassa mainittuun, matkustajana tehtyyn matkaan, ei kuitenkaan 
saa lisata valmistus- eika lopettamisaikaa. 

Edella sanotun tavoin muutettuja ohjeita on sovellettava 1. 1. 1971 
lukien. (Rh/hlo n:o Hlo 70/125/71, 22. 1. 71.) VT 4/71. 4. 

Eraiden erityismatkakorvausten tarkistaminen 

Joulukuun 16 paivana 197n tehdyn valtion yleisen virkaehtosopi
muksen matkakustannusten korvausta ja pii·iviirahoja koskevan liitteen 
( H.ite 4) johdosta muutetaan jiiljempiina mainittuja ·erityismatkakor
vauksia koskevat maiiraykset t:ehdyn virkaehtosopimuksen mukaisiksi. 
muutoksia on sovellettava 1. 1. 1971 lukien. 

V altionrautateiden vir an tai toimen haltijoille maksettavat 
V uosimatkarahat 

Vuosimatkamhat, joiden miiiirat on viimeksi vahvistettu kulkulai
tosten ja ylei-sten toiden ministerion kirjelmalla n:o 2883/712-66/ 
143, 12. 1. 1967 (Kl 4/67.2), tarlcistetaan 1. 1. 1971 lukien seuraa-
vasti: 

Liikenneosasto 

Virka, toimi tai tehtiivii Matkaraha, markkaa 
vuodessa kuukaudessa 

Teknikko ( matkaneuvoja) • 0 • •• • • • ••• • •• 2 616 218 

Tyonjohtaja 
" 

• 0 •• 0 •• 0 •••• • • 2 616 218 

Veturimestari 
" 

(1. liikennepiiri) 1 932 161 

" " 
( 2. ) 1 932 161 

" " 
( 3. ) 1 932 161 

" 
( 4. 

" 
) 1 932 161 

" " 
(5. 

" 
) 2172 181 

" " 
( 6. ja 7 . 

" 
) 1 932 161 

Siihkotarkastaja ••••• • •••• 0. (1. hikennepiiri) 996 83 

" 
•• • 0 •• • •• 0 (2. 

" 
) 996 83 

" 
.......... ( 3. 

" 
) 1 248 104 

" 
•••••••• 0. ( 4. 

" 
) 1128 94 

" 
. . . . . . . . . . (5 . 

" 
) 1128 94 

" 
• • • • 0 ••••• ( 6 . 

" 
) 1 044 87 

" 
. . . . . . . . . . ( 7 . 

" 
) 888 74 

Apulaisinsinoori •••• • 0 ••••• ( 1. liikennepiiri) 996 83 
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Virka, toimi tai tehtiivii 

Sahlcotarkastaja ap., teknikko, tyonjohtaja ja ali
tyonjohtaja sahkotarkastajan apulaisena .... 

Rataosasto 

Ylipuutarhuri 

Puutarhuri 

Rakennusmes tari ( vastuualueella) ........... . 
, ( opastinmestarina) ........ . 
, ( opas tinmestarin apulaisena ) 

Opastinasentaja 

Vaakatarkastaja 

Rautatierakennukset 

Kassanhoitaja .... . ...... .. . .. . .. . . ... . . . . 
Koneteknikko, vastaava ......... . ......... . 
Varastonhoitaja ..... .. ................... . 

Hankintaosasto 

Puutavarakirjanpitaja (5-6 hoitoalue) • 0. 0 ••• 

" 
(7 

" 
) 0 •• 0 •• 0 

" 
(8 ) ••••• 0. 

" 
(9 

" 
) ....... 

(10 
" 

) ....... 

Polttoainetyonjohtaja, linja-, osastonjohtajan har-

4 

Matkaraha, markkaa 
vuodessa kuukaudessa 

888 

1 212 

1 176 

1188 
2 256 
1920 

1656 

1 884 

588 
588 
624 

1872 
1872 
1872 
1140 
1 872 

74 

101 

98 

99 
188 
160 

138 

157 

49 
49 
52 

156 
156 
156 

95 
156 

kinnan mukaan enintaan . . . . . . . . . . . . . . . . 1 620 135 

Valtionrautateiden oppikurssilaisten paivaraha 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelmaan n:o 571/ 
712-48,1273, 3. 3. 1948 perustuva, asemapaikkansa ulkopuolelle val
tionrautateiden oppikursseille oppilaiksi maaratyille, rautatiehallituk
sen annettavien tarkempien maaraysten mukaan suoritettava paiva
raha, jonka maara on viimeksi vahvistettu kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion kirjelmalla n:o 2883/712-66/143, 12. 1. 1967 
(Kl 4/67.3), tarkistetaan 1. 1.1971 lukien siten, etta huoltovelvolli
selle henkilolle suoritetaan paivarahaa 13 mk 1a ilman huoltovelvolli
suutta olevalle 8 mk vuorokaudelta ( kurssipaivalta). 

5 
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Huoltovelvollisena oppikurssilaisten kurss1pa1varahan suuruutta 
maarattaessa pidetaan henkiloa, joka huolehtii taloudessaan tai hanen 
avustuksellaan muualla asuvien perheenjasentensa elatuksesta. Perheen
jaseniksi luetaan aviopuoliso, alle 17 vuotias oma tai aviopuolison 
lapsi seka aile 17 vuotias otto- tai kasvattilapsi. 

Milloin valtio on jarjestanyt oppikursseille osallistuvalle joko mak
suttoman majcituksen tai ruoan, suoritetaan edella olevista paiva
rahoista 50 % , ja jos se:ka maksuttoman majoituksen etta ruoan, kurssi
paivarahaa ei suoriteta. 

(Rh/hlo 65/124/71 , 22 . 1. 71. ) VT 4/71. 5. 

Eriiiden yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa olevien 
toimihenkiloiden ja tyontekijoiden palkka- ja tyoehdot 
1. 1. 1971-31. 3. 1972 viilisena aikana 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle ja 
kaikille ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille osoite
tulla kirjeellaiin n:o P 89, 9. 1. 1971 , eraiden yksityisoikeudellisessa 
tyosopimussuhteessa olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden palkka
ja tyoehdoista 1. 1. 1971-31. 3. 1972 valisena aikana seuraavat ohjeet. 

A. Tyoehtosopimusten alaiset toimihenkilot ja tyontekijat 

Valtion · eri virastojen ja laitosten sekii asianomaisten tyontekija
jarjestojen valiset tyoehtosopimukset ja niita vastaavat sopimuspoyta
kirjat on paaosiltaan uudistettu 1. 1. 1971-31. 3. 1972 valiseksi ajaksi. 
Sopimusten alaisten toimihenkiloiden ja tyontekijoiden palkkoja on 
talloin sovittu korotettavaksi sopimuskauden aikana Tasavallan 
Presidentin antaman suosituksen mukaisesti. Vastaavasti on puheena 
oleviin tyoehtosopin1Uksiin sisiillytetty suositukseen kuuluvat tyo
suhteen ehtojen tarkistamista ja tyoehtosopimuspuolten keskiniiista 
suhdetta koskevat maariiykset. 

Niinikaan on tehdyissa tyoehtosopimuksissa kiinnitetty huomiota 
vuoden 1971 alusta voimaan tulevaan uuteen tyosopimuslakiin ja 
siihen sisaltyviin keskeisiin, periaatteellisesti uusiin siiannoksiin. 

B. Tyosehtosopimusten ulkopuolella olevat toimihenkilot ja tyontekijat 

Muiden kuin tyoehtosopimusten alaisten, eri virastoissa ja laitok
sissa tyoskentelevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden palkka- ja 
tyoehtoja tarkistetaan sopimuskauden 1. 1. 1971-31. 3. 1972 aikana 
seuraavasti: 
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I. Tyopalkkojen yleiskorotus 

1. Yleista 

4 

Vuonna 1970 maksetut yleiskorotukset yhdistetaan tunti- tai 
kuukausipalkkoihin. Jos kuiten.kin tunti- tai kuukausipalkkojen perus
teella on suoritettava on suoritettava muita kuin lakimaaraisia prosen
tuaalisia lisia ( ylityo- tai sunnuntaityokorvaukset), kuten prosen
tuaalisia ilta- ja yotyo- tahi vuorotyolisia, vuonna 1970 maksetut 
yleiskorotukset on edelleenkin pidettava erillisina. Myoskaan sopimus
kauden aikana erillisen lisan muodossa suoritettavat yleiskorotukset 
eivat saa vaikuttaa korottavasti muihin kuin lakimaaraisiin prosentuaali
siin lisiin eivatka siten esim. hyvanmiehenlisaan tai aikatyolisaiin. 

2. Palkkojen ja palkkaperusteiden korotukset 

a) Pennimaiirainen tai vastaava korotus liihinna 1. 1. 1971 alkavan 
tilikauden alusta lukien 

Palkansaajien vuoden 1970 piiiittyessii voimassa olleita tunti- tai 
kuukausipalkkoja korotetaan lahinnii 1. 1. 1971 alkavan tilikauden 
alusta lukien 22 pennin suuruisella erillisella lisallii tunnilta tai heidiin 
saannollistii tyoaikaansa vastaavasti kuukaudelta tai viikolta. Edellyt
taen, etta kuukauspalkkaisen palkansaajan tyoaika on esimerkiksi tyo
aikalaissa tarkoitetun saannollisen tyoajan pituinen, puheena oleva 
erillinen lisa on hanen osaltaan tiilloin 38 markkaa kuukaudessa. 

b) Jarjestelyvara 

Edellii tarkoitetusta ajankohdasta lukien saadaan palkkaa, palkka
perusteita tai muita tyovoimakustannuksia lisiiavia tekijoita korotta-a 
aloittain siten, etta korotuksen palkkakustannuksia lisaava vaikutus on 
2 % alan palkkasummasta ( ns. jiirjestelyvara). Mikali virasto tai laitos 
katsoo tarkoituksenmukaiseksi jakaa jarjestelyvaran eri suuruisena tai 
muutoin eri tavoin eri toimihenkilo- tai tyontekijaryhmille, tallaisesta 
jarjestelysta on neuvoteltava asianomaisten toimihenkilo- ja tyontekijii
jarjestojen kanssa ja mahdollinen sopimus alistettava valtiovarain
ministerion tarkastettavaksi ja hyviiksyttiiviiksi. Milloin edella mainittua 
jiirjestoa ei ole, virasto tai laitos voi paiittaa jiirjestelyvaran kiiytostii 
yksipuolisestikin, mutta mahdollinen jarjestely on talloin alistettava 
valtiovarainministerion tarkastettavaksi ja hyvaksyttavaksi. 

Edella mainittu jarjestelyvara voidaan aloittain vastaavasti vahvistaa 
myos 3 % :ksi, edellyttaen, etta 22 pennin maiiriia tai sen mukaista 
viikko- tai kuukausipalkan korotuksen markkamaiiraa vahennetaiin 
silla penni- tai markkamaiiriillii, joka vastaa 1 % alan palkkasummasta 
muunnettuna penni- tai markkamiiariiksi. 

6 
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Jarjestelyvaran tarkemmasta maarittamisesta on tarvittaessa neuvo
teltava valtiovarainministerion kanssa. 

c) Vahimmaispalkka 

Edella tarkoitettuja korotuksia toimeenpantaessa on lisaksi huomat
tava, etta taysin tyokykyisen 18 vuotta tayttaneen tyontekijan saan
nollisen ryoajan vahimmaisansion luontoisetuineen tulee lahinna 
1. 1. 1971 alkavan tilikauden alusta lukien olla 3 markkaa tunnilta. 
Viikko- ja kuukausipalkalla olevien palkansaajien vahimmaisansio on 
heidan saannollista tyoaikaansa vastaava markkamaara viikolta tal 
kuukaudelta. Talloin katsotaan tyoaikalaissa tarkoitetun saannollisen 
tyoajan kasittavan 174 tuntia kuukaudessa ja virastotyoajan pituisen 
tyoajan kasittavan 150 tuntia kuukaudessa. 

d) Korotukset lahinna 1. 9. 1971 alkavan tilikauden alusta lukien 

Edelleen tarkistetaan 31. 8. 1971 voimassa olevia tunti- tai kuu
kausipalkkoja lahinna 1. 9. alkavan tilikauden alusta lukien 20 
pennin suuruisella erillisella lisalla tunnilta tai asianomaisen palkan
saajan saannollista kuukautista tai viikottaista tyoaikaa vastaavaa ttmti
maaraa vastaavasti kuukaudelta tai viikolta. Edellyttaen, etta kuukausi
palkkaisen palkansaajan tyoaika on, esimerkiksi tyoaikalain mukainen 
aannollinen tyoaika, tassa tarkoitettu erillinen lisa on hanen osaltaan 

34 markkaa kuukaudessa. 
Muita kuin edella tarkoiretruja yleiskorotuksia ei tassa kirjeessa 

tarkoitettuna aikana suoriteta. 
Uusia tyosopimuksia sanottuna ajanjaksona tehtaessa niissa on 

tasmallisesti todettava, sisaltyviitko edella tarkoitetut yleiskorotukset 
sovittuun palkkaan vai suoritetaanko ne talloinkin erillisina. 

II. Toimihenkilot ja tyontekijat, joita em. yleiskorotus ei koske. 

Edella mainittu yleiskorotus ei koske niita toimihenkiloita ja tyon
tekijoita, 

- joiden palkkaus on valittomasti rinnastettu samaa tyota virka
suhteessa suorittavien viran tai toimen haltijoiden palkkaukseen ja 
sita tieta tuleviin korotuksiin, 

- joiden palkkoihin nahden jatkuvasti on seurattu jotakin ver
tailukelpoisella yksityisella tyoalalla tehtya tyoehtosopimusta ja sita 
tieta tulevia korotuksia, 

- joiden palkoista valtiovarainministerio on jo aikaisemmin 
antanut kyseessa olevaa ajanjaksoa koskevan erillisohjeen, eika niita, 

- joiden palkoista tyoehtosopimusneuvottelut ovat parhaillaan 
kaynnissa, vaikka sopimusratkaisuun ei viela talla hetkella olekaan 
paascy. 
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III. Muiden tyoehtojen tarkistaminen 

Valtiovarainministerion yleiskirjeilla annettujen ohjeiden mukaisesti 
on myos A-kohdassa tarkoitettujen tyoehtosopimusten ulkopuolella 
oleville tuntipalkkaisille tyontekijoille voitu erain edellytyksin maksaa 
erillisia arkipyhakorvauksia. Siihen nahden, etta arkipyhakorvaukset 
on tyoaikaa yleisesti lyhennettaessa useimmilla tyoehtosopimusaloilla 
yhdistetty ohjepalkkoihin, valtiovarainministerio katsoo, etta vastaa
valla tavalla voidaan menetella myos tyoehtosopimusten ulkopuolella 
olevien tuntipalkkaisten tyontekijain osalta edellyttaen kuitenkin, 
etta talloin noudatettavasta menettelysta eosin neuvotellaan valtio
varainministerion kanssa. Milloin virastossa tai laitoksessa on tyoo
tekijain palkkoihin nahden sovellettu muuta kuin A-kohdassa tarkoi
tettua tyoehtosopimusta, arkipyhakorvausten subteen voidaan noudattaa 
siina sovittua menettelya. 

Toimihenkilo- ja tyontekijajarjestojen jasenmaksujen perinnan sub
teen noudatetaan, mita siita on erikseen maaratty. 

C. Yleiskorotusten kirjaaminen 

Jotta erilliset yleiskorotukset tulisivat tyoebtosopimusten ulko
puolella olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden osalta asianmukai
sesti buomioon otetuiksi palkkakirjanpidossa ja palkkatilastoissa, 
virastoja ja laitoksia kehoitetaan menettelemaan niiden kirjaamisen 
subteen seuraavalla tavalla: 

Aikapalkoissa erilliset yleiskorotukset on tarkoituksenmukaista 
kiisitella palkanlaskentalomakkeilla henkilokobtaisten lisien tavoin. 
Toimihenkilon tai tyontekijan benkilokohtainen palkka saadaan talloin 
lisaamalla objepalkkaan ( tahi sopimuspalkkaan) mahdolliset benkilo
kobtaiset, yleensa prosentuaaliset lisat, seka nain muodostuneenseen 
lukuun kysymyksessa oleva erillinen penni- tai markkamaarainen yleis
korotus. 

Suorituspalkkau.ksessa kysymyksessa oleva erillinen lisa on tarkoi
tuksenmukaista kasitella palkanlaskentalomakkeella olosuhdelisien 
tapaan. Palkkakirjanpitolomakkeille merkitsemista varten nain muo
dostuva era lasketaan yhteen varsinaisen suorituspalkan kanssa. 

Palkkatilastollisista syista erillisia yleiskorotuksia ei ole tarkoi
tuksenmu.kaista kirjata erillisina omille sarakkeillensa, mutta lisat on 
palkanlaskentalomakkeille merkittava niin selvasti, etta toimihenkilolle 
tai tyontekijiille voidaan tarvittaessa osoittaa, etta ne on hanen palkas
saan asianmukaisesti otettu huomioon. 

D. Palkkaehtoja koskevien muutosten voimassaolo 

Tallii kirjeellii kumotaan VvM: n kirjeella n:o P 58, 9. 1. 1970 
( VT 3/70. 2) annetut palkkaobjeet lukuunottamatta arkipyhakor-

6 
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vausta koskevia ohjeita, jotka edelleenkin ovat voimassa sanotun kir
jeen mukaisina, jollei erillisia arkipyhakorvauksia yhdisteta tuntipalk
koihin siten kuin tassa kirjeessa sanotaan. 

Edella kohdassa B. I. mainitulla tavalla korotetut palkat ovat voi
massa 31. 3. 1972 saakka ja senkin jalkeen siihen asti, kunnes valtio
varainministerio niista toisin ilmoittaa. 

(VvM:n kirj. n:o P 89, 9. 1. 1971) 

Edella olevan johdosta r a u t a t i e h a 11 i t u s ilmoittaa seu
raavaa: 

Edella mainitun valtiovarainministerion kirjelman (P 89, 9. 1. 
1971) kohdassa B.I.2.b) tarkoitettuna ns. jarjestelyvarana kaytetaan 
valtionrautateilla kaikissa toimihenkilo- ja tyontekijaryhmissa, riippu
matta palkan suuruudesta, samaa prosenttimaaraa eli kahta ( 2) pro
senttia. 

Vuoden 1971 alusta maksettavat korotetut palkat saadaan siten, 
etta vuoden 1970 paattyessa voimassa olleita tunti- ja kuukausipalk
koja korotetaan ensin kahdella prosentilla, minka jalkeen nain saatui
hin palkkoihin lisataan erillisena lisana tuntipalkkaisille 22 pennia 
kultakin tyotunnilta ja niille kuukausipalkkaisille, jotka noudattavat 
virastotyoaikaa, 33 markkaa kuukaudessa seka tyoaikalain alaisille 
kuukausipalkkaisille yhdenmukaisesti sen kanssa, mita rautatiehalli
tuksen ja jarjestojen kesken on sovittu, 38 markan sijasta 39 markkaa 
kuukaudessa. 

Erityisesti on huomattava, etta osa-aikatyossa oleville kuukausi
palkkaisille maksetaan em. erillisesta lisasta vain heidan saannollista 
tyoaikaansa vastaava suhteellinen osa. 

(Rh/hlo n:o 137/111/71, 25.1. 71 - Vert . VT 3/70.2) VT 
4/71. 6. 

7 Kansainvaliset vapaaliput 

Duden kansainvalisen vapaalippusaannon voimaan tulon johdosta 
muutetaan 1. 1. 1971 lukien rautatiehallituksen kirjeen 119/14/68, 
10. 1. 1968 (Kl 4 a/68), muihin kuin pohjoismaihin myonnettavia 
vapaalippuja koskeva 2 kohta, rajoituksia matkalippujen kayttoon 
koskeva liite 4, alennustodistuksia koskeva 1 kohta seka ulkomaisten 
vapaalippujen vaunuluokkaa koskeva kirjoituksen 1. kappale seuraa
vasti: 

V apaaliput muihin kuin pohjoismaihin 

2. Yksityismatkaa varten voidaan kansainvalinen vapaalippu myon
taa vakinaisen viran tai toimen haltijalle ja ylimaaraisel]e toimenhalti-
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jalle seka tilapaiselle tai tyosopimussuhteessa olevalle toimihenkilolle 7 
ehdolla, etta han on ollut valtionrautateiden palveuksessa viihintaan 
yhden vuoden. Tyontekijalle voidaan tallainen lippu myontaa 3 vuo-
den palveluksen jalkeen. Lippuja myonnetaan enintaan yksi vuodessa 
ja myontamisen edellytyksena on, etta rautatiepalvelu on ollut jat
kuvaa paatoimista kokopaivatyota. 

Elakkeelle silitynyt voi saada kolmeksi kuukaudeksi kirjoitetun 
kansainvalisen vapaalipun viela kolmen kuukauden aikana elakkeelle 
siirtymispaivasta lukien ehdolla, etta han on ollut naiden lippujen 
saantiin oikeutettu valittomasti ennen elakkeelle siirtymistaan. Jos 
han on palvellut rautateilla vahintaan 20 vuotta tai elakkeelle siirtyes
saan tayttanyt 55 vuotta, han voi lisaksi saada 12 kuukauden kuluessa 
elakkeelle siirtymisestaan kansainvalisen vapaalipun yhtii matkaa vat
ten. Taman lipun kelpoisuusaika loppuu ensimmaisen elakevuoden 
lopussa. 

Maa 
Hallin to 

!so-Britannia 
BR 

Luxemburg 
CFL 

Irlanti 
CIE 

Portugal 
CP 

Lansi-Saksa 
DB 

Tanska 
DSB 

I tali a 
FS 

Rajoituksia matkalippujen kayttoon nahden 
(Vapaaliput ja alennusliput) 

Rajoituksia 

Liite 4 

Lisaliput 1. luokkaan lunastettava ennen matkan al
kamista, lukuunottamatta laivaosuuksia. Satamamak
sut suoritettava taysibintaisina. 

Ei rajoituksia 

Ei rajoituksia 

Ei rajoituksia 

Alennustodistuksilla ostettavat liput lunastettava en
nen matkan alkua. 

Alennustodistuksilla ostettavat liput lunastettava en
nen matkan alkua. 

Rapidojunissa kelpaavat 1. luokan liput ilman lisa
maksua, mutta 2. luokan lipulla matkustettaessa on 
suoritettava taysi rapidolisamaksu. Loistojunissa MR 
ja RM ( "Settebello") on suoritettava erityinen lisa
maksu. 



1 
4 

Maa 
Hallinto 

Poh j ois-Ir lannin 
rautatiet 

NIR 
Alankomaat 

NS 
Norja 

NSB 
Itavalta 

OBB 

Espanja 
RENFE 

Sveitsi 
SBB-CFF 
BLS,BT,MOB 
MThB,RhB, 
SOB 

Ruotsi 
SJ 

Belgia 
SNCB 

Ranska 
SNCF 

Suomi 
VR 
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Rajoituksia 

Ei rajoituksia 

Ei rajoituksia 

Taysi lisamaksu aikataulussa ilmoitetuissa junissa. 

Henkiloa kohden lisamaksu 7,5 sh molemmissa luo
kissa matkan pituudesta riippumatta kaikissa pika
junissa. Lisaliput lunastettava ennen matkan alka
mista. Jos lisalippu lunastetaan junassa, on makset
tava 5 sh suuruinen erityinen lisa. Tama ei kuiten
kaan koske ulkomailta lapikulkuvaunuissa matkusta
via henkiloita eika junanvaihtoja raja-asemalla enin
taan 3 0 minuu tin kuluessa. 

Paikanvarausta suositellaan erityisesti paaradoilla, 1. 
luokan vapaalippu oikeuttaa matkustamaan lisiimak
sutta muissa kuin "Talgo"- ja "TER"-junissa. 2. luo
kan lipuilla matkustettaessa on suoritettava tliysi 
lisiirnaksu. Vapaalipulla matkustettaessa on sitlipaitsi 
suoritettava pakollinen vakuutusmaksu: 1,6 % mat
kalipun hinnasta ko. matkaosuudella; maksu voidaan 
suorittaa joko raja-asemalla tai junassa. 
Alennustodistusta kaytettiiessli on lisiimaksullisissa 
pikajunissa maksettava taysi lisamaksu. 

Ei rajoituksia 

Tiiysi lisamaksu lisamaksullisissa pikajunissa 

Ei rajoituksia 

Taysi lisiimaksu lisamaksullisissa pikajunissa 

Pakollinen paikanvaraus kiitojunissa. 



Maa 
Hallin to 

Lepovaunut, 
Pullman-vaunut, 
makuuvaunut 

TEE-junat 

Bodensee 

Rautateiden 
autolinjat 
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Rajoituksia 

Taysi lisiimaksu 

4 

Kansainviilisen henkilokohtaisen tai haltijavapaalipun 
kiiyttaja saa matkustaessaa.n 1-hengen osastossa JS/ 
NSB:n makuuvaunuissa Ruotsissa tai makuuvaunu
yhteyksissii Koopenhaminaan, Osloon ja Narvikiin 
50 % alennuksen makuupaikkalipun hinnasta, jollei 
hiinellii ole oikeutta 1-hengen osaston maksuttomaan 
kayttoon. 
Tavalliset vapaahput eivat kelpaa. Virkaliput ja virka
matkalla seuraavien perheenjasenten liput voidaan 
tarvittaessa varustaa TEE-leimalla. Alennustodistusta 
kiiytettiiessii maksettava tiiysi TEE-lisiimaksu. Pakol
linen paikanvaraus kansainvalisessii llikenteessa alen
nustodistuksilla matkustettaessa. 
Vapaaliput eiviit kelpaa. Alennustodistuksella oste
tut liput kelpaavat ainoastaan aikataulunmukaisissa 
vuorolaivoissa. 

Vapaaliput eiviit kelpaa, lukuunottamatta CFL:n, 
SNCB:n ja SNCF:n junaliikennettii korvaavilla auto
linjoilla. 

Alennustodistukset 

1. Alennustodistus (Legitimation-Ausweis) voidaan antaa: 

a) vakinaisen viran tai toimen baltijalle ja ylimiiariiiselle toimen
haltijalle seka tilapiiiselle tai tyosopimussuhteessa olevalle toimihenki
lolle ehdolla, etta han on ollut valtionrautateide.n paveuksessa viihin
tiiiin vuoden, 

b) edelisessii kohdassa mainitun henkilon vaimolle ja kotona ole
ville alle 25-vuotiaille lapsille, jotka eiviit ole ansiotyossii, 

c) elilleellii olevalle rautatieliiiselle, han en vaimolleen ja kotona 
oleville aile 25-vuotiaille lapsilleen, jotka eivat ole ansiotyossa, ehdolla, 
etta han on ollut ulkomaisiin vapaalippuih1n oikeutettu ja palvellut 
rautateilla viihintaan 20 vuotta tai on elakkeelle siirtyessiiiin tayttiinyt 
55 vuotta, 

d) rautatieliiisen leskelle ja kuolleen rautatieliiisen alle 25-vuotiaille 
kotona oleville lapsille, jotka eivat ole ansiotyossii, ehdolla, etta vapaa
lippuedun jattajii joko rautateiden palveluksessa tai eliikeaikanaan kuol
lessaan on tayttanyt edella c)-kobdassa olevat v.aatimukset. 

., 
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1 Ulkomaisten vapaalippujen vaunuluokka 

Ensimmaiseen luokkaan annetaan ulkomainen vapaalippu valtion
rautateiden viran tai toimen taikka ylimaaraisen toimen haltijalle, joka 
kuuluu A 22 tai sita korkeampaan palkkausluokkaan ja lisaksi A 21 
palkkausluokkaan kuuluvalle valtionrautateilla vahintaan 25 vuotta 
palvelleelle seka A 20 palkkausluokkaan kuuluvalle valtionrautateilla 
vahintaan 30 vuotta palvelleelle. Ulkomaille tehtavaa virkamatkaa 
varten annetaan vapaalippu siihen luokkaa.n, jonka mukaan korvaus 
rutatiematkoista olisi asianomaiselle suoritettava, ellei han olisi vapaa
lippuihin oikeutettu. (Rh/hlo n:o 219/14/71, 23. 1. 71.) VT 4/71. 7. 

8 Kontainerien kuljetusmaksut 

Tariffisaannon 38 §:n 24 lm:ssa on maaratty asiakkaan omista
man tyhjan kontainerin kuljetuksesta ennen tai jalkeen kuormassa kul
jettamista kannettavaksi kustakin kontainerista tariffitaulukoissa (tau
lukko 17 A) mainittu vaunukuorman vahin maksu 50 %: n alennuk
sin. Maksun perusteena pidetaan 20 jalan kontaineria, joten lahetyk
sen sisaltaessa muun mittaisia tai useampia kontainereita, kannetaan 
tama maksu erikseen kutakin taytta 20 jalkaa kohden. Esim. 1 kpl 
40 jalan kontaineri = 2 kpl 20 j, tai 1-3 kpl 10 j :n kontaineria = 
1 kpl 20 j. Samoja maarayksia sovelletaan myos ainoastaan tyhjana 
kuljetettavien kontainerien kuljetusmaksuihin. 

Rahtikirjoihin on merkittava kontainerien pituudet jalkoina. 
(Toj n:o To 77/241, 23. 1. 71.) VT 4/71. 8. 

9 Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

Jugoslavian dinarin 24. 1. 1971 tapahtuneen devalvoinnin johdosta 
noudatetaan rautatieyhdysliikenteessa 1. 2. 1971 alkaen seuraavaa 
muuntokurssia: 

Rahayksikko 

100 Jugoslavian dinaria .. . .... . . . . . 

lyhennys 

Din 

mk 

29,00 

Kansainvalisessa kiitotavaratariffissa ( TCEx) kultafrangeina ilmoi
tetut Jugoslavian osuudet on kerrottava luvulla 0.83. 

(Tft n:o Tou 17/250, 25.1. 71.) VT 4/71. 9. 
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Rahtitasoitukset 1 0 
Valtioneuvosto on muuttanut (LM:n kirjelmat n:o 1552/24/70 ja 

1564/24/70, 21. 1. 1971) TS:n liitteena 4 olevien ja 1. 12. 1970 voi
maan tulleiden rahtitasoitusmaaraysten 3 ja 4 kohdat 1. 2. 1971 lu
kien seuraavan sisaltoisiksi: 

3. Kemin, Kemijarven, Rovaniemen, Tornion, Oulun, Raahen ja 
Ylivieskan liikennealueilla olevilta liikennepaikoilta rahti on 16. 12.-
15. 5. valisena aikana saman suuruinen Mantyluodon ja Rauman sata
miin ja yhta suuri kuin samasta lahetyksesta perittaisiin Kannuksesta 
Mantyluodon satamaan lahetettaessa. 

Kokkolan ja P.ietarsaaren liikennealueilla olevilta llikennepaikoilta 
rahti on 16. 12.-15. 5. vilisena aikana saman suuruinen Mantyluodon 
ja Rauman satamiin ja yhta suuri ku.in samasta lahetyksesta perittai
sii.n Lapualta Mantyluodon satamaan lahetettaessa. 

4. Kemin, Kemijarven, Rovaniemen, Tornion, Oulun, Raahen, 
Ylivieskan, Kokkolan ja Pietarsaaren llikennealueilla olevilta liikenne
paikoilta rahti on 1. 2.-31. 3. valisena aikana saman suuru.inen Tu
run, Naantalin, Hangon ja Helsingin ( Katajanokan, Lansisataman ja 
Sornaisten) satamiin ja yhta suuri kuin sarnasta lahetyksesta perittai
siin Kokkolasta Turun satamaan lahetetti.iessa seka saman suuruinen 
Valkon, Kotkan, Haminan ja Hillon satamiin ja yhta suuri kuin sa
masta lahetyksesta perittaisiin Kovjoelta Valkon satamaan lahetettaessa. 

Muutoksesta pyydetaan ilmoittarnaan sellaisille asiakkaille, jotka 
voivat saada rahtitasoitusedun. (Tft n:o To 2/243, 25. 1. 71.) VT 
4/71. 10. 

Liikennepaikkojen vi.ilirnatkat 11 
Liikennepaikkojen valimatkat julkaisun (VR 2646) 1. 1. 1971 voi

maan tullut painos on valmistunut. Painoksessa on huomioitu kaikki 
ne liikennepaikkojen muutokset, jotka on ilmoitettu vuoden 1970 Vi
rallisissa Tiedotuksissa. 

Perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. ( Tft .n:o To 69/ 
241, 22. 1. 71. ) VT 4/71. 11. 

Tyosopimussuhteessa olevien llikennetyontekijain, vaunun- 12 
siivoojien, veturinpuhdistajien ja siivoojien palkat 

Lisataan VT 3/71 .15 olleeseen palkkataulukkoon 

I 

Siivooja 2 vuotta palveltuaan . . 754,41 
(Lko n :o 1156, 21. 1. 71.) VT 4/71. 12. 

Paikkakuntaluokka 
II III 

724,11 739,32 
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13 Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

c 
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1969 XII 218 291 288 3214 133 .5 133.0 
1970 I 220 294 295 I) 136.8 136.3 

II 221 295 296 137.6 137.1 
III 221 296 296 137.9 137.5 
IV 222 297 298 138.2 137 .7 
v 222 297 299 138.3 137.8 

VI 222 296 299 138.3 137.8 
VII 223 298 300 138.3 137.8 

VIII 223 298 301 138.2 137.7 
IX 224 298 302 138.3 137.8 
X 224 299 314 138.3 137.8 

XI 225 299 314 138.4 137.9 
XII 225 300 319 139.3 138.8 

') Indeksin laskeminen lopetettu. 

(N:o To 79/224, 21. 1. 71.) VT 4/71. 13. 

14 Ratapihojen liikennoimissaannot 

Kotkan ratapihojen uusittu liikennoimissaanto on ilmestynyt pai-
nosta ja perusjakelu suoritettu . 

(N:o Lko 2157, 21. 1. 71.) VT 4/71. 14. 

15 Vaununpeitteiqen kaytto, varastointi ja huolto 

Ka-, Kas-, Hl-, Hdkl-, Om-, Orne- ja Omu-vaunujen peitteiden 
kiiytosta, varastoinnista ja huollosta annetaan seuraavat maaraykset: 

Kaytto: 

Edellii mainittujen vaununpeitteiden valvojina liikennepiireissa toi
mivat vaununjakajat. Asemien on paivittain vaunuilmoituksessa ilmoi
tettava liikennepiirin vaununjakajalle peitteiden lukumaarat tyypeittain 
seuraavia lyhenteita kiiyttaen: 

Yleispeitteet 
vp = tavallinen vaununpeite 



Erikoispeitteet 
Kasvp 
Hlvp 
Hdklvp 
Omvp 
Omevp 
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Ka- ja Kas-vaununpeite 
Hl-vaununpeite 
Hdklvp-vaununpeite 
Om-vaununpeite 
Orne- ja Omu-vaununpeite 

4 

Liikennepiirit ilmoittavat paivittaisessii vaunutilanneilmoituksessaan 
liikennetoimistoon peitteiden lukumaarat em. lyhenteita kayttaen. 
Erikoispeitteiden lukumaaria ( vaunujen kalustoon kuuluvina) ei kui
tenkaan merkita vaunutilanneyhdistelman ns. kantalukuihin (ala
kertaan). 

Milloin jossakin em. vaunussa ei tarvita tai kuljetettava tavara 
mahdollisesti vahingoittaisi peitetta, on se poistettava vaunusta kuor
mausaseman toimesta ja lahetettavii jiiljempanii mainitulle varastointi
asemalle. Toimenpiteestii on kuormausasemien ilmoitettava vaunun
jakajalle. 

Kuormaus- ja purkausasemien on huolehdittava, etta vaunujen 
lahtiessa kuormassa tai tyhjana erikoispeitteet ovat huolellisesti kiinni
tettyina. Jos peite jostakin vaunusta jiitetaan purkauspaikalle, on siita 
valittomasti ilmoitettava vaununjakajalle ja peite lahetettava varastoi.nti
asemalle. 

Rikkoutunut erikoispeite on poistettava vaunusta ja lahetettava 
korjattavaksi. Poistetun peitteen tilalle on valittomasti asetettava ehja 
peite, jos kuljetustehtava sita vaatii. 

Peitteet on aina kaarittava niin, etta kulmassa olevat merkinnat 
jaavat nakyviin. 

Varastointi: 
Erikoispeitteiden varastointipaikkoina totmtvat seuraavat asemat: 
Ka- ja Kas-vaunujen peitteet ( K'<isvp): Kon, Sij, Pri 
Hl-vaunujen peitteet ( Hlvp): Sk, Tpe 
Hdkl-vaunujen peitteet (Hdklvp): Sij, 
Om-vaunujen peitteet ( Omvp): Otm 
Orne- ja Omu-vaunujen peitteet ( Omevp): Pm, Oku, Hva, 

Pha, Kok 

Alleviivatut asemat ovat keskusvarastopaikkoja, joiden on huoleh
dittava, etta erikoispeitteita on aina saatavissa kuljetuksia vastaava 
maara. 

Huolto: 
Varastointipaikkojen on huolehdittava, etta varastoon tulevat peit

teet valittomasti tarkastetaan ja rikkinaiset lahetetaan korjattaviksi, 

15 



15 

16 
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etta jaiset peitteet sulatetaan ja ravistetaan vesi pois ja etta kayttoon 
lahetettavat varustetaan kunnollisilla kiinnityskumeilla tai -naruilla. 
Muovipeite ei tarvitse varsinaista kuivausta, vaan jainen peitekaiiro 
sulatetaan ja peite avataan ulkotilassa ( pihalla) niin pal jon, etta vesi 
paasee pois. Ennen korjausta myos rouovipeite kuivataan aina hyvin. 

Rikkinaiset peiteet lahetetaan toistaiseksi rautateiden omille peite
korjaamoille Hki, Kta ja Tku. Uudet takuun alaiset peitteet lahetetaan 
kuitenkin valmistajalle, jos saumojen aukenemista tai materiaalivikoja 
esiintyy ja jos takuuaika on viela voimassa. 

Vuoden 1969 aikana ja sen jiilkeen valmistetuissa peitteissa on 
valmistajaa ja valmistusaikaa osoittava kilpi. Takuuaika on 2-3 
vuotta. Epaselvissa tapauksissa on takuuaika tiedusteltava Yta:sta 
puh. Hki 2051. 

Yleispeitteiden ( vp) kiiytossii, varastoinnissa ja huollossa nouda
tetaan niistii aikaisemmin annettuja ohjeita. 

(N:o Lko 2103, 20. 1. 71) VT 4/71. 15. 

Lahetysaseman ja maaraaseroan koodien ermatsten tulojen 
tilastokoodien seka asiakasnumeroiden roerkitseminen 

Vuoden 1971 alusta lahtie.n tullaan kolroannesvuosittain valmista
maan tietokoneella asiakastilasto, jolla on tarkoitus myohemroin kor
vata nykyisin manuaalisesti tehtava vastaava tilasto. Vuoden 1970 
roateriaalista ajetaan asiakas tilasto koemielessa ja lahinna vertailua 
varten. 

Tietokonetoiroiston selvityksen roukaan asiakastilaston tietojen 
oikeellisuus tulee riippumaan oleellisesti siita, mite.n oikein ja huolel
lisesti liikennepaikkojen koodit, erinaisten tulojen tilastokoodit ja asia
kasnumerot merkitaiin rahtikirjoihin ja erinaisten tulojen kuitteihin: 

- lahetysaseman koodiksi on merkittava sen liikennepaikan koodi, 
jolta rautatiekuljetukse.n valimatka lasketaan ja vastaavasti maiiraase
man koodiksi on merkittava sen liikennepaikan koodi, jolle ko. viili
matka alun perin lasketaan. 

- erinaisten tulojen kuitteihin on merkittava kannettua maksua 
(tulolajia) vastaava tilastokoodi. Kuittiin merkitty ja siita rekisteroity 
tilastokoodi maaraa sen, otetaanko maksu mukaan asiakastilastOOJl. 
Jos maksun suorittaneelle asiakkaalle on annettu asiakasnumero, ta
pahtuipa maksaminen sitten kateisella tai luotolla, niin myos se on 
merkittava kuittiin. 

- lahetysaseman on roerkittava lahettajan asiakasnumero kaikkii.n 
niihin kappaletavara- ja vaunukuormarahtikirjojen 1-osiin, joissa lahet
tajana on sellainen asiakas, jolle asiakasnuroero on annettu. Numero 
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merkitaan aina riippumatta siita, maksetaanko lahetys kiiteisella tai 16 
1uotolla vai maksetaanko se mahdollisesti maariiasemalla. 

- maaraaseman on merkittavii vastaanottajan asiakasnumero kaik
kiin niihin vaunukuormarahtikirjojen 2-osiin, joissa vastaanottajana on 
asiakas, jolle asiakasnumero on annettu. Asiakasnumero merkitiiiin a1na 
riippumatta siita, maksetaanko liihetys maaraasemalla kateisella tai 
luotolla vai onko se maksettu mahdollisesti jo lahetysasemalla. Kap
pa1etavararahtikirjojen 2-osiin merkhaan asiakasnumero vain silloin, 
kun rahti maksetaan luotolla maiiraasemalla. 

Niista liihetyksista, joiden rahdit lasketaan tietokoneella ( vrt. VT 
38/70.3) , ei saada saapuvan tavara.n osalta tietoja asiakastilastoon. 

Uusi asiakasnumeroluettelo valmistuu kuluvan vuoden tammikuun 
aikana. Havaituista virheellisyyksista pyydetaan ilmoittamaan tieto
konetoimiston jarjestelyryhmalle, pub. 2138. (Mt n:o Lko 2155, 
21. 1. 71.) VT 4/71. 16. 

Maaraykset tavaran piiiillystiimisestii, pakkaamisesta ja 17 
osoittamisesta -julkaisu: lisayksia liitteeseen I 

Riihimaen Lasi Oy:n valmistamat 5 1 ja 10 1 vetoiset muovika- . 
nisterit on hyvaksytty kaytettaviiksi liiken.nesaiinnon mukaisina juok
·sevien aineiden kertakayttopakkauksina. Niita saadaan kayttiia myos 
vaarallisten aineiden, kuten rikkaruohomyrkkyjen piiallyksena niissa 
tapauksissa, joissa tiillainen paiillystyyppi on VAK:n mukaan sallittu. 

Kuljetuspakkausmerk1n numero on Lko 01-1971. (N:o Lko 
·21872/v. 70, 22. 1. 71.) VT 4/71. 17. 

Pyrkija Oy:n muovista valmistamat 5-30 litran vetoiset kanto
pullot ja jerry-kannut on hyvaksytty kaytettavaksi vaarattomien ja sel
laisten vaarallisten aineiden, kuten rikkaruohomyrkkyjen liikennesaiin
non mukaisina kertakayttopakkauksina .niissa tapauksissa, joissa tiil
lainen paiil1ystyyppi on V AK:n mukaan sallittu. 

Astioille aikaisemmin maariittyjen kuljetuspakkausmerkkien Lt 
02-1964, Lt 01-1966, Lt 02-1966 (Oy Industrial Plast Ltd) ja 
Lko 02-1970 (Pyrkija Oy) sijasta on uusien astioiden kuljetuspak
kausmerkin numero Lko 02-1971. (N:o Lko 21868/v. 70, 22. 1. 

"71.) VT 4/71. 17. 

Ennakkoilmoitus Helsingin liikennealueella kotiin- 18 
kuljetettavista vaunukuormista 

Virallisissa tiedotuksissa n:o 52 a/70.1 kohdassa 3 miiiiratty liihe
. tysliikennepaikalta maariiliikennepaikalle tehtiiva kotiinkuljetettavia 
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vaunukuormia koskeva ennakkoilmoitus on Helsingin liikennealueen 
kaikille liikennepaikoille osoitetuista kotiinkuljetettavaksi maaratyista 
vaunukuormista tehtava Helsingin Toolon tavara-aseman saapuvan ta
varan toimistoon, puhelin 3428. (Hki lpp n:o 149/284, 17. 1. 71.) 
VT 4/71. 18. 

Lenna tinliikenne 

Venetmaen asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 1. 2. 
1971 lukien. (N:o Lko 31619, 23. 1. 71.) VT 4/71. 19. 

20 Sahkonkulutuskortit ja v. 1970 sahkonkiiyttoilmoitukset 

Sahkolaskujen saajat kokoavat kuluvan vuoden alusta VR:n sah
konkulutustiedot laskuista mittarikohtaisille sahkonkulutusilmoituskor
teille n:o 1 ja n:o 2 ( uusitut lomakkeet n:ot 3513 ja 3510). Kortti 
n:o 1 kiisittaa tehomaksulliset ja kortti n:o 2 muut sahkotariffit. 
Kortteja on tilattava painatusjaostosta. Vanhoja lomakkeita ei saa enaa 
kiiyttaa vuoden 1971 sahkonkayttotietojen kokoamiseen. Kortit on 
lahetettava vuosittain heti vuoden ;viimeisen 6iihkolaskun ( tarkistus
laskun) tultua huolellisesti taytettyina ja taydennettyinii korttien kaan
topuolella mainituilla tiedoilla ao. liikennepiirin sahkotarkastajalle. 
Samalla on lahetettava oilmoitus VR:lta sahkovirtaa ostaneista (lomake 
n:o 3514 ). 

Vuoden 1970 sahkonkayttoilmoitukset laaditaan ja lahetetaan enti
seen tapaan sahkotarkastajille, jotka toimittavat ne tarkistettuina sah
koteknilliseen toimistoon maaliskuun kuluessa (vert. VT 2/70.8). 

Huomautetaan, ·etta kaikkien sah:kOlaskun saajien on lahetettava 
em. tiedot sahkotarkastajalle ilman eri kehoitusta. Lomakkeet on tay
tettava taydellisesti. Sahkon'kulutuksen yhdistelmalomaketta ( n: o 
3501) ei enaa kiiyteta. (N:o Ko 157/258, 21. 1. 71.) VT 4/71. 20. 

21 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Hankintaosaston painatusjaostossa palvelevalle varastoryontekljaNe Pertti Juu
tille 28. 10. 1970 kirjoitettu virka-aika vapaalippu n:o 194683 rnatkalle Helsinki 
-Jokela seka hiinelle annettu henkilokortti n:o 134633 ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Hto 56/140/8, 11. 1. 71.) 

Riihimaen keskusaseman asemarniehelle Antti Veli Manniselle kirjoitettu hen
kilokortti n:o 56428 seka 20. 10. 1970 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 385729 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 57/109, 11. 1. 71 .) 

Rakennusmestari Erkkl Kivistolle kirjoitettu vuosivapaalippu n:o 0532 mat
kalle Helsinki-Hanko-Turku, Helsinki-Tampere, Helsinki-Heinola-Kouvola 
-Loviisa, Helsinki-Porvoo, kelpoisuusaika vv. 1970-1972, on kadonnut ja kuo
letetaan. (Hki rp n:o 25/81 , 14. 1. 71.) 
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Helsingin liikennepiirin 14. 7. 1970 antama ajolupakortti n:o 266 rata-anton- 21 
kuljettaja Kauko Moilasen nimellii on kadonnut ja kuoletetaan. K.o. kortti oikeutti 
kuljettamaan ratahenkiloautoa, ratakuorma-autoa, ja rata-autoa TKA JA-7 Bp III. 
(Hkl rp n:o 44/129, 13. 1. 71.) 

Helsingin liikennea1ueella palvelevalle yp 2. luokan klrjurille Onerva Tuiralle 
kirjoitetut tilapaiset vapaaliput n:ot 348286 ja 348287, matkalle Helsinki-Rova
niemi, kelpoisuusaika molemmilla 22. 12. 70-31. 1. 71, ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Hkl 1pt n:o 138/263, 17. 1. 71.) 

Avoimia virkoja ja toimia 2 2 
Ylemman palkkaluokan 1 luokan tarkkaajan (A 23) virka, 2 luokan tark

kaajan virka ja kaksi ylemman palkkaluokan 2 luokan kirjurin virkaa (A 18), 
toistaiseksi rautatiehallituksen hankintaosastossa. Kirjanpitajiin virka ja ylemman 
palkkaluokan 2 luokan kirjurin (A 18) virka, toistaiseksi Helsingin paavarastossa. 
Ylemmiin palkkaluokan 2 luokan kirjurin virka (A 18), toistaiseksi Turun paii
varastossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toirni
tettava rautatiehallituksen klrjaamoon viirneistaan 22. 2. 1971 ennen klo 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Apulaiskanslistin toimi (A 10), toistaiseksi Helsingin paavarastossa. Hankinta
osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toirnitettava Helsingin piia
varaston paiillikolle viimeistaiin 8. 2. 1971. 

Kolme 2 pl. tyonjohtajan (A 21 pl) virkaa, toistaiseksi Pasilan konepajassa. 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaiin 22. 2. 71 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paatty
rnistii). 

Toisen luokan tarkkaajan virka (A 21), toistaiseksi rautatiehallituksen hallinto
osastolla. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 24. 2. 1971 ennen klo 12 (postitse virka-ajan 
paattymista). 

Eroja 

Hallinto-osasto 
Vt. talonmies Hannu Laaksonen. 

Ta1ousosasto 
Kirjanpitajii Elvi Tuulikki Nokelainen ja konttoriapulainen Tuula Ritva Hil

tunen. 

Liikenneosasto 
Ylikonduktoori Veli Olavi Jokela, Uuno Sanfred Roiko, Paavo Johannes 

Rajanlemi, Sulo Veikko Sakari Kurki, Esko Osmo Eskola, 1 1 llikennetarkastaja 
Viljo Alarik Kyheroinen, 2 I liikennetarkastaja Toivo Nousiainen, 2 1 1 p1 asema
piiiillikko Eino Ensio Ek, konttoripaiillikko Pentti Akseli Salo, 2 1 kirjuri yp. 
Viljo Albinus Jarvinen, autokulj. esimies Gunnar Rafael Weckstrom, ylim. 1 pl 
vaununsiivooja Aino Irene Pakola, asetinlaitemies Yrjo Antero Veija1ainen, vaihde
miehet Veikko Nestor Heikkila, Toivo Jalmari Korpela, Lauri Olavi I!marinen, 
Toivo Heikki Heikkila, Lauri Matias Rahko1a, Otto Kemppinen, Eero Johannes 
Mannonen, Aarne Sulo Maaronen, asemamiehet Matti Kalevi Kivilahti, Erkki 
Turkki, Yrjo Herman Koivuranta, Toivo Eenok Taitto, Arvi Juvonen, Veijo 
Ilmari Huttunen, Voitto Rajalahti, veturinkuljettajat Mauri Erik Eskelinen, Antti 
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Paastela, Jaakko Mikael Vainio, Unto August Iharisto, Aarne Olavi Kemppainen, 
Heikki August Kovanen, Veikko Johannes Laurila, Paavo Olavi Lind, Tauno 
Alvari Lamisaari, VAito Eemhl Majander, Kauko Pellervo Myyrylainen, Lasse Rik
hard Nyberg, Manne Pasanen, Niilo Maurits Rekosuo, Auli Armas Silvonen, 
Erkki Tahvo Sutinen, Veikko Olavi Tanskanen, Paavo Johannes Vayrynen, vau
nunvoitelija Eino Repo, veturinlammittajat Vieno Allan Aittamaki, Karl Olof 
Henrik Ekholm ja Lemmes Nikolai Ojanen. 

Rataosasto 
2 1 rakennusmestari Viljo Einari Rautkorpi, 1 1 rakennusmestari Aarne Luuk

konen, 2 1 rakennusmestari Vilho Riikonen, ratavartijat Aksel Juhana Karvlnen, 
Arvi Einar Miettinen, Lauri Matias Saranpaa, Lauri Arma Tossavainen, Karl 
Viktor Hjort, Johan Iisak Kuivala, Toivo Talja, Onni Aaprami Helin, Heikki 
Lyly ja Eero Heikki Huhta. 

Koneosasto 
Ylim. vartija Anton Sutinen. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 5 

Vllttaus Vlrallisiln tledotuksiln merkltiin: VT 1/71 .2 ( = lehden numero. vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava palnatusjaostoon. 

To I m I t u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 4. 2. 1971 

sis a 11 y s: 

1. Matkakustannusten korvausta ja pai
viirahaa koskevien saiinnosten muut
taminen. 

4. Liikennepaikkojen valimatkat. 
5. Matkalippualennuksia. 
6. Aikataulun 137 lisiiykset. 

2. Valtion tyontekijain ja terveydenhuol
lon ohjesaannon muuttaminen. 

7. Kaasupullojen tukitautojen palautta
minen Kajaaniin. 

3. Muutoksia tililuetteloon. 8. Kadonneita vaununpeitteitii . 

Matkakustannusten korvausta ja pii.ivlirahaa koskevien 
saannosten muuttaminen 

Asetuskokoelmassa o.n julkaistu: 

Asetus 
matkakustannusten korvauksesta ja pii.iviirahasta annetun asetuksen 

muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 15 paivana tammikuuta 1971. 

V altiovarainrninisterion toimialaan kuuluvia as101ta kasittelemaan 
maaratyn ministerin esittelysta muutetaan matkakustannusten korvauk
sesta ja pii.ivarahasta 30 paiviina joulukuuta 1937 annetun asetuksen 
1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19 ja 24 §, sellaisena kuin 5 § on 16 pai
vana helmikuuta 1968 annetussa asetuksessa ( 89/68) , nii.in kuuluviksi: 

1 §. 
Virkamatkasta suoritetaan matkakustannusten korvausta, paivara

haa, yomatkarahaa ja majoittumiskorvausta taman asetuksen saiinnos
ten mukaisesti. 

6582/71/5 

1 
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3 § . 
Matkakustannusten korvausta, paivarahaa ja majoitturniskorvausta 

laskettaessa on maaraaviina se virka tai toirni, jonka puolesta toirnitus 
suori tetaan. 

Jos virkamatka maarataan suoritettavaksi tehtavan vuoksi, joka ei 
varsinaisesti kuulu mihinkaan virkaan tai toimeen, suoritetaan matka
kustannusten korvaus, paivaraha ja majoittumiskorvaus sen luokan 
mukaan, johan toimitusrniehen virka tai toirni kuuluu. 

5 §. 
Matkakustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden 

mukaan: 

Matkustustapa 

Rautateillii 

Laivalla 

Len tokoneella 
Raitiotiella, linja-autolla 
tai muulla linjaliikenteen 
kulkuneuvolla 
Vuokra-autolla 

Vuokramoottoriveneella 

Omalla autolla 

Omalla moottoriveneella 
Moottorikelkalla 
Moottoripyoralla 
Muulla tavalla 

I Matkustusluokka 

1 ensimmiiinen I toinen I 

Maksu I luokan 
paikasta 
Maksu I luokan 
yksityisestii enin
taiin 2 hengen 
hytista 

Maksu I luokan 
paikasta 
Maksu I luokan 
paikasta 

kolmas 

Maksu II luokan 
paikasta 
Maksu II luokan 
tai tutistiluokan 
paikasta 

Kaikki matkustusluokat 

Maksu yhdesta paikasta 
Maksu yhdesta paikasta 

Suoritettu, kuitenkin enintaan virallisen taksan mukai
nen kuljetusmaksu 
Suoritettu, kuitenkin enintaiin kohtuulliseksi katsottava 
maksu 
Kunkin kalenterivuoden 
- 5 000 ensimmaiselta kilometriltii 28 pennia kilomet

rilta; 
- 10 000 seuraavalta kilometrilta 25 pennia kilomet-

rilta; seka 
- seuraavilta kilometreilta 23 pennia kilometrilta 
Jos virkatehtavien suorittaminen edellyttaii peravaunun 
kuljettamista autoon kiinnitettyna, suoritetaan edella 
sanotut kilometrimaksut 3 pennillii korotettuina 
19 pennia kilometrilta 
17 pennia kilometrilta 
15 pennia kilometrilta 
10 pennia kilometriltii taikka se korkeampi kohtuulli
seksi katsottava maksu, jonka toimitusmies osoittaa 
suorittaneensa 
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3. Paivaraha, yomatkaraha ;a maioittumiskorvaus 

11 §. 
Piiiviirahaa suoritetaan, ellei tiissii asetuksessa muualla toisin ole 

siiiidetty, jokaiselta matkan alkamisesta lasketulta vuorokaudelta, joka 
kokonaan tai osittain tahi, milloin virkamatka kestiiii useamman kuin 
yhden vuorokauden, viihintiian kahden tunnin osalta on virkamatkaan 
tai toimitukseen kaytetty. 

Kuutta tuntia lyhyemmiin ajan kestiineestii virkamatkasta ei suori
teta piiiviirahaa, vaan ainoastaan matkakustannusten korvaus, ellei 
virkamatka pakottavan syyn vuoksi tapahdu kello 22 ja 5 viilisenii 
aikana ja tiilloin matkaan ja toimitukseen ole kiiytetty viihintiiiin kaksi 
tuntia. 

Yomatkarahaa suoritetaa.n sellaiselta piiiviirahaan o.ikeuttavalta mat
kavuorokaudelta, josta virkamatkaan tai toimitukseen on kiiytetty yli 
kaksitoista tuntia ja josta ajasta viihintiiiin nelja tuntia on ollut kello 
22 ja 7 viilisena aikana, paitsi milloin toimitusmiehelle suoritetaan 
majoittumiskorvausta tahi toimitusmies saa eri korvauksen junan 
makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka matka tapahtuu valtion 
kaytettaviinii olevalla laivalla tai junassa, jossa matkustajalla on tilai
suus asua tahi milloin toimitusmiehellii ei muutoin ole valtion jiirjes
tiimiin maksuttoman majoituksen johdosta yopymiskustannuksia. 

Majoittumiskorvaus maksetaan 1 momentissa mainitun piiiviirahan 
lisiiksi matkalaskuun liitettavan tositteen mukaisesti, kuitenkin enin
tiiiin vahvistettu enimmiiismiiiirii. Milloin majoittumismaksuun sisiiltyy 
aterioita tai muita etuuksia, suoritetaan korvaus siten, etta enimmais
miiiiriistii vahennetiian kyse.isten aterioiden tai muiden etuuksien miiiirii. 
Milloin valtio jiirjestiia toimituspaikalla majoituksen, sita on kiiytet
tiivii, mikiili se tiiyttiiii kohtuulliset vaatimukset. Mikiili toimitusmies 
ei kiiyta valtion tarjoamaa majoitusta, korvausta maksetaan vain se 
maara, minkii valtio olisi perinyt majoituksesta jarjestiimassiiiin majoi
tuspaikassa. Majo.ittumiskorvauksen saaminen edellyttaa, etta to.imitus
mies on ollut majoittumispaikkakunnalla kello 22 ja 7 viilisena aikana 
vahintaan nelja tuntia, tai on ollut virkamatkalla tai virantoimituk
sessa muualla kuin kotipaikkalrunnallaan sanottuna a.ikana taman ajan 
ja on sen vuoksi ollut pakotettu majoittumaan. 

13 §. 
To.imitusmiehelle, joka saa kantaa toimituksestaan piiiviirahaa, yo

matkarahaa ja majoittumiskorvausta siltii, joka toimitusta on pyytiinyt, 
suoritetaan paivarahaa, yomatkarahaa ja majoittumiskorvausta valtion 
varoista ainoastaan niilta vuorokausilta, jotka han on kiiyttiinyt yksin
omaan matkustamiseen ja joidoo osalta toimituksen pyytajii ei ole kor
'lausta suorittanut. 

1 
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15 §. 
Valtioneuvosto antaa ne miHiraykset matkustusluokista, paivarahan 

ja yomatkarahan suuruudesta seka majoittumiskorvauksen enimmais
maarista, joiden mukaan korvaus virkamatkolsta suoritetaan. 

17 §. 
Ellei toimitusmies ole valtion viran tai toimen haltija, suoritetaan 

hanelle matkakustannusten korvausta, paivarahaa ja majoittumiskor
vausta sen luokan mukaan, johon hanen lahinna on katsottava kuu
luvan. 

Viran tai toimen haltijalle, joka virkaan tai toimeen kuuluvien eri
tyisten palkkaetujen johdosta on sijoitettu alempaan palkkausluokkaan 
kuin mihin han muuten olisi kuuluva tai nauttii sopimusluontoista 
palkkiota tahi ei ensinkaan saa valtiolta palkkausta, suoritetaan kor
vausta virkamatkasta viran tai toimen laatua vastaavan luokan mukaan . 

Edella 1 ja 2 momenteissa saadetyn matkustus-, paivaraha- ja ma
joittumiskorvausluokan maaratkoon se viranomainen, joka maarayksen 
toimituksen suorittamiseen antaa . 

19 §. 
Taman asetuksen saiinnoksia sovelletaan myos niihin virkamatkoi

hin, jotka ovat muiden· kuin valtion kustannettavat. 
Kun samalla matkalla pidetaan useampia sellaisia toimituksia, joi

den kustannukset jakautuvat kahden tai useamman korvausvelvollisen 
kesken, on matkakustannukset, paivaraha, yomatkaraha ja majoittu
miskorvaus jaettava suhteellisesti siihen kustannusmaaraan nahden, 
mika kustakin niista olisi erikseen pitanyt peria, ellei toimituksia 
olisi voitu samalla matkalla suorittaa. 

24 §. 
Lasku matkakustannusten korvauksesta, piiivarahasta, yomatka

rahasta ja majoittumiskorvauksesta an, ellei laillista estetta ole, nnet
tava asianomaiselle viranomaiselle kahden ,Jruukauden kuluessa siita 
lukien kuin matkustus tai toimitus suoritettiin loppuun tai, kun eri
tyista syyta siihen on, asianomaisen viranomaisen maaraaman lyhyem
mankin ajan kuluessa, uhalla etta oikeus valtiolta tulevaan korvauk
seen muuten menetetaan; ja on 5e viranomainen, jolle lasku jatetaan, 
velvollinen merkitsemaan laskuun jattopaivan. 

Hakemuksesta ja kun erityista syyta siihen on, voi asianomainen 
ministerio myontaa korvauksen maksettavaksi siita huolimatta, ettei 
laskua ole edellisessa momentissa saadetyssa ajassa asianomaiselle vi
ranomaiselle jatetty. 

Tata asetusta sovelletaan 1 patvasta tammikuuta 1971 lukien. 
(Asetuskokoelma n:o 23/71) 
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Valtioneuvoston paatos 1 
virkamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta annetun valtio

neuvoston paatoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 15 piiivana tammikuuta 1971. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut vir
kamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta 5 paivana tammikuuta 
1956 antamansa paatoksen 3 ja 4 § :n, sellaisena kuin 4 § on 16 
paivana kesakuuta 1966 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (352/ 
66) ja llsannyt paatokseen 4 paivana maaliskuuta 1965 kumotun 
5 §:n ( 135/65) tilalle uudet 5 ja 5 a §, seuraavasti: 

Piiiviiraha, yomatkaraha ;a majoittumiskorvaus. 

3 §. 
Viran tai toimen haltijat kuuluvat paivarahan ja majoittumiskor

vauksen suoritukseen nahden luokkiin sen mukaan kuin 1 ja 2 §:ssa 
on matkakustannusten korvaMsesta maaratty. 

4 § .. 
Matkasta kotimaassa suoritetaan paivarahaa seuraavasti: 
1) Paivarahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta virkamat

kaan tai toimitukseen on kaytetty enintiii:in 12 tuntia, seuraavan astei
kon mukaan: 

Korottamaton paivaraha ..... . ... . 
Korotettu paivaraha: 
- kaupunkipaivaraha ........... . 
- Pohjois-Suomen paivaraha ..... . 

Matkustusluokka 
I II III 

13,- 12,- 12,-

18,-
15,-

17,-
14,-

16,-
13,-

2) Paivarahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta virkamat
kaan tai toimitukseen on kaytetty yli 12 tuntia, seuraavan asteikon 
mukaan: 

Korottamaton paivaraha ..... . ... . 
Korotettu paivaraha: 

kaupunkipaivaraha ........... . 
Pohjois-Suomen paivaraha . . ... . 

Korotettu paivaraha suoritetaan: 

Matkustusluokka 
I II III 

24,- 21,- 19,-

32,-
28,-

28,-
25,-

26,-
21,-

1) kaupunkipaivarahana kaupungissa ja kauppalassa; ja 
2) Pohjois-Suomen paivarahana kaikissa Lapin laarun maalaiskun-
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nissa seki.i s~uraavissa Oulun li.ianin maalaiskunnissa: Hyrynsalmi, 
Kuhmo, Kuusamo, Pudasjarvi, Puolanka, Ristiji.irvi, Sotkamo, Suomus
salmi ja Taivalkoski. 

5 §. 
Yomatkaraha on kaikissa matkustusluokissa 6 markkaa matka

vuorokaudelta. 

5 a §. 
Majoittumiskorvaus suoritetaan tositteen mukaisesti, kuitenkin 

enin@in seuraaviin enimmaismaariin matkavuorokautta kohti: 

Matkustusluokka 
I II III 

Helsingin kaupunki . . ... . .... . 38,- 31,- 28,-
muu t kunna t .. . .. . ..... . ... . 27 ,- 25 ,- 23 ,-

Tati.i paatosta sovelletaan 1 paivana tammikuuta 1971 ja sita myo
hemmin alkaviin matkavuorokausiin. 

(Asetus'kokoelma n:o 24/71.- Hloj n:o Hlo 100/124/71, 29 . 1. 
1971. - Vrt. Kl 11/68.2 ja Kl 27/66.2.) VT 5/71. 1. 

Valtion tyontekijain terveydenhuollon 
ohjesaannon muuttaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston paatos 
valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 7 paiviina tammikuuta 1971. 

Valtioneuvosto on tyovoimaministerion esittelysta kumonnut 22 
paivana tammikuuta 1970 antamansa valrion tyontekijain terveyden
huollon ohjesaannon ( 61/70) 9 § :n 2 momentin ja 15 § :n seka muut
tanut sanotun ohjesaiinnon 5 § :n 1 momenttia ja 14 § :n 1 moment cia 
seuraavasti: 

5 §. 
Tyontekijalla on oikeus kussakin sairastumistapauksessa saada tyon

antajan kustannuksella laakarin maariiamaa sairaalahoitoa jullcitsin varoin 
yllapidetyssa sairaanhoitolaitoksessa tyosuhteen kestoajasta riippuen 
seuraavas ti: 
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1) vapintaan 1 kuukauden 15 hoitopaivaa 
2) 

" 
1 vuoden 60 

" 3) 
" 

4 vuotta 120 
" 4) 

" 
7 vuotta 150 

" 5) 
" 

10 vuotta 180 
" 

14 § . 
Naispuolinen tyontekija saa raskauden ja synnytyksen vuoksi lomaa 

taysin palkkaeduin ajaksi, johon sisaltyy 72 atkipaivaa ja joka alkaa 
24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa. Jos synnytys tapahtuu 
ennen mainitun 24 paivan aikaa, katsotaan lorna alkaneeksl synnytys
paivasta luklen. 

Tata paatosta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1971 lukien. 
(Asetuskokoelma n:o 4/71.- Vrt. VT 8/70.2 . - Hloj n:o 209/ 

160/71, 25. 1. 71.) VT 5/71. 2. 

2 

Muutoksia tililuetteloon 3 
Tililuetteloon tehdaan seuraavat muutokset: 

1. Kus tannuspalkkaluettelo 
Rataosaston kustannuspaikkatunnusten uusimisen johdosta on tili-

1uettelon lehdet "Rautatiehallituksen kustannuspaikat" painettu uudel
leen ja ovat tilattavissa painatusjaostosta palnotuotenumerolla 
VR 2628.1-6. 

2. Tililuokat 
Tiliryhma 72 Vaunuston kunnossapito muutetaan vaunulitteroiden 

osalta. Uudet tata koskevat tililuettelon lehdet ovat tilattavissa paina
tusjaostosta painotuotenumerolla VR 2627.72. 

Edella luetellut muutokset ovat voimassa vuoden 1971 alusta 
lukien. (Toj n:o To 45/222, 18 . 1. 71.) VT 5/71. 3. 

Liikennepaikkojen valimatkat 4 
Liikennepaikkojen valimatkat julkaisun 1. 1. 1971 voimaan tul

leessa painoksessa on Liedakkalan vaihteen muu tos seisakkeeksl ( VT 
51/70. 14) jaanyt korjaamatta. Taman johdosta poistetaan sen koh
dalta koodimerkinnat sarakkeesta 1, tilitysasema sarakkeesta 4, Tt mer
kinta sarakkeesta 5 ja valimatkamerkinnat sarakkeesta 6. (Tft n:o To 
95/241, 29. 1. 71.) VT 5/71. 4. 
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5 Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 16/3-22/3 1971; Suomen Sairaanhoitaja
liitto; Sairaanhoitajapii.ivat; paiville matkustavat: 25 %. Ostetut mat
kaliput oikeuttavat matkustamaan vai.n ylla mainittujen paivien vali· 
sena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Sairaanhoitaja
paivat ovat 18.-20. 3. 1971. 

(Mt n:o Lko 231, 7. 1. 71.) VT 5/71. 5. 
Helsinki (lyhinta tieta): 10.-23. 3. 1971; Osuuskunta Suomen Mes
sut; Vene 71-nayttely; nayttelyyn matkustavat: 25 %. Ostetut matka
liput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena 
aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Nayttely on 
avoinna 12.-21. 3. 1971. 

(Mt n:o Lko 2173, 23. 1. 71.) VT 5/71. 5. 
Helsinki (lyhinta tieta): 11.-16. 3. 1971;Kenkatehtaitten Keskus
liitto r.y.; kenkamessut; messuille matkustavat: 25 %. Ostetut matka
liput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pii.ivien \'iilisena 
aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla Jllatkustavia. Messut ovat 13.-
14. 3. 1971 Otaniemessa Dipolissa. 

(Mt n:o Lko 2110, 19. 1. 71.) VT 5/71. 5. 
Helsinki (lyhinta tieta): 19.-23. 2. 1971; Suomen Sokeain Riera
jain Yhdistys; Yhdistyksen vuosikokous; vuosikokoukseen matkustavat 
sokeat hierojat ja heidan saattajat: 25 %. Ostetut matkaliput oikeut
tavat matkustamaan vain ylla mainittujen pii.ivien valisena aikana. Alen
nus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Vuosikokous on 21. 2. 1971. 

(Mt n:o Lko 3165, 27. 1. 71.) VT 5/71. 5. 

6 Aikataulun 13 7 lisaykset 

Aikataulun 137 lisays n:o 16 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika
taulukirjan tilanneille. (Lt 1. 2. 1971, Lko n:o 21255/v. 70, 1. 2. 71.) 
VT 5/71. 6. 

7 Kaasupullojen tukirautojen palauttaminen Kajaaniin 

8 

Kaasupullojen tukemiseen kaytettavista tukiraudoista esiintyy Ka
jaanin tavara-asemalla jatkuvasti puutetta, koska maaraasemat eivat 
palauta niita saannollisesti. Tasta syysta kehoitetaan maaraasemia vii
pymatta palauttamaan kaikki Kaj-tunnuksin varustetut tukiraudat Ka
jaanin tavara-asemalle. (Pro lpt n:o 224, 25. 1. 71.) VT 5/71. 7. 

Kadonneita vaununpeitteitii 

Rauman satamasta on tuntemattomalla tavalla kadonnut VR:n vaununpeite 
n:o Hki 1194. Pyydetaan tarkistamaan, onko ko. peite liikenteessa, ja ilmoitta
maan mahdollisesta loytymisesta 18. 2. 1971 mennessa Rauman liikennealueen 
paallikolle. (Tpe lpp n:o V 726 v. 70/384, 25. 1. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltlln: VT t 171.2 ( = lehden nume,.. ....... 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava painatusjaostoon. 

Tolmltus: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 11. 2.1971 

sis a II y s: 

1. Eriiilta valtionrautateiden palveluk
sessa olevilta vaadittava kielitaito. 

2. Pie.liahetykset. 
3. Liikennepaikkojen viilimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 
4. Liikenteen hoitoon seka hallinnolli

siin tehtaviin koulutettavia otetaan 
lilkenneosastolle. 

5. Yhdysliikennekuljetukset Helsinki 
( Sornainen)-Liibeck lauttalinjan 
kautta ( Fidebast) . 

6. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n Kok
kola-Toholampi tavaralinjan lak
kauttaminen. 

7. Lomake- ja tarveainevarastojen 
inventointi liikennepaikoilla. 

8. Almex lipunmyyntikoneet. 
9. Vetoauto-peravaunu yhdistelmien, 

puoliperavaunujen seka irrallisten 
vetoautojen ja peravaunujen yleis
kuljetuslupa viilille Helsinki-Oulu 
ja takaisin. 

10. Maarayk et vaarallisten aineiden 
kuljettamisesta -julkaisu: muutoksia. 

11. Kadonneita matkalippuja, henkilO
kortteja ym. 

12. Nimityksia. 

Era.il.ta valtionrautateiden palveluksessa olevilta 1 
vaadittava kielitaito 

V altion virkamiehilta vaadittavasta kielitaidosta anne tun lain tiiy
tiintoonpanosta joulukuun 29 pa.ivanii 1922 annetun asetuksen 7 §:n 
nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna joulukuun 20 piiiviina 1935 
annetulla asetuksella, rautatiehallitus on miiarannyt: 

etta sen, joka ilmoittautuu sellaiseen virkaan tai toimeen ( ent. 
palvelusmiehen toimeen) tahi ylimiiaraiseen toimeen taikka alokkaaksi 
valtionrautateille, johon valtionrautateiden hallinnosta 14. 3. 1969 anne
tun asetuksen (183/69) 34 §:n 2 momentin nojalla kelpoisuusehdot 
vahvistaa rautatiehallitus, on naytettava omaavansa maan jomman
kumman kotimaisen kielen hyva suullinen ja tyydyttava kirjallinen 
taito, ja on virkaa tai tointa taytettaessii talloin kiinnitettiiva huorniota 
siihen, etta eri kielen kayttiimista edellyttiivat virkatehtiivat voidaan 
jakaa asianomaista kielta taitavien henkiloiden suoritettaviksi, seka 

ettei sen, joka on saanut koulusivistyksensii asianomaisella kielellii, 

6864/71/5 
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tarvitse esittaii erityista kielitodistusta edella tarkoitetusta kielitaidosta, 
vaan riittiia, kun koulutodistuksesta tai siitii nimikirjanotteeseen teh
dysta merkinnasta todetaan koulusivistyksen kieli. 

Nailla maiirayksilla kumotaan MK I:n kirjoitukseen 22.8. "Rauta
tiehallituksen maiirayksiii" kohtaan 22.8.1. sisiiltyva rautatiehallituk
sen paatos n:o Rh 17/1928. (Rh/hlo 194/115/71, 5. 2. 71.) VT 6/ 
71. 1. 

Pienlahetykset 

Pienlahetysrahtikirjoja o.n todettu kaytetyn mm. yhdysliikenteessa 
Hoyrylaiva Oy Alandin kanssa. Koska tiilloin ei laivalinjalle voida 
antaa kuljetuskirjaa, joka tilityksien selvittiimisessa on viilttamaton, 
huomautetaan, etta yhdysliikenteessa on aina kaytettava tavallisia rahti
kirjoja ja kummankin sopimuspuolen rahdit merkitaiin niihin. (Tft 
n:o To 112/243, 5. 2. 7l.)VT 6/71. 2. 

3 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

4 

Hietaman vaihde on muutettu seisakkeeksi. Tasta johtuen poiste
taan nimilyhennys ja koodimerkinta sarakkeesta 1 seka tilitysasemaa 
koskeva merkinta sarakkeesta 4. Liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 
5 muutetaan merkin.naksi Hil. Myos Liikennepaikkojen koodit -julkai
susta on Hietamaa koskeva merkinta poistettava. 

Humpinmaen vaihde lakkautetaan 1. 3. 1971 lukien ja sita koske
vat merkinnat poistetaan julkaisusta. Myos Liikennepaikkojen koodit 
-julkaisusta on ko. vaihdetta koskeva merkinta poistettava. 

Runnin ja KUJtenpolven merkinniit sarakkeessa 4 muutetaan 1. 3. 
1971 lukien seuraaviksi: 

Runni ......... . . . Iisalmi 18. 
lim 18. Hpj 81. 

Kurenpolvi ...... . Iisalmi 14. 
lim 14. Hpj 85. 

(N:o Lko 3170, 3. 2. 71.) VT 6/71. 3. 

Liikenteen hoitoon seka hallinnollisiin tehtaviin 
koulutettavia otetaan liikenneosastolle 

Toukokuun 1 paivasta 1971 lukien otetaan eri liikennepiireihin 
koulutettavaksi liikenteen hoitoon seka hallinnollisiin tehtavi1n rajoi-
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tettu maara valtionrautateiden palveluksessa jo olevia, vahintaan keski- 4 
koulun tai kauppaopiston suorittaneita henkiloita. 

Halukkaita pyrkijoitii kehotetaan vlimeistaan maanantaina ensi 
maaliskuun 1 piiivlinii jattamaan llikennealueensa tai piirinsa paiilli
kolle liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemuksensa, joissa maini
taan pyrkijan nykyinen asemapaikka sekii milia asemalla han mieluirn
min haluaisi koulutuksensa aloittaa. Hakernusta on seurattava selvitys 
siita, etta koulutettavaksi pyrkija ,taitaa lainmukaisesti myos toista 
kotimaista kielta ( jiiljennos tntkijalautakunnan jasenen tai asianomaisert 
apujasenen antarnasta todistuksesta, etta ruotsinkielisen koulusivistyk
sen saanut on osoittanut hyvaa suullista ja kirjallista taitoa suomen
kielessa seka suornenkielisen koulusivistyksen saanut vastaavasti vahin
taiin tyydytt::ivaa suullista ja kirjallista taitoa ruotsinkielessa). 

Pyrkijat tai osa heista tullaan kutsumaan ennen lopullista valintaa 
psykoteknillisiin kokeisiin Helsin.kiin. 

Kaikille valituille maksetaan koulutusajalta vahintaan hanen ny
kyista omaa varsinaista virkaansa, tointansa, ylirnaariiista tointansa tai 
tilapaista tehtavaiinsa vastaava palkka. Koulutusajalta, lukuunottamatta 
lrurssiaikaa, ei makseta piiivarahaa. Kurssiajalta maksetaan valtionrauta
teiden oppikurssilaisten piiivarahaa siita annettujen rnaaraysten mukai
sesti. 

Tatkempia tietoja ja ohjeita antavat liikennepiirien henkiloasiain 
hoitajat sekii liiken.nealueiden paallikot. 

(N:o Lko 1376, 3. 2. 71.) VT 6/71. 4. 

Yhdysliikennekuljetukset Helsinki ( Sornainen )-Liibeck 5 
lauttalinjan kautta (FIDEBAST) 

Tehdyn paatoksen mulmisesti tulee llikenteessa Suomesta Saksaan 
kiiyttaa vain 2-akselisia vaunuja. Yli 78 m3

: n Iahetyksissa on kiiytet
tava kahta 2-akselista vaunua. 

(Lt n:o Lko 3217, 2. 2. 71.) VT 6/71. 5. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n Kokkola-Toholampi 6 
tavaralinjan lakkauttaminen 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut lopettavansa liikennoimi
sen tavaralinjalla Kokkola-Toholarnpi 16. 2. 1971 lukien. 

Taman johdosta poistetaan Valtionrautateiden Autoliikenne-siiiinnon 
sivuilla 35-40 olevasta aakkosellisesta paikkakuntaluettelosta seka 
liitteesta n:o 3 julkaistusta tavaralinjaluettelosta edella mainittua linjaa 
koskevat merkinnat. (N:o Lko 2234, 5. 2. 71.) VT 6/71. 6. 
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7 Lomake- ja tarveainevarastojen inventointi Iiikennepaikoilla 

Erailla liikennepaikoilla on todettu olevan liian suuria lomake- ja 
tarveainevarastoja johtuen keskusasemajarjestelyjen aiheuttamasta toi
minnan supistumisesta a1aisilla liikennepaikoilla. Taman vuoksi tulisi 
varastot inventoida ja ylimaaraiset tai kokonaan kayttotarpeen ulko
puolella olevat lomakkeet ja tarveaineet lahettaa keskusasemalle ao. 
toimistoon ( esim. henkiloliikenteen lomakkeet lipputoimistoon). Suu
rehkoista tarveaine-erista tulee sopia keskusaseman kanssa ennen lahet
tamista. (N:o Lko 2106, 28. 1. 71.) VT 6/71. 7. 

8 Almex lipunmyyntikoneet 

9 

. M~ P N~ 

04 ff 71 

Helsingin kesku aseman miehittamissa paikallisjunissa valeilla Hel-
inki-Kirkkonummi, Helsinki-Riihimaki ja Kerava-Porvoo otetaan 

kokelumielessa kayttoon 5 kpl Almex lipunmyyntikoneita, joista myy
tavat VR siipipyoratunnuksella varustetut, kuvan mukaiset liput kel
paavat matkalippuina maksumerkeista annettuja maarayksia noudat
taen. (N:o Lko 3223, 4. 2. 71.) VT 6/71. 8. 

Vetoauto-peravaunu yhdistelmien, puoliperavaunujen seka 
irrallisten vetoautojen ja periivaunujen yleiskuljetuslupa 
viilille Helsinki-Oulu ja takaisin 

Puoliperavaunut, pituus 12 000 mm, leveys 2 500 rom, korkeus 
4 000 mm ja paino 23 t, vetoauto-periivaunu yhdistelmat, pituus 
18 000 rom, Jeveys 2 500 mm, korkeus 4 000 mm ja paino 32 t ja 
vetoautot ja irralli'set peravaunut, edellisten pituus n. 11 000 mm, ja 
pa1no 17,5 t 1>eka jalkimmaisten <arvot vastaavasti n. 7 000 mm ja 
14.5 t saadaan kuljettaa rautatievaunuih1n kuormattuina Hels1ngista 
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Karhejarven-Jalasjarven-Lapuan tai Lylyn-Alavuden-Lapuan 9 
kautta Ouluun ja takaisin seuraavin ehdoin: 

1) Kuormausten suurin korkeus kiskosta saa olla enintaan 530 em 
ja suurin leveys enintaan 250 em. 

2) Liikennepaikoilla on kuljettava paakulkutieta. Kaksiraiteisen 
radan liikennepai.koilla saadaan tarvittaessa lisaksi kayttaa vasenta paa
kulkutieta. 

3) Junakohtauks.ia jarjestettaessa saadaan alia luetelluilla liikenne
pa.ikoilla paakulkutien obelia kayttaa seuraavia sivuraiteita: ffirsila II, 
Lyly III, Haapamaki 13, · Pihlajavesi II, Myllymaki III, Inha II, 
Ahtari II-III, Toysa II-III, Tuuri II-III, Alavus II-IV, Niini
maa II, Sydanmaa II-III, Koura II, Rahkola II, Seinajoella on kul
jettava raidetta 55 tai 54, urmo II-III, Ruha II, Lapua II-III, 
Kauhava II-III, Harma II-III, Voltti II, Jepua II-III, Kovjoki 
II, Pannainen I, III ja IV, Kolppi II-III, Krull'llupyy II, Kokkola 
III-V, Kalviii II-III, Riippa II, Kannus I, III, ja IV, Eskola II
III, Sievi II-III, Ylivieska II-V, Kangas II-III, Oulainen II
III, Kilpua II-III, Vihanti II, Tuomioja II, Ruuk:ki II, Hirvineva II, 
Liminka II ja Kempele II. 

4) Suoritettaessa -tassa tat'koitettuja kuljetuksia rataosalla Lie
lahti-Parkano-Seint:ijoki on lii.kennepaikoilla kiiytettavien raiteiden 
subteen otettava huomioon seuraavaa: 

Tampereen henkiloratapiha!lla on kuljettava 9 raidetta. Lielahden 
uuntaan lahdettaessa, km 187 + 845 olevaa Erkkilan ylikulkusiltaa 

alitettaessa on noudatettava nopeusrajoitusta enintaiin 15 km/h. 
Lielahdessa ( Pko suunta), Ylojarvella, Lakialassa, Karhejiirvellii 

ja Vahojiirvella, saadaan paakulkutien ohella kiiyttiia ensimmaistii sivu
raidetta, Parkanossa IV raidetta sekii Madesjarvella, Jalasjarvella ja 
Loukossa ensimmiiista sivuraidetta. 

5) Kuljetukset saadaan suorittaa tavarajunalla, jonka suurin nopeus 
saa olla 100 km/h. Jtt:n kohdan 5.22 maaraamia rajoituksia on kui
tenkin noudatettava. 

6) Vaunut on vaihdettava saattaen ja niita ei saa laskea lasku
miiesta. 

Edellii mainittujen yksikkojen ja yhdistelmien kuormaamisesta on 
laadittu koneteknillisen toimiston toimesta erilliset kuormaamisohjeet, 
jotka on toimitettu kuormaajille ja lahetysasemille. Samo.in maadoituk
sesta on annettu erilliset sahkoteknillisen toimiston toimesta laaditut 
ohjeet. Naita ohjeita on kuormattaessa ehdottomasti tarkoin noudatet
tava. Kuormausohjeita on tarvittaessa saatavissa liitkennetoimistosta. 

Kuormauksia lahetettaessa on joka kerta ehdottomasti noudatettava 
VR:n julkaisun no: 2634 "Miiaraykset erikoiskuljetusluvan vaativista 
kuljetu!ksista" 7 §:Ill 1) kohdan kahdessa viimei,sessii lauseessa annet
tuja kuljetuksen suoritusta ja valvontaa koskevia maarayhia. 

(Lt n:o Lko 3237, 5. 2. 71.) VT 6/71. 9. 
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Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
-julkaisu: muutoksia 

Maarayksiin vaalfallisten ai.neiden kuljettamisesta (V AK) on tehty 
muutoksia, jotka julkaistaan lisalehtena n:o 1. Lisalehden perusjakelu 
suoritetaan painatusjaoston toimesta V AK:n . jakokaavan mukaisena . 

(N:o Lko 21775/v. 70, 4. 2. 71.) VT 6/71. 10. 

11 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin alueen radanmuutostoiden palveluksessa olevalle laboratorioapulai
selle Jorma Niverille kirjoitetru virka-aikavapaalippu n:o 189142 viilille Ilmala
Helsinki, ajalle 1. 11. 1970-30. 4. 1971, seka sen henkili:ikortti n:o 181076 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hki radanmuutostyi:it, n:o 202/902, 4. 2. 71.) 

Konepajatyi:ilaiselle Sulo Saariselle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 453764 
seka konepajatyi:iliiisen Sulo Saarisen vaimolle Sylvialle kirjoitettu tilapiiinen vapaa
lippu n:o 453765 molemmat aj . 5. 1.--4. 4. 71 matkalle Helsinki-Kerni ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Psl knp, 4. 2. 71.) 

Pitajanmaen asemamiehelle Niilo Johannes Virkkuselle 4. 1. 71 kirjoitettu tila
piiinen vapaalippu n:o 423758 matkalle Pjm-01 seka henkili:ikortti ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (Hki 1pt n:o 166/395, 23. 1. 71.) 

Helsingin llikennealueen asemamiehelle Taavi Nyg:ird 'ille kirjoitettu asunto
vapaalippu n:o 199401 matkalle Kauniainen-Kirkkonummi, kelpoisuusaika 8. 1.-
31. 12. 1971 ja aikavapaalippua varten annettu henkili:ikortti n:o 104734 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 235/441, 26. 1. 71.) 

Turun varikon vt. vet. 1iimroittajan Antti Syrjiisen vairnolle Raijalle kirjoi
tettu tilap. vapaalippu n:o 434274 matkalle Turku-Tornio, kelpoisuusaika 13. 1.-
12. 4. 71, on kadonnut ja kuo1etetaan. (Tku Vr 27. 1. 71.) 

Kuopion varikon yliasentajalle Tirno Siirkipadolle kirjoitetut virkakertavapaa
liput n:o 3352 ja 3353 Kuopio-Hyvinkaa sekii Iisalmen varikon siihki:iasentajalle 
Erkki Svenskille kirjoitetut virkakertavapaaliput 3355 ja 3356 Iisa1mi-Hyvinkaii 
ovat kadonneet ja kuo1etetaan. (Pro lpt n :o 292, 29. 1. 71.) 

12 Nimityksiii 

Hallinto-osasto 

Ylim. 2 1 llikennetarkastajan (A23) toimeen 2 1 tarkkaaja Yrji:i Uolevi 
Lap pi. 

Rataosasto 

Apulaiskanslistin (A 11) toimeen konttoriapulainen Airi Kyllikki Asikainen, 
yp. 2 1 kirjurin (A 18) virkaan (Tampere) ylim. toimistoapulainen Kirsti Airi 
Jantunen, ap. 2 1 kirjurin virkaan (Tampere) vt. ap. 2 1 kirjuri A1var Tapia ja 
apulaiskanslistin (A 10) toimeen (Tampere) konttoriapulainen Eila Anita Mari
kainen. 
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Liikenneosasto 12 
Yp. apulaisasemapaiillikon virkaan (A23 pl) (Oulu) ap. apulaisasemapiiiil-

likko Viljo Veikko Tiitto, 2 I liikennetarkastajan (A 25) virkaan ap. osastosih-
teeri Sirkka Laila Maria Kinnari, ap. osastosihteerin virkaan ylim. 3 1 kirjuri 
Pauli Juhani Kopperi, 2 1 tarkkaajan virkaan 1 1 kirjuri Maire Tuulikki Saraslahti, 
1 1 kirjurin virkaan ylim. 1 I kirjuri Aune Elina Maiitta, yp. 2 1 kirjurin vir-
kaan ap 2 1 kirjuri Saga Linnea Pellikka ja ylirn. toirnistoapulainen Anna-Liisa 
Hellman, ap 2 1 kirjurin virkaan konttoriapulainen Anneli Tuulikki Virtanen, 
apulaiskanslistin toirneen (A 10) konttoriapulaiset Pirkko Marjatta Laakso ja 
Anja Sinikka Tilli, konttoriapulaisen toirneen (A 8) ylim. toimistoapu1ainen 
Leila Maria Kuvaja, konttoriapulaisen toirneen (A 7) ylim. toirnistoapulaiset 
Irma Kyllikki Mietlinen ja Terja Johanna Kujansuu . 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissii, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kiiytetiiiin nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
miiiin eri tasoilla , on aina olemassa vaara ylhiiiiltii putoavista esineistii 
tai piiiihiin kohdistuvista iskuista. Tiistii syystii 

kiiytii aina suojakypiiriiii, mutta 
varo silti ylhiiiiltii uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 7 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltilin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m it us : Rautatiehallltus, lehtlpalvelu. 18. 2. 1971 

sis a II y s: 

1. Tavaranluokitustaulukko; Autojen 
rahdittaminen . 

2. Tariffimuutoksia. 
3. SNT-Liittoon lahetettavan vaunukuor

matavaran siirtokuormaus Vainikka
lassa ja Simolassa. 

4. Lantinen yhdysliikenne. 
5. Matkalippualennuksia. 
6. Laivaliikenne satamissa. 
7. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym . 
8 . Avoiroia virkoja ja toimia . 

Tavaranluokitustaulukko; Autojen rahdittaminen 1 
Tavaranluokitustaulukon aakkosellisen osan nimike 'Autot ja 

autonalustat" selityksineen muutetaan 22 .2. 1971 lukien seuraavan 
sisaltoiseksi: 

643 Autot ja autonalustat : henkilo- ja farmari- . . . . . . . . . . . . . . 4 
644 muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

TS: n 44 §: o mukaisen vahimman tariffipainoo maaraamista 
varten ei henkilo- ja farmariautojen kuutiotilavuutta tarvitse 
mitata, vaan niiden kuutiotilavuuden mukaisena painona 
kaytetaan .niiden kaksinkertaista omapainoa . Muuten sovelle
taan autojen rahdittamiseen mainitun § :n maarayksia. 

Rahdituksessa katsotaan autokuljetuksiin tarkoitettujen 2-akse
listen erikoisvaunujen ( Ha-sarja) kantavuudeksi 15 000 ki
loa ja 4-akselisten ( Oe-sarja ) 30 000 lciloa, joten vajaapaino
rahditusta on sovellettava naista painoista puuttuvasta pai
,nosta. 

4-akselisissa au tonkuljetusvaunuissa ( sarja Oe ) kuljetettaviin 
autoihin sovelletaan 2-akseli en vaunun rahditusohjeita kui
tenkin siten, etta jos vaunuun on kuormattu useampia au
toja kuin suurimpaan 2-akseliseen vaunuun ( sarja Hac, leveys 
3,13 m ja kuormausmaaraysten mukainen laskettu hyi:ity
pituus 12,90 m) olisi sopinut, jaetaan 2-akselisen vaunun 
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vahin maksu siihen enmtaan soptVIen ko. autojen lukumaa
ralla ja nain saatu osamaara kerrotaan lahetykseen sisalty
vien autojen todellisella lukumaaralla, jolloin saadaan lahe
tyksen kokonaisrahti. 

Kappaletavarana rahditettavien autojen kuljetusmaksut maara
taan aina kappaletavaran maksutaulukoiden ( tariffitaulukoi
den taulukko 28) B tariffin mukaan, eika niira katsota eril

listavaraksi (TS:.n 44 §:n 5 lm.). 

Nama maaraykset kumoavat Kl:ssa 10/69.3 ja VT:ssa 10/70.3 
annettlt autojen luokitusta ja rahdittamista koskevat ohject. 

(Toj n:o To 145/241 , 12 . 2. 71. ) VT 7/71. 1. 

2 Tariffimuutoksia 

Valtioneuvosto on muuttanut eraille alennusluokkiin (TS:n 38 §:n 
lisamaaraysten kohta C ) kuuluville tavaroille myonnettyja alennuksia 
(LM:n kirjelma n:o 239/24/71/1085, 4. 2. 1971). Turpeen {poltto
turve ja siihen verrattava) nykyinen 30 prosentin alennus on pienen
nerty 1. 3. 1971 lukien 22 prosentiksi ja samasta paivasta lukien on 
sahaus- ym. puunjatteille myonnetty 18 prosentin alennus rajoitettu 
kasittamaan vain kehitysalueilta lahetetryja tahan ryhmaan kuuluvia 
tavaroita. Haloille myonnetty 22 % :n alen.nus on pienennetty 1. 7. 
1971 lukien 14 prosentiksi . 

Taman perusteella muutetaan tariffitaulukoiden ja tavaranluokitus
taulukon asianomaiset kohdat 1. 3. 1971 lukien seuraavasti: 

Tariffitaulukoiden taulukon 15 (Hinnoitusluvut 15 tannin pai.no
luokassa 1. 1. 1971 lukien) alennusluokkien H 1 sarakkeessa ilmoi
tettuihin hinnoituslukuihin on 1. 3. 1971 lukien lisattava luku 2. 

Aakkosellisen tavaranluokitustaulukon .nimike "Hake ( murskatut 
pu un j a tteet) " muu tetaan kokonaisuudessaan seuraavan sisaltoiseksi: 

Hake ( murskatut puunjatteet), ks. Puunjatteet ja 
nimikkeen "Puunjatteet" kohdalle lisataan seuraava lisamaarays: 
Taman ryhman nimikkeisiin 333-336 kuuluvien puunjatteiden 

rahdi t lasketaan kunkin nimikkeen kohdalla mainittujen erikoismaa
raysten mukaan kuitenkin siren, etta rahti maarataan vaunukuorma
luoka.n 10 eika alennusluokan H 2 mukaan silloin kun lahetysliikenne
paikka sijaitsee rataosilla , jotka ovat linjan ( mainitut paikat mukaan
luettuina) Noormarkku, Ylojarvi, Lyly, Halli, Makela, Voikoski ja 
Simpele etelapuolella . 

Muilta lahetysliikennepaikoilta lasketaan rahti alennusluokan H 2 
mukaan . 
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Tariffitaulukoiden ja Aakkosellisen tavaranluokitustaulukon ao. 2 
sivut painatetaan uudelleen ja perusjakelu suoritetaan painatusjaoston 
toimesta. 

Halkojen rahdituksen muutoksesta 1. 7. 1971 lukien ilmoitetaan 
erikseen. (Tft n:o to 143/243 , 15. 3. 71.) VT 7/71. 2. 

SNT-Liittoon lahetettavan vaunukuormatavaran siirto- 3 
kuormaus V ainikkalassa ja Simolassa 

Viime aikoi.na on ilmennyt useita tapauksia, joissa asiakkaat ovat 
li:ihettaneet Neuvostoliittoon menevaa vunukuormatavaraa kotimaisissa 
vaunuissa tarkoituksella siirtokuormata tavara joko Simolassa tai Vai
nikkalassa neuvostoliittolaisiin V gk-vaunuihin. Tallo in on vedottu 
lahetysliikennepaikalla V gk-vaunujen tai varastotilan puutteeseen. 

Tallainen me.nettely on ehdottomasti kielletty, silla SNT-Liiton 
vaunustoa koskevat vaunumaaraykset annetaan paivittain liikennetoi
miston toimesta koko kuljetusverkon kiireellisyysjarjestysta silmalla 
pitaen, eika vaunupulan vallitessa SNT-Liiton vaunuja ole raja-ase
milla sen helpommin saatavissa kuin muuallakaa.n. 

Taman johdosta Hikennepiirien vaununjakajia, vaunusto.n kayton 
valvojia ja liikennepaikkojen hoitajia kehoitetaan valvomaan, 
ettei kotimaisia vaunuja anneta asiakkaille sellaisia SNT-Liittoon suun
nattavia vaunukuormalahetyksia varten, jotka on tarkoitus siirtokuor
mata venalaisiin vaunuihin raja-asemilla. 

Jos asiakas pyytaa kotimaista vaunua kuljettaakseen vientitavaransa 
tehtaan varastosta Vainikkalassa tai Simolassa sijaitsevaan huolitsijan 
varastoon, talloin kuljetus tapahtuu kotimaisella rahtikirjalla ja se on 
luvallista edellyttaen, etta vaunukuormalahetys puretaan perilla va
littomasti varastoon. Kun lahetys myohemmin toimitetaan huolitsija.n 
varastosta edelleen SNT-Liittoon, huolitsijan on meneteltava vaunun 
varaamisen suhteen aivan samoin kuin jos kuljetus tapahtuisi alku
peraiseltii lahtoasemalta, ts . asiakkaan on saatava kuljetusta varten 
liiken.netoimistosta kuljetusnumero ja odotettava vaunua normaalijar
jestyksessa. 

Edellii oleva koskee myos niita lahetyksia, jotka kuljetetaan autoilla 
raja-asemille tarkoituksena kuormata ne siella SNT-Liiton vaunuihin. 
Vaunut on talloinkin varattava liikennetoimiston kuljetusnumerojar
jestelmaa noudattaen niin hyvissa ajoi.n (5-6 vrk ennen aiottua kuor
mausta) , etta piirin vaununjakaja voi varata tarvittavat vaunut taval
lisessa jarjestyksessa. (Lt n :o Lko 3212, 10. 2. 71.) VT 7/71. 3. 
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4 Lantinen yhdysliikenne 

Saksan tariffikorotuksen johdosta tulee 1. 3. 71 lukien voimaan 
NORDEG-tariffin lisalehti n:o 23. Jakelu suoritetaan lisiilehtien saa
vuttua Saksasta. (Tft n:o Tau 31/256, 12. 2. 71.) VT 7/71. 4 . ... 

5 Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhintii tietii): 27. 3.-4. 4.1971; Suomen Metsayhdistys; 
metsaviikko; metsaviikolle matkustavat: 25 %. Ostetut matkaliput 
oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena ai
kana. Alennus ei koske lastenlipulla matkustavia. Metsiiviikkoa viete
taan 29. 3.-2. 4. 1971. (Mt n:o Lko 2243, 9. 2. 71.) VT 7/71. 5. 

6 Laivaliikenne satamissa 

Laivaliikenne on paattynyt Raahen satamissa 8. 2. 1971. 

7 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Kontiomaen varikon vet.kuljettajan Matti Kinnusen pojalle Erkki Juhanille 
kirjoitettu kouluvapaalippu n:o 034268 vali!Je Kon-Palt ja slihen liittyva hen
kiJOkortti n:o 131794 ovat kadonneet ja kuoleretaan. (Pro lpt n:o 292, 12. 2. 71.) 

Oulun ratapiirin ratatyontekijoille Esko ja Erkki Vaisaselle ajalle 1. 2.-28. 2. 
1971 kirjoitetut tyolaisaikavapaaliput n:ot 604493 ja 604494 ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (01 rpp n:o 171/23, 5. 2. 71.) 

Niittylahden aseroalta varastettlin 8. 2.-9. 2. 1971 viilisena yona osaksi kay
tetty menoshekkilippukirja n:o 242751-242800, jonka kirjan alusta oli myyty 
5-6 lippua. Lipuissa oli lahtoasema Niittylahti leimattu osittain valmiiksi. Ta
vattaessa _ naira lippuja on lipun alkupera ja lipunesittiijan henkilollisyys pyrittava 
selvittamaan. (Jns lpp. n:o 342, 12. 2. 71.) 

8 Avoirnia virkoja ja toirnia 

Ytimaarainen ylemman palkkaluokan teknikon toimi (A 21), toistaiseksi Kuo
pion sivuvarastossa. Hankintaosaston johtajaile osoitetut hakemukset on toimitet
tava Pieksamaen paavaraston paillikolle viirneistaan 4. 3. 1971. 

Yksi 2 t. rakennusmestarin (A 19) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 
Parkanon vastuualueella (Parkano) ja yksi 3 l. rakennusmestarin· (A 18) virka, 
toistaiseksi Seiniijoen ratapiirin toirnlstossa (Seinajoki). Rataosaston johtajaile osoi
tetut hakernukset on toimltettava rautatiehalliruksen kirjaajaile viirneistaiin 19. 3. 
1971 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattyrnista). 

Yksi konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimis
tossa (Tarnpere) ja yksi konttoriapulaisen (A 7) toimi, toistaiseksi Oulun rata
piirin toirnistossa (Oulu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava ao. ratapiirin paallikolle viirneistaan 19. 3. 1971. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 8 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT 1/7f.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To I m I t u s: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 25. 2. 1971 

Sisiillys: 

l. Valtioneuvostonpiiiitos sairausvakuu
tuslain 16 §:ssa siiadettyjen markka
maarien korottamisesta. 

2. Virkapuku. 
3. Liikennepaikkojen viilimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 

4. Jarrujohdon letkukytkimien kytkenta. 
5. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 
6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Eroja. 

Valtioneuvoston paatos sairausvakuutuslain 16 §:ssii 1 
saadettyjen markkamaiirien korottamisesta. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

Valtioneuvoston paatos 

sairausvakuutuslain 16 §:ssa saadettyjen markkamaarien korottamisesta. 
Annettu Helsingissa 4 piiivanii helmikuuta 1971. 

Valtioneuvosto o.n 4 paivana heinakuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 76 § :n nojalla, sellaisena kuin se on 30 paivana joulu
kuuta 1970 annetussa laissa ( 842/70), sosiaali- ja terveysministerion 
esittelysta paattanyt, etta sovellettaessa mainitun lain 16 §:n 1 mo
menttia on siina saadettyjen markkamaarien sijasta kaytettava 2 750 
markan sijasta 5 000 markkaa, 15 000 markan sijasta 25 500 markkaa 
ja 4 markan sijasta 7 markkaa 50 pennia. 

Tama p1iiitos tulee voimaan 1 paivana maaliskuuta 1971 ja sllla 
kumotaan sairausvakuu tuslain 16 §: ssa saadettyjen markkamaarien ko
rottamisesta 30 paivana joulukuuta 1969 annettu valtioneuvoston paa
tos (911/69) . (Asetuskokoelma n :o 131/71.- Hloj n:o Hlo 164/ 
128/71 , 18. 2 . 1971.- Vrt. Kl 43 a/64 ja VT 3/70. 7.) VT 8/71. 1. 
7402/71/5 
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2 Virkapuku 

Huomautetaan, etta hyviiksyttyjen virkapukutilausten markkamiia
riiisestii VR:n osuudesta ei eniiii liihetetii tietoa till- ja tarkastustoimis
tolle. (Slj 68/18/71/76, 16. 2. 1971. - Vrt. VT 4 a/70. C. 4 b ja 
VT 41 a/70. E. 4 b.) VT 8/71. 2 . 

3 Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 

Venetmiien aseman merkinniit sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 1. 4. 
1971 lukien seuraav>iksi: 

Venetmaki . . . . . . . . Pieksiimaki 24. HrlT 
Pm 24. Jy 56. 

Luk. 1. 4. 1971. (N:o Lko 2265, 19. 2. 71.) VT 8/71. 3. 

4 Jarrujohdon letkukytkimien kytkenta 

5 

Eriiiit SNTL:n matkustajavaunut seka virkavaunut A 1 ja A 2 ovat 
varustetut jarrujohdolla, jossa on kaksi eri kytkentiimahdollisuutta 
vaunun kummassakin paiissa. 

Kahdella eri jarrujobdon kytkentamahdollisuudella varustetun vau
nun jarrujohto on kytkettavii toisen vaunun tai veturin jarrujohtoon 
suoraan kiiyttiien lyhinta kytkentiimahdollisuutta . Mikali naiden vaunu
jen jarrujohdon letkukytkimet kytketiian vinottain letkut saattavat 
kaarteissa irtautua ja mahdollisesti myos rikkoutua. Kytkettiiessii niiitii 
vaunuja keskeniia,n kiiytetiiiin vain toista vaunujen viilistii suoraa kyt
kentiimahdollisuutta. Vapaaksi jiiiiviit letkukytkimet on kiinnitettiivii 
ripustimiinsa. (N:o Lko 3240/885, 10. 2. 71.) VT 8/71. 4. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Konepajaryoliiisen Eeva Siitosen pojalle Matti Siitoselle kirjoitetut koululipun 
henkilokortti n:o 138067 seka koululippu n:o 027891 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Psi knp 16. 2. 71.) 

Helsingin alueen radanmuutostoiden toimistoapulaisen Rauni Wariksen po
jalle Esmolle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 426015 aja!le 12. 1.-11. 4. 
1971 matkalle He!sinki-Kemi on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki radanmuutos
tyot n:o 290/902, 18. 2. 71.) 

6 Avoimia virkoja ja toimia 

Kaksi 1 l. siihkoasentajan tointa, kaksi vaihdemiehen tointa, kuusitoista juna
miehen tointa, kahdeksan vaununtarkastajan tointa, kuusi veturinliimmittiijiin 
tointa, kolme huoltomiehen toin:ta, kolme vaununvoiteliian tointa, kaksikymmentii
kaksi asemamiehen tointa, yksi apulaiskanslistin (A 11 pl) toimi, yksi apulais
kanslistin (A 10 pl) toimi, kaksi konttoriapulaisen (A 8 pl) tointa ja neljii kont
toriapulaisen (A 7 pl) tointa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin paalliki:ille viimeistaan 17. 3. 
1971. 
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Edellli manittuihin tormun nimitetyt tullaan SIJO!ttamaan toistaiseksi seuraa- 6 
vasti: 1 I. sahki:iasentajat: Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle ja 1 Joensuun vari-
kolle; vaihderniehet: Lieksan (1 Lis) ja Joensuun (1 Jns) liikennealueille; juna
miehet: Seinlijoen (6 Sk), Vaasan (1 Vs), Pietarsaaren (1 Pts), Kokkolan (5 Kok), 
Lieksan (1 Lis) ja Joensuun (1 Jns, 1 Uim) liikennealueille; vaununtarkastajat: 
Seinajoen (3 Sk) ja Kemin (1 Kem) liikennealueille ja .3 Oulun sekli 1 Joensuun 
varikolle; veturinllirnmittajat: 4 Kokkolan varikolle ja 2 Savonlinnan (2 Sl) lii
kennealueelle; huoltomiehet: 1 Seirtiijoen ja 2 Pieksamlien varikolle; vaununvoi
telijat: Ylivieskan ( 1 Yv) liikennealueelle ja 2 Joensuun varikolle; asemamiehet: 
Seinajoen (2 Sk), Vaasan (.3 Vs), Pietarsaaren (.3 Pts), Kokkolan (5 Kok), Yli
vieskan (1 Kgs, 1 Svi), Joensuun (3 Jns, 1 Uim, 1 Onk) ja Lieksan (1 Lis, 
1 Nrm) liikennealueille; apulaiskanslisti A 11 pl Vainikkalan (1 Vna) liikenne
alueelle; apulaiskanslisti A 10 pl Vaasan (1 Vs) liikennealueelle,konttoriapuJaiset 
A 8 pl: Joensuun (1 Jns) liikennealueelle ja 1 Joensuun varikolle seka konttori
apulaiset A 7 pl: 1 Seinajoen liikennepiiriin, Kokkolan (1 Kok) ja Ylivieskan 
(1 Yv) liikennealueille ja 1 Kemin varikolle. 

Toisen luokan 1 pl asemapaallikon virka. Rautatiehallitukselle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 24. 3. 
1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pliattymistli). Edella mainittuun 
virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi Kuopion liikennealueelle (Kuo) . 

T oisen luokan liikennetarkastajan virka A 25 pl ja toisen luokan liikenne
tarkastajan virka A 23 pl. Rautatiehallituksen pliajohtajalle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistlilin 24. 3. 1971 
ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan palittymistli). Edellli mainittuun toisen 
luokan liikennetarkastajan virkaan A 25 pl nimitetty tullaan sijoittamaan toistai
seksi Seinlijoen liikennepiirlin ja toisen luokan liikennetarkastajan virkaan A 23 pl 
nimitetty toistaiseksi Tampereen liikenneplirlin. 

Ylemman palkkaluokan apulaisasemapaallikon virka A 23 pl, nelja alemman 
palkkaluokan apulaisasemapaallikon virkaa A 22 pl, kuusi ylemmi:in palkkaluokan 
ensi luokan kiriurin virkaa A 21 pl, ylemmi:in palkkaluokan ensi lt-tokan kirjuri1t 
virka A 20 pl, kymmenen ylemmi:in palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa 
A 19 pl, kuusi ylemmi:in palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa A 18 pl, 
ensi luokan asemamestarin virka, viisi alemman palkkaluokan asemamestarin vir
kaa, kolme alemma1z palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, kahdeksantoista 
veturinkuljettajan virkaa, viisi kuormausmestarin virkaa ja veturinpuhdistajain 
esimiehen virka. Liikenneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viin1eistlian 24. 3. 1971 ennen klo 12 
(postitse ennen virka-ajan plilittymistli). 

Edellli mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seu
raavasti: y.p. apulaisasemapliiillikko (A 23 pi : Porin liikennealueelle (Mn); a.p. 
apulaisasemaplilillikot A 22 pl: Kouvolan (1 Kv), Kajaanin (1 Kaj), Kuopion 
(1 Sij) ja Joensuun (1 Jns) liikennealueille; y.p. 1 1. kirjurit A21 pl: rautatie
hallituksen liikenneosastolle (2), Kouvolan ( 1) ja Oulun (1) liikennepiiriin seka 
Lappeenrannan (1 Lr) ja Tornion (1 Tor) liikennealueille; y.p. 1 I. kirjuri A 20 
pi: Lieksan (1 Lis) liikennealueelle; y.p. 2 I. kirjurit A 19 pl: rautatiehallituksen 
liikenneosastolle (1), Kouvolan (2), Tampereen (1) ja Pieksarnaen (2) liikenne
piiriin seka Hlimeenlinnan (2 HI), Tampereen (1 Tpe) ja Seinlijoen (1 Sk) liiken
nealueille; y.p. 2 1. kirjurit A 18 pi: Seinlijoen (1) liikennepiiriin, Kokkolan (1 
Kok), Ylivieskan (2 Yv, 1 Phii) ja Vaasan (1 Vs) liikennealueille, 1 1. asema
mestari : Porin (1 Kkp) liikennealueelle; a.p. asemamestarit: Seiniijoen (1 Sk), 
Kokkolan (1 Klv), Pietarsaaren (1 Pts), Lieksan (1 Lis) ja Joensuun (1 Nrl) 
liikennealueille; a.p. 2 1. kirjurit: Seiniijoen (2) liikennepiirlin ja Seinlijoen (1 Sk) 
!iikennealueelle; veturinkuljettajat: Seinlijoen (5) , Kokkolan (2), Ylivieskan (4) 
ja Joensuun (7) varikoille; kuorrnausmestarit: Seinlijoen (1 Sk), Kokkolan (1 
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Kok), Lieksan {1 Nrm), Joensuun (1 Oku) ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille, 
ja verurinpuhdistajain esimies: Joensuun (1) varikolle. 

Edellii mainittuihin apulaisasemapaallikon, kirjurin ja asemamestarin virkoi
hin nimitetyt ovat velvolliset, mikiili he rulevat toimimaan asemanhoitajina, vas
taanottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti vast'edes maarattiiviin postitoimi
paikan hoitajan toimen. 

Kaksi kirianpiti:iiiin (A 20) virkaa, joista toinen toistaiseksi Hyvinkaiin kone
pajassa ja toinen Kuopion konepajassa seka kaksi alemman palkkaluokan toisen 
luokan kiriurin (A 15) virkaa, joista toinen toistaiseksi Pasilan konepajassa ja toi
nen Hyvinkiian konepajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 22. 3. 1971 ennen klo 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Eroja 

Talousosasto 
Kirjanpitaja Vieno Tellervo Halme. 

Liikenneosasto 
Apulaisjohtaja Tarmo Pellervo Elomaa, yp. 2 I kirjuri Arvo Heikki Lehto, yp. 

2 1 kirjuri Osmo Vainikainen ylikonduktoorit Reino Eemil Maenpaa, Aleksanteri 
Kotaluoto, Veikko Armas Tamminen, yp. 2 1 kirjuri Veikko Ilmari Kirsii.i, kuor
mausmestarit Toivo Pentti Korpi, Tauno Johannes Suni, jiirjestelymestari Ailo 
llmari Hurme, konduktoorit Kauko Kalervo Paavola, Vaino Abraham Motto, 
Paavo Leo Haaksila, apulaisjohtaja Aarre Akseli Laakso, asetinlaitemies Erkki 
Eemeli Rekola, vaihdemiehet Erkki Nurmi, Niilo Alfred Heikkuri, Olavi Johannes 
Alhasto, Uuno Erkki Hyvonen, asemamiehet Edla Maria Kolehmainen, Kauko 
Martti Holopainen, Anni Laina Piilvia, Uuno Emil Markkanen, Pentti Kortelai
nen, Karl Arvid Enberg, Mikko Ilmari Halme, Matti Einari Kallio, junamiehet 
Risto Olavi · Ahti, Sulo Aleksander Kahkonen, Unto Vihtori Pertola, Arvo Matias 
Visuri, ylikonduktoorit Arvid Einar Neuvonen, Viljo Mononen, Viiino Valdemar 
Sund, Vaino Emanuel Ikkala, vaunumestari Martti Johannes Laiho, verurinkul
jettajat Kauko Kalervo Jarvi, Kalevi Ilmari Jokinen, Taito Johannes Kalliola, 
Gunnar Valdemar Karma, Huugo Pitenius, Klaus William Sahlgren, Eero Vilho 
Matias Salomaa, Tauno Tuomas Salo, Veikko Armas Salonen, Juho Aleksander 
Harju, Uolevi Aaptami Hoppula, Erkki Eino Kinnunen, Eino Onni Olavi Kor
keakangas, Matti Olavi Pitkanen, verurinlammittajat Kaarlo Hentru, Jalmari Hir
vonen, Pentti Johannes Jyras, Eino Edvard Kari, Eino Aulis Paloniitty, vaunun
tarkastajat Toivo Lehtolahti, Unto llmari Paunila, Erkki Olavi Enkenberg, Martti 
Hyvonen, Vilho Olavi Tuuhela, tallimies Martti Honkanen, konttoriapulainen 
Ilrni Irene Leinonen, huoltomies Toivo Einari Leskinen, tallimies Uuno Ambrusin. 

Rataosasto 
1 1 rakennusmestari Aatto Korhonen, 3 1 rakennusmestari Reino Olavi Jaas

keliiinen, ratavartijat Viljo Armas Laine, Eino Matias Aho, Lauri Nurmi, Vilho 
Makkonen, Kaarle Johannes Salo, Viljo Einari Hamalainen ja Einari Valfrid 
Piili. 

Koneosasto 
Alityonjohtaja Teodor Antero Pukkanen, apulaiskanslisti Greta Fredrika 

Elisabet Hoglund, 2 pi tyonjohtaja Tage Ernst Svensson, ylim. piirtaja Leila 
Tellervo Pikkusaari, ylim. vartija Anton Sutinen, ylim. tyonjohtaja Jaakko Antero 
Paukku. 

Hankintaosasto 
Yp. 2 1 kirjuri Maili Fredrika Jakola, kirjanpitaja Kauko Taru Kyyhkynen, 

varastomestari Sven Elam Fjalar Backlund. 

Helsinki 1971. V a!tion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 9 

Vllttaus Vlralllsiin tledotukslln merkltiin: VT 1/71.2 (= Jehden numero, vuosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava palnatusjaostoon. 
To i mit us: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 4. 3. 1971 

sis a 11 y s: 

1. Valtionrautateiden hallintoasetus. 
2. Rautatiehallinnon tyojiirjestys. 
3. V altion tyontekijiiin terveydenhuol

lon ohjesiiiinnon 11 §:iia koskeva 
poikkeussaiinnos. 

4. Tyokirjanllitteet. 
5. Autoliikennemaiiraysten muutos. 
6. Eriiita taloudellisia indeksisarjoja. 
7. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 
8. Vetoauto-peravaunu yhdistelrnien, 

puoliperavaunujen sekii irrallisten 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

vetoautojen ja peravaunujen yleiskul
jetuslupa viilille Helsinki----Oulu ja 
takaisin: muutos_ 

9. Maksumerkkien (lorn. n:o 2246) 
seka Bireka- ja Almex-koneiden nau
hamerkkien myynnin tilastointi. 

10. Matkalippualennuksia. 
11. Aikataulun 137 lisiiys. 
12. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 
13. Nimityksia. 

Valtionrautateiden hallintoasetus 1 

Asetus 
valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 5 piiiviina helmikuuta 1971. 

Liikenneministerin esittelysta muutetaan 14 paiviina maaliskuuta 
1969 valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen (183/69) 1 §, 
4 §:n 3 momentti, 12 §, 26 §:.n 1 momentti ja 33 §:n 1 momentin 
4 kohta seuraavasti: 

1 §. 
Valtionrautateiden tehtavana on harjoittaa rautatiellikennetta ja 

muuta siihen liittyvaa kuljetustoimintaa seka huolehtia valtion ratojen 
ja niihin kuuluvien rakennusten ja laitteiden rakentamisesta ja yllii
pitamisesta. 

7676/71/5 
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4 §. 

Talousosastossa on taloustoimisto, tariffitoimisto, tilitoimisto ja 
tietokonetoimisto. 

12 §. 
Rautatiehaliituksen paallikkona on paajohtaja. 
Rautatiehallituksessa on myos kaksi ylijohtajaa ja viisi osaston 

paallikkona toimivaa johtajaa. 
Ylijohtajista toinen toimii paajohtajan apuna ja hlinen sijaisenaan 

sen mukaan kuin tassa asetuksessa ylijohtajasta on saadetty. Toinen 
ylijohtaja toimii liikenneosaston paallikkona ja on haneen sovellettava, 
mita tassa asetuksessa liikenneosaston johtajasta ja myos johtajasta 
yleensa on saadetty. 

26 §. 
Paajohtajan ja hlinen apunaan olevan ylijohtajan ollessa esteellinen 

tai estynyt, toimii paajohtajan sijaisena liikenneosaston paallikkona toi
miva ylijohtaja tai, jos myos han on esteellinen tai estynyt, virassa 
vanhi.n johtaja, jollei liikenneministerio ole toisin maarannyt. 

.3.3 § . 

4) apulassosiaalipaallikon, apulaisvarastonpaallikon, ensi ja toisen 
luokan tarkkaajan, tyontutkijan, paakirjanpitajan, kirjanpitajlin, rauta
tieopettajan, jaksonkassanhoitajan, kolmanne.n ja neljannen luokan 
asemapliallikon, apulaisasemapaiillikon, aikataulunsuunnittelijan, tekni
kon, veturimestarin, ensi ja toisen luokan vanhemman ja .nuoremman 
toimistorakennusmestarin, ensi, toisen, kolmannen ja neljannen luo
kan rakennusmestarin, tyonjohtajan, ensi ja toisen luokan tyonjohtajan, 
alityonjohtajan, ylipuutarhurin, ensi ja toisen luokan kirjurin, asemames
tarin, ensi luokan asemamestarin, jarjestelymestarin, veturinkuljettajan, 
vaunumestarin, ylikonduktoorin, konduktoorin, kuormausmestarin, kaa
sumestarin, vaihdemiesten esimiehen, veturinpuhdistajain esimiehen 
ja konemestarin ( konepajoissa) virat seka konemes tarin ( muualla 
kuin konepajoissa), ensi ja toisen luokan rikostutkijan, koneteknikon, 
autonkuljettajain esimiehen, vanhemman autonasentajan, autonkuljet
tajan, asetinlaitemiehen, yliasentajan, opastisasentajan, ensi ja toisen 
luokan sahkoasentajan, puutarhurin, vaakatarkastajan, polttoainetyon
johtajan, varastomestarin, vaununtarkastajan, huoltomiehen, vaihdemie
hen, ju.namiehen, veturinlammittajan, koneenhoitajan, vaununvoitelijan, 
ratavarcijan, asemamiehen, tallimiehen, terveysolojen tarkkaajan, sai-
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raanhoitajan, laboratoriohoitajan, piirtajan, apulaiskanslistin, konekir- 1 
joittajan, konttotiapulaisen, puhelunvalittiijiin, ylivahtimestarin, van
hemmah vahtimestarin, vahtimestarin, talonmies-lammittajiin, talonmie-
hen ja vartijan toimet. 

Tiima asetus tulee voimaan 1 paivana maaliskuuta 1971, kuitenkin 
niin, etta toimenpiteisiin liikenneosaston paallikkonii toimivan ylijoh
tajan viran tayttamiseksi saadaan ennen asetuksen voimaantuloa ryhtya. 

(Rh/hlo n:o 507,010/71, 25. 2. 71.) VT 9/71. 1. 

Rautatiehallinnon tyojarjestys 2 
Liikenneministerio on kirjeelliiiin ,n:o 311/12/71/1295, 19 . 2. 

1971, muuttanut rautatiehallinnon tyojarjestyksen 2 ja 6 §:n otsikon 
seka 6 § :n 1 momentin johdantolauseen ja rautatiehallituksen paii
johtaja on 12. 2. 1971 tekemiillaiin paiitoksella kumonnut sanotun 
tyojarjestyksen 24 §:n, muuttanut 17 §:n otsikon, saman pykiiliin 
1 momentin ja 2 momentin johdantolauseen, 20 §:n 1 momentin 
32 § :n 1 moment1n seka 33 §:n 1 mornentin ja 2 momentin 6-8 
kohdat ja lisiinnyt 20 §:n 2 momenttiin 9-13 kohdat ja 32 §:n 
2 momenttiin 6 kohdan seuraavasti: 

2 §. 

Piiajohtajan apuna ja hanen sijaisenaan toimivan ylijohtajan tehtavat. 

6 §. 

Liikenneosaston pai:illikkona toimivan ylijohtajan tehtavat. 

Sen lisaksi, mita johtajan yleisista tebtavista on maiiratty, liikenne
osaston piiiillikkonii toimiva ylijohtaja 

17 §. 

Tilitoimisto. 

Tilitoimistossa on yleinen jaosto, tilijaosto, kotimainen tarkastus
jaosto ja kansainvalinen tarkastusjaosto. 

Tilitoimiston tehtavana on 
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20 §. 

Yleinen toimisto. 
Yleisessa tornustossa on yleinen jaosto, talousjaosto, turvallisuu -

jaosto ja teknillinen jaosto. 
Yleisen toimiston tehtavana on 

9) ohjata, valvoa ja kehittaa liikenneosastolle kuuluvaa kunnossa
pitotoimintaa, 

10) valmistella asiat, jotka koskevat vetureiden, vaunujen, kuor
maus- ja purkamisvalineiden, autojen, vahva- ja heikkovirtalaitteiden 
seka muiden liikenteen hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden 
rakennetta kayton kannalta. 

11) valvoa poltto- ja voiteluaineiden kayton taloudellisuutta, 
12) pitaa keskuskortistoa liikkuvasta rautatiekalustosta ja huoleh

tia katsastustoiminnasta, seka 
13) ohjata ja valvoa palosuojelutoimintaa. 

24 §. 
Kumottu. 

32 §. 

Hankintatoimisto. 
Hankintatoimistossa on yleinen jaosto, kolme ostojaostoa ja kemian 

laboratorio. 
Hankintatoimiston tehtavana on 

6) huolehtia rautatiehallituksessa kaytettavien toimistotarvikkeiden 
hankkimisesta, varastoinnista ja jakelusta. 

33 §. 

\farastotoimisto. 
Varastotoimistossa on varastojaosto, painatusjaosto seka polrto

aine- ja puutavaravarajaosto. 
Varastotoimiston tehtavana on 

6) jarjestaa kayttoon kelpaamattoman kaluston, romun ja jatteiden 
myynti, 

7) huolehtia painatustoita koskevista asioista, seka 
8) huolehtia polttoaine- ja puutavara-asiain hoidosta. 

Rautatiehallinnon tyojarjestyksen edella olevat muutokset tulevat 
voimaan 1. 3. 1971 lukien. 

(Rh/hlo 239/010/71, 25. 2. 71.) VT 9/71. 2. 
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Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon 3 
11 §: aa koskeva poikkeussaannos 

Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon ( 61/70 muu
tettu 4/71) 9 § :n saii.nnoksen mukaan tyontekijalle suoritetaan kus
sakin sairastumistapauksessa laakarin lausunnon perusteella myonne
tyn sairasloman ajalta palkkaa siten kuin 5 §: ssa on sairaalahoidon 
saamisen perusteista ja hoitoajasta saadetty. Ohjesaannon 11 §:ssa taas 
maarataan sen keskipaivaamion laskentaperusteet, jonka perusteella 
sairausajan palkka maiiraytyy. 

Valtion virastojen ja laitosten seka vastaavien tyontekijain tyo
markkinajarjestojen solmimien tyaehtosopimusten tultua paaosiltaan 
uudistettua on tyovaimaministerio, sovittuaan asiasta valtiovarainmi
nisterion ka.nssa, paattiinyt antaa valtion tyontekijain terveydenhuollon 
ohjesaannon 20 §: n nojalla sanotun ohjesaannon 11 §:a a koskevan 
seuraavan poikkeussaiinnoksen: 

Mikali tyontekijan sairaus on alkanut siten, etta ohjesaannon 
11 §: ssa tarkoitetun keskipaivaansion laskeminen toteutetaan joko 
kokonaan tai osaksi ennen ko. alan tyoehtosopimuksen uudistamista 
tai palkankorotusten vaimaantuloa kuluneelta kale.nterikuukaudelta tai 
kuukauden pituiselta palkanmaksukaudelta, tulee keskipaivaansiota tai 
sen laskentaperustetta korottaa tyaehtosopimuksessa sovittuja palkka
muutoksia vastaavaksi. 

(Rh/hlo 209/160/71, 25. 2.1971. - Vrt VT 24/70. 1. ) VT 
9/71. 3. 

Tyokirjanliitteet 4 
Valtiokonttorin ilmoituksen mukaan tyokirjanliitetta, joka tiiytetiiiin 

valtion eliikelain mukaisen eliikkeen hakijan tai valtion perhe-eliike
lain mukaisen edunjattajan tyonteon tai tyosuhteen piiattyessii vuonna 
1971, ei paineta erikseen. Tiilloin kiiytetaiin joko liitettii 4 tai 5 ja 
ilmoitetaan siina ansio neljaltii viimeiseltii kalenterivuodelta eli 1. 1. 
1968 lukien. 

Liitettii 4 on saatavana valtion painatuskeskuksesta. Liite 5 on 
loppunut sekii valtion painatuskeskuksesta etta valtiokonttorista . Siina 
tapauksessa, etta palkanmaksaja ei saa kumpaakaan mainituista liit
teistii, pyydetiiiin ottarnaan tarvittava miiiirii valokopioita. Liite 4 on 
julkaistu asetuksessa 630/1968 (Kl 51/68. 2.) ja liite 5 asetuksessa 
572/1969 (Kl 41/69.2) . 

Edellii olevan johdosta ilmoitetaan, etta liite 5 on loppunut myos 
valtionrautateiden painatusjaostosta. Liitettii 4 sen sijaan on painatus
jaostosta vielii saatavissa. 

(Hloj n:o Hlo 173/128/71, 22. 2. 1971. - Vrt. iKl 3 a/ 67 . 5, 
Kl 50/67 . 1, Kl 51/68. 2 ja Kl 41/69 . 2.) VT 9/ 71. 4. 
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5 Autoliikennemaaraysten muutos 

6 

Rauta teiden linja-autoliikenteen henkilokuljetusmaksut on muu
tettu 1. 3. 1971 lukien liikenneministerion 19. 2. 1971 tekeman taksa
paatoksen n:o 15750/774-70 mukaisiksi. Taman johdosta painatetaan 
julkaisun Valtionrautateiden autoliikenne sivut 21-24 uudelleen. 
Perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. (Tft n :o To 202/ 
242 , 26. 2. 71. ) VT 9/71. 5. 

Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

.: ;:; .!< c: ·= u ~ " 
·;:; 

v; u.s .. E o·;; 
;; ., -" ~,_~;; 11'1 In ,_ S]~ .: ·v ..,._ 

]~- ""' ~ -" 
g~ g 

_, 
5~~8 :::; c-- ·- v.- §].5§' 

~ ·;.:58 -~~~ a8 cc:_ c.:- ~~-~~~ ~ ·~.5- -=·-;;; c:-... -
" a-; u ~·;II ~g.; II '"" ::s .;. II 
~ ~gV\ -"""' :cov..ia-.. 

~;]~ ll~c~ 0 3]~ :ll] ~'""" .,- ... 
" :.::~~ ~~~~~ ::s::s o ..... :5~~::. :;. Ul.>< - e--.£::. o~~-

1970 I 220 294 295 136.8 136.3 
II 221 295 296 137.6 137.1 

III 221 296 296 137.9 137.5 
IV 222 297 298 138.2 137.7 
v 222 297 299 138.3 137.8 

VI 222 296 299 138.3 137.8 
VII 223 298 300 138.3 137.8 

VIII 223 298 301 138.2 137.7 
IX 224 298 302 138.3 137.8 
X 224 299 314 138.3 137.8 

XI 225 299 314 138.4 137.9 
XII 225 300 319 139.3 138.8 

1971 I 228 305 325 140.7 140.2 

:o To 195/ 224, 24. 2. 71.) VT 9/71. 6. 

7 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Vapasen seisake siirretaan km:lta 526 + 248 m km:lle 525 + 
060 m 23 . 5. 1971 lukien. Seisakkeen nimeksi muutetaan samasta pai
vastii lukien Kultakivi. 

Tasta johtuen poistetaan julkaisusta 23. 5. 1971 lukien Vapasen 
eisaketta koskevat merlcinnat ja lisataan: 

Kultakivi 14s2! I, I Par 16. Hko 118. I Hi! I Luk. 23. 5. 71. ( :o Lko 21761 / 
v. 70, 17. 2. 71). VT 9/71. 7. 
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Vetoauto-periivaunu yhdistelmien, puoliperiivaunujen sekii 8 
irrallisten vetoautojen · ja periivaunujen yleiskuljetuslupa 
valille Helsinki-Oulu ja takaisin: muutos 

Muutoksena VR Virallisissa tiedotuksi sa n:o 6/ 1971 kohdassa 
9) julkaistuun vetoauto-periivaunu yhdistelmien, puoliperiivaunujen 
sekii irrallisten vetoautojen ja peravaunujen yleiskuljetuslupaan viilille 
Helsinki-Oulu ja takaisin ilmoitetaan, etta yleiskuljetusluvan koh
dassa 3) oleva Seinajokea koskeva kohta "raidetta 55 tai 54 '' on 
muutettu kuulumaan "raidetta 4". 

(Lt n:o Lko 3237, 25. 2. 71.) VT 9/71. 8. 

Maksumerkkien (1om. n:o 2246) seka Bireka- ja 9 
Almex-koneiden nauhamerkkien myynnin 
tilastointi 

Maaliskuun 18 piiivana 1971 tilastoidaan kaiki a matkustajia kul
jettavissa junissa sellaiset matkat, joista maksu kannetaan maksukuitti
kirjan (lorn. n:o 2246) maksumerkeilla tai Bireka- ja Almex-koneiden 
nauhamerkeilla. Konduktoori tai vastaava merkit ee talloin jokaisen 
klo 0.00-24.00 viilisena aikana myymiinsa matkan, josta maksu kan
netaan maksumerkeilla tai Bireka- ja Almex-koneiden nauhamerkeilla, 
kyseisten merkkien myyntia koskevan lomakkeen (n:o 2443 ) matkan 
pituutta vastaavalle riville. Merkityt matkat lasketaan rivitti.iin yhteen. 
Sen lisaksi merkitiii.in kyselylomakkeen · alaosassa olevaan ruudukkoon 
siinii olevan erittelyn mukaisesci tilastointipaiviina myytyjen maksu
merkkien tai Bireka- ja Almex-koneiden nauhamerkkien rahallinen 
arvo. 

Tilastojaosto Hihettaa kysely1omakkeet junien varusteluasemille, 
jotka palauttavat ne asianmukaisesti taytettyina ja aseman nimellii 
varustettuna tilastojaostoon maaliskuun 25 paivaan mennessa . 

(N:o Lko 2392, 26. 2. 71.) VT 9/71. 9. 

Matkalippualennuksia 1 0 
Hameenlinna (lyhintii tietii): 25.-29. 3. 1971; Hameenlinnan Nuor
kauppakamari; vuosikokous; vuosikokoukseen matkustavat. Matkusta-
jalle myydiiiin 1 lh menolippua ja· annetaan lomake VR 2416. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yllii mainittujen piiivien 
viilisenii aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Vuosi
kokous on 26.-28. 3. 1971. (Mt n:o Lko 2229, 22. 2. 71.) VT 
9/71. 10. 
Helsinki (lyhi.nta tietii): 25.-30. 3. 1971; Sotasokeat - De Krig
blinda r .y; vuosikokous; vuosikokoukseen matkustavat sotasokeat ja 
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heidan saattajansa: Matkustajalle myydiian 1 1;2 menolippua ja anne
taan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan 
vain ylla mainittujen paivien viilisenii aikana. Alennus ei koske lasten
lipuilla matkustavia. Vuosikokous on 28. 3. 1971. (Mt n:o Lko 3337, 
25. 2. 71.) VT 9/71. 10. 

Aikataulun 13 7 lisays 

Aikataulun 137 lisays n:o 17 (Salpausselan kisajunat) on ilmesty
nyt ja jaettu taman lisayksen tilanneille. Samoin on ilmestynyt lisays 
n:o 18, joka on jaettu kaikille. (Lt n:o Lko 21255 v. 70, 22. 2. 71. ) 
VT 9/71. 11. 

12 Kadonneita matkalippuja, hcnki!Okottteja ym . 

Puolusruslaitoksen virkailijalle kirjoitettu, kaikilla radoilla kelpaava 1. luo
kan aluelippu n:o 000311, kelpoisuusaika 1. 9. 70-31. 5. 71, on anastettu ja kuo
letetaan. Lippu on ravattaessa otettava pois math.-ustajalta ja lipun esittiijan henki
Jollisyys selvitettiivii. (Tft n:o To 184/14, 23 . 2. 71.) 

Kouvolan keskusaseman ylim. toirnistoapulaiselle Ritva Annikki Putholle 
16. 2. 65 annettu henkiliikortti n :o 73671 seka Kouvolasta 20. 1. 71 annettu rilap. 
vapaalippu n:o 468455 matkalle Kv-Hki-Kv ovat kadonneet 13. 2. 71 ja kuole
tetaan. (Kv lpt n:o H 201/602, 23. 2. 71.) 

Kirvesmies Onni Markkaselle 12. 1. 1971 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu 
n:o 448865 matkalle SUlinjarvi-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm rpt 
n:o 65/322, 25. 2. 71.) 

Oulun ratapiirin opastinasenrajalle Johannes Rannelle kirjoitettu tilap. vapaa
lippu n:o 251514 matkalle Oulu-Joensuu kelpoisuusaika 25. 1.-24. 4. 1971 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (01 rpp n:o 248/23, 22. 2. 71.) 

13 Nimityksiii 

Rataosasto 
Yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkaan (Helsinki) ap. 2 lk kirjuri Eila Maria 

Happonen. 

Koneosasto 
Apulaisinsinoorin (A 28) (Hyvinkiiiin konepaja) virkaan apulaisinsinoori 

(A 26) Niilo Hiskias Kovanen ja yp. 2 1 koneinsiniiorin (A 28) virkaan (Hyvin
kiiiin konepaja) apulaisinsinoori Matti Armas Karvonen. 

Hankintaosasto 
Koneinsinoorin virkaan ( S 13) dipl. ins. Alpo Olavi Routio, konttoriapulai

sen toimeen (Turun paavarasto) ylirn. toirnistoapulainen Ella Esteri Repo. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 9a 

Vifttaus Vlralllsifn tledotuksifn merkltiin: VT 1171.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 5. 3. 1971 

Sisa ll ys: 

1. VR Matkailuliput 1971. 2. Hopealinjan erikoisliput 1971. 

VR Matkailuliput 1971 1 
Tassa VR Virallisissa tiedotuksissa julkaistut matkailulipun myynti

ohjeet ja -hinnat ovat voimassa 1. 4. 71-31. 3 . 72. Koko vuoden 
voimassa olevilla ohjeilla ja hinnoilla on pyrkimyksena saada synty
maan kotimaassa tapahtuvaa matkailua kevaalla, kesalla, syksylla ja 
tal vella. 

Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydetaan tutustumaan erikoisella 
huolellisuudella. 

Jarviliikenteen liikennoitsijoiden aloittaessa ja lopettaessa liiken
noimisen eri aikoina, on tarkeata, etta aikatauluihin tutustutaan. 

VR, Finnair O y seka jaljempana luetellut linja-autoliikennoitsijat 
ja laivayhtiot myontavat matkailulipuistaan alennuksen, joka on voi
massa kunkin kohdalla seuraavasti : 

VR .... .... .. .. . .... ] . 4. 71-31. 3. 72 hinnat sivuilla 35-36 
Finnair Oy . . . .. . . . . . . 

" " " 
33- 34 

Linja-automatkat 
" " 

20-33 
Laivamatkat . . ..... . . . 1. 6.-31. 8. 71 

" " 
17-19 

Laivamatka, Turku-Maa-
rianhamina ( tai pain-
vastoin) . . .... .. . . 1. 4. 71-31. 3. 72 

" 
sivulla 19 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 
tiedot on mainittu Matkustajalaivayhdistyksen julkaisemassa esitevih
kossa "Jarvimatkat Suomessa 1971", jota jaetaan mainosjaoston toi
mesta rautateiden liikennepaikoille virkakayttoon. Samat tiedot jul-
6808/71 /5 
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kaistaan Suomen Kulkuneuvot ( turisti ), nimise sa julkaisussa, joka 
tulee voimaan 23 . 5. 1971 . 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaisia 
matkoja kayttamiilla rautatiematkojen lisaksi vain niita kulkuneuvoja 
ja matkustusreitteja, jotka on jaljempana mainittu laiva-, auto- ja 
lentomatkojen osalta. 

Lipunmyyjia kehoitetaan tekemiian asiakkaalle esityksia eri mat'kus
tusmahdollisuuksista. 

VR Matkailulippujen myyntiohjeet 1. 4. 71-31. 3. 72 

a) Tastii VT: ssd mainittujen alennetun hintaisten matkailulippu
jen myynti alkaa 1. 4. lukien ja pdattyy 31. 3. Lippuja saadaan royyda 
aikaisem.minkin ehdolla, etta ensimmaiseksi matkustamiseen oikeutta
vaksi paivamaaraksi lippuun merkitaan 01. 4. 

b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sisal
lytettdva vahintaiin 100 kilometrin pituinen rautatiematka seka 
lisaksi joko laiva- tai linja-automatka eli vahintadn kolme eri
laista kulkuvdlinetta. 

Matkailulippuun sisdltyvd lentomatka ei saa olla meno- ja 
paluumatka. Jos lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki
Jyvaskyld, ei lippuun saa entia sisaltyttdd lentoa Jyvaskyld
Helsinki. 

Matkailulippua varten julkaistuja lentoreitteja ei saa yhdis
tad. Nain allen esim. lentomatkoja Helsinki-Jyvaskyla ja Jyviis
kyla-Kuopio ei saa liittad samaan matkailulippuun. 

Matkailulipun yhteydessd Finnair Oy myontaa normaalit 
lapsialennukset, joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen 
seurassa ilmaiseksi. Useammasta alte 4-vuotiaasta lapsesta sa
main kuin 4-11 vuotiaasta lapsesta peritddn 50 % samalle 
matkalle sovellettavasta matkailulippuun liittyvdstd lentomatkan 
hinnasta. Muita alennuksia ei myonnetii. 

c) Mikali myytaviin matkailulippuihin sisaltyy vain rautatiemat
koja, ei ndista matkoista myonnetd alennusta, joten hinta kannetaan 
normaalin menolipun tariffin mukaisesti. 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta. Kelpoisuusaika kos
kee myos lentomatkoja. Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoi
suuskuukautena leimauspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaavana piiiviina 
klo 24. Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jiirjestysnumeroltaan 
vastaavaa paivaa, piiattyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisena piii
viina klo 24. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa. Kiito
junissa on istumapaikan varaus pakollinen. 
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e) Myydyssa lipussa p1taa aina olla rautatiematkan sisaltava mat- 1 
kustusreitti. Lisaksi on huomattava, etta matkailulippu voidaan laatia 
vain yhtajaksoista matkaa varten ja etta samaan rautatiematkaan tal 
matkan osaan oikeuttavia lehtia saa samassa matkailulipussa olla enin-
taiin kolme. 

f) Lipusta kannettava lisamaksu sekii lapsilta etta aikuisilta on 
luokasta riippumatta 1,00 markkaa. 

g) Nelja vuotta tayttiineille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydiian matkailulippuja puoleen hintaan . 

Myytaessa matkailulippuja lastenlippuina, on matkailulippuun ja 
sen kantaosaan seka lehtiin 1-6 merkittava rasti ( X) ruutuun "~lle 
12-vuotias". 

h) Muita kuin tiissii virallisissa tiedotuksissa mainittuja auto- , 
laiva- ja lentomatkoja ei saa sisallyttiiii lippuun. 

i) Lippua myytiiessii on jokaiseen lehteen ehdottomasti leimat
tava myyntipaikan nimi- ja paivaleima. 

j) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen auto-, laiva
ja lentomatka kirjoitetaan eri lehdelle, johon merkitiian ao. matkan 
hinta seka liikenteenharjoittajan nimi. Myos 1"autatiematkojen osuu
det kirjoitetaan eri lehdille, ei kuitenkaan merkita hintaa. Matkat 
on tehtiivii siina jiirjestyksessa kuin ne ovat lippuvihkossa. Lipuissa 
rast.itetaan ao. ruutu ilmoittamaan, missa kulkuneuvossa ko. lippu 
kelpaa lippuna. 

k) Laivojen hyttipaikkamaksuja ei saa kantaa matkailulipulla. 
1) Mikali matkareirti ei mahdu yhteen lippuvihkoon, on kaytet

tavii useampia lippuvihkoja, ns. jatkolippuja. 

Matkailulipun ja siihen llittyvien ns. jatkolippujen yhteinen rauta
tiematkojen kilometrimaara ja yhteenlaskettu lipun hinta rautatie- , 
auto-, laiva- ja lentomatkoista merkitaan vain varsinaisen matkailu
lipun kansilehden asianomaisille riveille. Jatkolippujen kansilehtiin ei 
niiita merkintoja tehda. Sen sijaan on jatkolipun kansilehden ja tiliin 
liitettava lehden "hinta"-sarakkeiden kohdalle kirjoitettava sanat "Liit-
tyy matkailulippuun no: ..... . .. . . ". Matkailulipun kayttamattomat 
lehdet on irroitettava ja liitettava ao. tilauslomakkeeseen. 

m) Matkatavaran kuljetuksessa katsotaan rautateitse mavkusta
maan oikeuttava lehti menolipun veroiseksi. 

n) Lipunmyyja voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka
vaksi muultakin kuin omalta liikennepaikalta . 

o) Matkailulippuun liittyvasta laivamatkan meno- ja paluumat
kasta kannetaan 1 }2 normaalin menolipun hinta, joka saadaan esite
vihkosta "J arvimatkat Suomessa 19 71 ". 



1 
9a -4-

Meno- ja paluumatkan hinta ( 1 1;2 menolippua) merkitiiiin meno
matkan lehdelle, joten paluumatkan kuponkiin tehdaan vain merkinta: 
"Kuponki paluumatkaa varten ja menomatkan lehden numero" . 

Tilitysohjeet 

VR Matkailulippujen tilitys tapahtuu VR Tilityssiiannon 8 § :n 
mukaisesti . 

Valmiita kiertomatkoja 

Matka voidaan aloittaa joko kiertomatkan varrella sijaitsevalta tai 
sen ulkopuolelta olevalta milta liikennepaikalta tahansa. Laaditut kier
tomatkat ovat vain eriiitii esimerkkima{koja, joten asiakkaalla on mah
dollisuus myos itse suunnitella oman mielensa mukaisia kiertomatkoja. 

Matkan aloittamissuunnan saa asiakas itse valita. Matkat on mat
kustettava siina jarjestyksessa kuin ne ovat lippuvihkossa. 

HI!LSINKI 

Helsinki-Lappeenranta (via Kerava ) 
Lappeenranta-Savonlinna 
Savonlinna-J yvaskyla 
Jyvaskyla-Tampere (via Lyly) 
Tampere-Hameenlinn a 
Hameenlinna-Helsinki (via Kerava) 

juna 
laiva 
juna 
juna 
laiva 
juna 
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Lipun biota 2 luoka sa: 77,00 mk aikuiselta ja 
39,00 mk alle 12-vuotiaa!ta. 

aik uinen: 
Jos kiertomatkan liittymismatka on esim . 

a) Vaasa-Haapamah-Vaasa (via Al a-
vus) on hinta 2 lk:ssa . . . . . . . . . . . . 86,35 mk 

b ) Kajaani- Pieksamaki- Kajaani (via 
Kuopio) on hinta 2 lk:ssa . . . . . . . . 88,70 rnk 

c) Pori-Tampere-Pori (vi<a Vammala) 
on hinta 2 lk:ssa . . . . . . . . . . . . . . . . 84,15 mk 

- ·j KOU 
KUOPtO - • ....,.• . . 

' 

HELSINKI 

alle 
12-vuotias: 

44 ,85 mk 

42,60 mk 

Helsinki-J oensuu (via Kerava-Lappeenranta-Kitee) juna 
Joensuu-Koli auto 
Koli-Kuopio auto 
Kuopio-Mikkeli juna 
Mikkeli-Lappeenranta laiva 
Lappeenranta-Helsinki (via Kerava) juna 

Lipun hinta 2 luokassa 76,30 mk aikuisilta ja 
38,65 mk aile 12-vuotiaalta. 

Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
aik uinen: alle 

12-vuotias: 

a) Kontiomaki- Kuopio- Kontiomaki 
(via Kajaani) on hinta 2 lk:ssa . ... 84,20 mk 42,60 mk 

b) Tunku-Helsink:i-Turku (via Kauk-
lahti) on hinta 2 lk:ssa • • ••• ••• 0. 84,60 mk 42,80 mk 

c) Karj aa-Helsinki-Karjaa (via Kauk-
lahti) on hinta 2 lk :ssa . . .... . . . . 80,05 mk 40,55 mk 

1 
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KUUSAMO 

HE.LSINKI 

,. 
,·.~ 

.o#· ' .; . 
I 

.; 

SAVOfjliNNA 

Helsinki-Oulu (via Kerava-Himeenlinna-
juna Lyly-Alavus-Lapua) 

Oulu-Kuusarno 
Kuusamo--Kajaani 

auto ( pikavuoro) 
auto 

Kajaani-Kuopio 
Kuopio--Savonlinna 
Savonlinna-Lappeenranta 
Lappeenranta-Helsinki (via Kerava) 

juna 
laiva 
laiva 
JUDa 

Lipun hinta 2 luokassa: 122,35 mk aikuiselta ja 
61,70 mk alle 12·vuotiaalta. 

Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Loimaa-Toijala-Loimaa on hima 

2 lk :ssa ....... . .......... . . . .. . 
b) Hanko--Helsinki-Hanko ( vica Kauk-

lahti) on hinta 2 J.llc ssa ......... . 
c) Joensuu-Lappeenranta-Joensuu (via 

Kitee) on hinta 2 lk:ssa ......... . 

aikuinen: 

125,00 mk 

129,55 mk 

131,10 mk 

alle 
12-vuotias: 

63,00 mk 

65,30· mk 

66,05 mk 



-7-

Turku-Helsinki (via Kauklahti) 
Helsinki-Lappeenranta (via Kerava) 
Lappeenranta-Savonlinna 
Savonlinna-Virrat (via Jyvaskyla) 
Virrat-Tampere 
Tampere--Turku (via Aura) 

juna 
juna 
laiva 
juna 
laiva 
juna 

9 a 

Lipun hinta 2 luokassa: 80,45 mk 
40,75 mk 

aikuiselta ja 
aile 12-vuotiaalta 

Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Pori-Tampere-Pori (via Vammala) 

on hinta 2 lk:ssa .. . ............ . 
b) Ylivieska-Haapamaki-Ylivieska (via 

Lapua-Alavus) on hinta 2 lk:ssa .. 
c) Rovanierni- Haapamaki- Rovaniemi 

(via Lapua-Alavus) ~:m hinta 2 lk:ssa 

pORI 

. 
TURK~--

Helsinki-Lahti (via Kerava) 
Lahti-J yvaskyla 
Jyvaskyla-Virrat 
Virrat-T ampere 
Tampere-Pori (via Vammala ) 
Pori-Turku 
Turku-Helsinki 

Lipun hinta 2 luokassa: 
Lahti-Jyvaskyla 

IIAAPAMlKI 

-........... 
HElSINKI 

Tehilla: 16. 6.-15. 8. . ..... . . . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8 . 

hoyrylaivalla : 19 . 6.-31. 8. 
1. 6.-18 . 6. 

aikuinen: 

86,10 mk 

93,30 mk 

106,15 mk 

juna 
laiva 
juna 
laiva 
juna 

alle 
12-vuotias: 

43,55 mk 

47 ,15 mk 

53 ,60 mk 

auto ( pikavuoro ) 
len to 
aikuinen: 

89,00 mk 
84,50 mk 
85,40 mk 
80,90 mk 

alle 
12-vuotias: 

45,00 mk 
42,75 mk 
-0 ,20 mk 
40,95 mk 

1 
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Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Kokkola-Hgapamaki-Kokkola (via 

Lapua-Alavus) on hinta 2 lk:ssa 
Tehilla : 16. 6.-15. 8. ... ...... 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 
hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 

1.-18. 6. .. .. ... 
b) Vat.4<:aus-Jyvaskyla-Varkaus on hinta 

2 lk:ssa 
Tehillii: 16. 6.-15. 8. . . ... . . .. 

1.-15. 6. Ja 16.-31. 8. 
hoyry lai vall a: 19. 6.-31. 8. 

1.-18. 6. . ...... 
c) Ima,tra-Lahti-Imatra (via Lappeen-

ranta) on hi!Ilta 2 il.k:ssa 
Tehilla: 16. 6.-15. 8 . . . . . . . . . . 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 
hoyry lai vall a: 19 . 6.-31. 8. 

1.-18. 6 . . . . . . . . 

RIIHIM.Ikl 

Riihimaki-Lappeenranta 
Lappeenranta-Mikkeli 
Mikkeli-Savonlinna 
Savonlinna-Kuopio 
Kuopio-Jyviiskyla 
Jyvaskyla-Tampere (via Lyly ) 
Tampere-Hiimeenlinna 
Hameenlinna-Riihimaki 

aikuinen: 

106,00 mk 
101,50 mk 
102,40 mk 
97,90 mk 

99,20 mk 
94,70 mk 
95,60' mk 
91 ,10 mk 

102,65 mk 
98,15 mk 
99,05 mk 
94,55 mk 

Juna 
laiva 

aile 
12-vuotia.r: 

53,50 mk 
51,25 mk 
51,70 mk 
49,45 mk 

50,10 mk 
47,85 mk 
48,30 mk 
46,05 mk 

51,85 mk 
49,60 mk 
50,05 mk 
47,80 mk 

auto ( pikavuoro) 
laiva 
len to 
juna 
laiva 
juna 
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Lipun hi.nta 2 luotkassa: 114,00 mk aikuiselta ja 
57 ,50 mk aile 12-vuotiaalta. 

aikuinen: 
Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 

a ) V ammala- T ampere- Vammala on 
hinta 2 l:k:ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,20 mk 

b) Ii:sa:lmi-Kuopio--lisalmi on hinta 2 
rk:ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,30 mk 

c) Lieksa- Lappeenranta- Lieksa (via 
Kitee) on hinta 2 lk :ssa . . . . . . . . . . 134 ,15 mk 

kUOptO ,-.,. 
~· ..... ,. ..... 

i 

,, 
JYVlsKYLll cJ 

,,"~ 

RIIHIMXKt 

Tampere-Lappeenranta (via Hiimeenlinna ) 
Lappeenranta-Savonlinna 
Savonlinna-Joensuu 

Juna 
laiva 
laiva 

9a 

alle 
12-vuotias: 

60 ,10 mk 

61,15 mk 

67 ,60 mk 

J oensuu-KuC?pio 
Kuopio--Jyvaskyla 

auto ( pikavuoro ) 
auto 

J yvaskyla-Tampere len to 

Lipun hinta 2 luokassa: 107,75 mk aikuiselta ja 
54,40 mk alle 12-vuotiaalta. 

Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Helsin'ki - Riihimak.i - Helsinki ( vi·a 

Kerava) on hinta 2 lk:ssa .... .. . . . 
b) Seinajoki- Tampere- Seinajoki (via 

Alavus-Lyly) on hinta 2 lk :ssa . . . 
c) Nurmes-Joensuu-Nurmes on hinta 

2 lk:ssa . . . . . ... ... . ... . .. ... .. . . 
2 6808/ 71 /5 

aikuinen: 

113,75 mk 

124,65 mk 

120,85 mk 

alle 
12-VtiOtias: 

57,40 mk 

62,85 mk 

60 95 mk 

1 
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RIIHMiilllKI 

Riihimaki-Mikkeli juna 
Mikkeli-Jyvaskyla juna 
Jyvaskyla-Tampere (via Lyly) juna 
Tampere-Hameenlinna laiva 
Hameenlinna-Riihimaki Juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 47,60 mk aikuiselta ja 
24 ,30 mk alle 12-vuotiaalta. 

Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Helsinki - Riihimaki - Helsinki (via 

Kerava) on hi.nta 2 lk:ssa . . .. . .. . . 
b) Kuopio---Pieksamaki-Kuopio on hinta 

2 lk:ssa . .. .. . .. .. . . ..... .. .... . 
c) J oensuu-Kouvola-J oensuu (via Ki

tee-Lappeenranta ) on hinta 2 lk:ssa 

KOUVOU 

aikuinen: 

51,80 mk 

52,50 mk 

63 ,1Q. mk 

Kouvola-Savonlinna (via Lappeenranta) juna 
Savonlinna-Kuopio laiva 
Kuopio---Kouvola (via Mikkeli) juna 

alle 
12-vuotias: 

26,40 mk 

26,75 mk 

32,05 mk 
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Lipun hinta 2 luokassa: 49,15 mk aikuiselta ja 
25,10 mk aile 12-vuotiaalta. 

]os kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Helsinki-Kouvola-Helsinki (via Ke-

rava) on hinta 2 lk:ssa ......... . . 
b) Hameenlinna-Kouvola-Hameenlinna 

on hinta 2 lk:ssa ........... . .. . . 
c) Oulu-Kuopio-Oulu (via Muhos-

Kajaani) on hi,nta 2 lk:ssa .... ... . 
Y.U.SA 

j'., 
I \ I . ' \. 
' \ 

PORI I 
f ,. . 
' . 

TURJ<U 

Turku-Toijala (via Aura) 
Toijala-Tampere 
T ampere-Virra t 
Vir rat-Vaasa 
Vaasa-Pori 

juna 
laiva 
laiva 
auto 
len to 

aikuinen: 

60,95 mk 

59,05 mk 

68,10 mk 

Pori-Turku auto ( pikavuoro) 

Lipun hinta 2 luokassa: 81 ,20. mk arkuiselta ja 
41 ,10 mk aile 12-vuotiaalta. 

]os kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Helsmki-Turku-Helsi!Ilki (via Kauk- · 

lahti) on hinta 2 lk:ssa . .... .... . . 
b) Hanko-Turku-Hanko on hinta 2 

lk:ssa ... . ... . ... . .......... . . . . 
c) Kotka-Toijala-Kotka (via Hameen-

linna) on hin ta 2 lk : ssa ........ . . 

aikuinen: 

98,45 mk 

95,40 rnk 

102,25 mk 

!)a 

alte 
12-vuotias: 

31,00 mk 

30-,05 mk 

34 ,55 mk 

alle 
12-vuotias: 

49,75 mk 

48,20 mk 

51,65 mk 

1 
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Lahti-Mikkeli 
Mikkeli-J yvaskyla 
Jyvaskyla-Lahti 

Lipun hinta 2 luokassa: 

J yvaskyHi-Lahti 
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juna 
juna 
laiva 

Tehilla: 16. 6.-15. 8. . ....... . 
1.-15. 6. ja 16.- 31. 8. 

hoyryla1valla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6. . ..... . 

Jos k.iertomaokan liittymismatka on esim. 

a) Vaasa-Jyvaskyla-Vaasa (via Alavus ) 
on hinta 2 lk: ssa 

Tehilla: 16. 6.-15. 8 ......... . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6 ....... . 

b) Ilsalmi - Pieksamark.i- Iisalmi ( v1a 
Kuopio) on hinta 2 l:lc: ssa 

Tehilla: 16. 6.-15. 8 ......... . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. . ..... . 
1.-18. 6. . ..... . 

c) Imatra-Kouvola-Imatra (via Lap
peenranta) on hlnta 2 lk:ssa 

Tehilla: 16. 6.-15. 8 ......... . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6 ........ 

aikuinen: 

40,10 mk 
35,60 mk 
36,50 mk 
32,00 mk 

58,90 mk 
54,40 mk 
55,30. mk 
50,80 mk 

54,00 mk 
49,50 mk 
50.,40 mk 
45,90 mk 

50,90 mk 
46,40 mk 
47,30. mk 
42,80 mk 

alle 
12-vuotias: 

20·,55 mk 
18,30 mk 
18,75 mk 
16,50 rn:k 

29 ,95 mk 
27,70 mk 
28,15 m!k 
25,90 mk 

27,50 mk 
25,25 mk 
25,70 mk 
23,45 mk 

25,95 mk 
23,70 mk 
24,15 mk 
21 ,90 mk 
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Lahti-Lappeenranta 
Lappeenranta-Joensuu (via Kitee ) 
Joensuu-Lieksa 
Lieksa-Koli 
Koli-Kuopio 
Kuopio-J yvaskyla 
Jyvaskyla-Lahti 

Lipun hinta 2 luokassa: 
J yvaskyla-Lahti 

Tehilla: 16. 6.-15. 8. . . ...... . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8 

hoyrylaivalla : 19. 6.- 31. 8. 
1.-18. 6. . ... .. . 

Jos kiertomatkan liittymismatka on esim . 
a ) Tampere-Lahti-Tampere (vi·a Ha

meenlinna ) on hinta 2 hlc ssa 
Tehil'la : 16. 6.-15. 8 .. ....... . 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 
hoyrylaivalla : 19. 6.-31. 8. 

1.-18. 6. ' . ... . . 
b ) Kokkola- Jyvaskyla- Kokkola (via 

Lapua-Alavus) on hlnta 2 lk: ssa 
Tehilla : 16. 6.-15. 8. . .... .. . . 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 
hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 

1.-18. 6. . . .. .. . 

juna 
juna 
juna 
laiva 
auto 
len to 
laiva 

aikuinen: 

70,25 mk 
65,75 mk 
66,65 mk 
62 ,15 mk 

81,45 mk 
76,95 mk 
77,85 mk 
73 ,35 rnk 

88,65 rnk 
84,15 m'k 
85,05 mk 
80 ,55 mk 

9a 

aile 
12-vuotias: 

35,65 mk 
33,40. mk 
33,85 mk 
31,60 mk 

41,25 mk 
39,00 mk 
39,45 mk 
37,20 mk 

44,85 mk 
42,60 mk 
43 ,05 mk 
40,80 mk 

1 
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c) Kajaani-Kuopio--Kaj aani on hinta 2 
lk:ssa 

Tehilla: 16. 6.-15. 8. . ....... . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6. . .. ... . 

Lahti-Lappeenranta 
Lappeenranta-Joensuu (via Kitee) 
J oensuu-Savonlinna 
Savonlinna-Mikkeli 
Mikkeli-J yvaskyla 
Jyvaskyla-Lahti 

Lipun hinta 2 luokassa: 
Jyvahkyla-Lahti 

Tehilla : 16. 6.-15. 8. . . . ... .. . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6. . . .. .. . 

81 ,05 mk 
76,55 mk 
77,45 mk 
72,95 mk 

juna 
juna 
laiva 
laiva 
auto 
laiva 

aikuinen: 

100,05 mk 
95,55 mk 
96,45 mk 
91,95 mk 

Jos kiertomatlkan liittymismatka on esim. 
a) Seinajoki-Jyvaskyla-Seinajoki (via 

Alavus) on hinta 2 lk:ssa 
Tehilla: 16. 6.-15. 8. . . . .... . . 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 
hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 

1.-18. 6. . .. . .. . 
b) Toijala-Lahti-Toijala (via Hameen-

11nna) on hinta 2 l:k:ssa 
Tehilla: 16. 6.-15. 8. . .. . .... . 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

114,45 mk 
109,95 mk 
110,85 mk 
106,35 mk 

111,00 mk 
106,50 mk 

41 ,05 mk 
38,80 mk 
39,25 mk 
37,00 mk 

alle 
12-vuotias: 

50,55 mk 
48,30. m'k 
48,75 m'k 
46,50 mk 

57,75 mk 
55,50 mk 
55,95 mk 
53,70 mk 

56,00 mk 
53 ,75 mk 
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hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6 ....... . 

c) . Lieksa-J oensuu-Lieksa on hi.tnta 2 
lk:ssa 

Tehilhi: 16. 6.-15. 8. . ....... . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6. . ..... . 

107,40 mk 
102,90 mk 

109,10 mk 
104,60 mk 
105,50 mk 
101,00 mk 

Lahti-Lappeenranta 
Lappeenran ta-Savonlinna 
Savonlinna-J yvasky I a 
J yvaskyla-Lahti 

juna 
juna 
juna 
laiva 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuinen: 

Jyvaskyla-Lahti 
Tehilla: 16. 6.-15. 8 . . . . . . . . . . 47,40 mk 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 42,90 mk 
hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 43,80 mk 

1.-18. 6 . . . . . . . . 39,30 mk 

Jos kiertomatkan liittymismarka on esi.m. 
a) Toijala-Lahti-Toijala (via Hameen-

linna) on hinta 2 lk: ssa 
Tehilla: 16. 6.-15. 8. ••• 0 ••••• 61,55 mk 

1.-15. 6. ja 15.-31. 8. 57,05 mk 
hoyry lai vall a: 19. 6.-31. 8. 57,95 mk 

1.-18. 6 . . . . . . . . 53,45 mk 
h) Helsinki-Lahti-Helsinki (via Ke-

rava) on hinta 2 &:ssa 
Tehilla: 16. 6.-15. 8 . . . . . . . . . . 55,90 mk 

1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 51,40 mk 
hyory laivalla: 19. 6.-31. 8. 52,30 mk 

1.-18. 6. 0 ••••• • 47,80 mk 

9a 

54,20 mk 
51,95 mk 

55,05 mk 
52,80 mk 
53,25 mk 
51,00 mk 

alle 
12-vuotias: 

24,20 mk 
21,95 mk 
22,40 mk 
20,15 mk 

31,30 mk 
29,05 mk 
29,50 mk 
27,25 mk 

28,45 mk 
26,20 mk 
26,65 mk 
24,40 mk 

1 
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c) Kajaani- Pieksamaki- Kajaani (via 
Kuopio) on hint a 2 lk: ssa 

TehiUa : 16. 6.-15. 8 ......... . 
1.-15. 6. ja 16.-31. 8. 

hoyrylaivalla: 19. 6.-31. 8. 
1.-18. 6. . ..... . 

VIRAAT ()--
TAMP£RE 

Tampere-Haapamaki (via Lyly) juna 
Haapamiiki-Virrat JUna 
Virrat-Tampere laiva 

63,10 mk 
58,60 rnk 
59,50 mk 
55,00 mk 

Lipun hinta 2 luokas·sa: 26,40 mk aikuiselta ja 
13,70 mk aile 12-vuotiaalta. 

Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
a) Salo--Tampere-Salo (via Aura) on 

hinta 2 lk:ssa .... ............ · .. . 
b) Kokkola-Haapamiiki-Kokkola (via 

Lapua-Alavus) on hinta 2 lk:ssa .. 
c) Pieksiimiiki-Haapamiiki - Pieksiimiiki 

(via J yviisky lii) on hint a 2 lk: ssa .. 

ROVANIEMI 

...... . , ·-

aikuinen: 

45,80 mk 

47 ,35 mk 

40,25 mk 

·-· ')KUUSAMO 

Oulu-Rovaniemi 
Rovaniemi-Kuusamo 
Kuusamo--Oulu 

. ,.., . 
,., 

, . 
. ~· 

JUna 
auto 
auto ( pikavuoro) 

Lipun hinta 2 luokassa: 35,70 mk aiJkuiselta ja 
18,35 mk aile 12-vuotiaalta . 

32,05 mk 
29,80 mk 
30,25 mk 
28,00 rnk 

alle 
12-vuotias: 

23,40 mk 

24,20 mk 

20,65 mk 
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Jos kiertomatkan liittymismatka on esim. 
aikuinen: alle 

12-vuotias: 

a) Helsinki-Oulu-Helsinki (via Kerava 
-Hameenlinna-Lyly-Alavus- La-
pua) on hinta 2 lk:ssa ........... . 77,05 mk 39,05 mk 

b) Tampere-Oulu-Tampere (via Lyly 
-Alavus-Lapua) on hinta 2 lk:ssa 69,90 mk 35,45 mk 

c) Vaasa-Oulu-Vaasa (via Lapua) on 
hinta 2 lk:ssa ....... . .......... . 63,85 mk 32,45 mk 

Matkailulippuihin voidaan sisallyttaa rautatiematkojen ohella myos 
jaljempana mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 

LAIVAMATKAT 

( Matkailulippuun liittyvasta meno- ja paluumatikasta, ks. myyntiohjeet 
o )-kohta, sivu: 3) 

Saimaa: 

Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilman hytti
paikkaa mk 

Heinavesi-Kuopio 
Hcinavesi-Savonlinna 
lisalmi-Kuopio 
Joensuu-Savonlinna 
Ketma-Kuopio 
Kerma-Savonlinna 
Koli-Lieksa 
Koli-Vuonislahti 
Kuopio--Heinavesi 
Kuopio--Iisalmi 
Kuopio--Kerma 
Kuopio--Savonlinna 
Kuopio--V arkaus 
Lappeenran ta-Mikkeli 
Lappeenranta-Puumala 
Lappeenranta-Savonlinna 
Lieksa-Koli 
Mikkeli-Lappeenran ta 
Mikkeli-Pistohiekka 
Mikkeli-Puumala 
Mikkeli-Savonlinna 
3 6808/71/5 

12,60 
12,60 
18,00 
25,20 
13,50 
11,70 

3,60 
2,70 

12,60 
18,00 
13,50 
25,20 
12,60 
25,20 
12,60 
25,20 

3,60 
25,20 

9,90 
12,60 
25,20 

Liikenteenharjoittaja: 

Saimaan Laivamatkat Oy, 
Saimaan Laivamatkat Oy 
K. ja V. Hiltunen 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
J ussi T olkki 
J ussi T olkki 
Saimaan Laivamatkat Oy 
K. ja V. Hiltunen 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Jussi Tolkki 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 

1 
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Menolipun biota 
turistiluokassa 
ilman hytti
paikkaa mk Liikenteenharjoittaja: 

Pistohiekka-Mikkeli 
Pis tohiekka-Savonlinna 
Punkaharju-Savonlinna 
Puumala-Lappeenranta 
Puumala-Mikkeli 
Puumala-Savonlinna 
Savonlinna-Heinavesi 
Savonlinna-Joensuu 
Savonlinna-Kerma 
Savonlinna-Kuopio 
Savorilinna-Lappeenranta 
Savonlinna-Mikkeli 
Savonlinna-Pistohiekka 
Savonlinna-Punkaharju 
Savonlinna-Puumala 
Savonlinna-V arkaus 
V arkaus-Kuopio 
V arkaus-Savonlinna 
Vuonislahti-Koli 

Piiijiinne: 

Heinola-Lahti 
J yvaskyla-Lahti ( TEHI ) 
Jyvaskyla-Lahti 

Lahti-Heinola 
Lahti-Jyvaskyla (TEHI) 
Lahti-Jyvaskyla 

Vanajavesi-Nasijarvi: 

Hameenlinna-Tampere 
Hameenlinna-Toijalan 

satama 
Hameenlinna-V alkeakoski 

9,90 
14,40 

7,20 
12,60 
12,60 
12,60 
12,60 
25 ,20 
11 ,70 
25,20 
25,20 
25,20 
14,40 
7,20 

12,60 
12,60 
12,60 
12,60 
2,70 

Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
J ussi T olkki 

7,20 M. Hanjoki 
24,30 *) Piiijanteen Kantosiipi Oy 
18,00 *'~ ) Hoyrylaiva Oy Paijanne

matkailu 
7,20 M. Hanjoki 

24,30 1
' ) Piiijanteen Kantosiipi Oy 

18,00 ** ) Hoyrylaiva Oy Paijanne
matkailu 

19,80 

12,60 
12,60 

Laiva Oy Matkailu 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 

* ) mikili laivamatka tehdiiiin kausialennuksen aikana 1. 6.-15. 6. ja 16. 8. 
-31. 8. on matkan biota 19,80 mk. 

**) mikili laivamatka tehdiiiin kausialennuksen aikana 1. 6.-18. 6. on matkan 
biota 16,20 mk. 
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Menolipun hinta 
turistiluokassa 
itman hytn
paikkaa mk 

Tampere-Hameenlinna 
Tampere--Toijalan satama 
Tampere-V alkeakoskl 
Tampere-Virrat 
Toijalan satama-Hameen-

linna 
Toijalan satama-Tampere 
V alkeakoski-Hiimeenlinna 
V alkeakoskl-Tampere 
Virrat-Tamupere 

T urku-U usikaupunki: 

Naantali-Turku 
Naantali-Uusikaupunki 
Turku-Naantali 
Turku-Uu'sikaupunki 
U usi.kaupunkl-N a an tali 
Uusikaupunki-Turku 

19,80 
12,60 

9,00 
18,00 

12,60 
12,60 
12,60 

9,00 
18,00 

3,15 
6,75 
3,15 
9,90 
6,75 
9,90 

Pohjois-Valkealan vesiretkeily: 

Vain tahan suuntaan: 
Hillosensalmi-Marjosaari l 
-Mantysaari-Korpisaari 

Liikenteenharjoittaja: 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoilijan tie 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoilijan tie 

Matkailu- ja Kuljetus Oy 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 

-Kuutinlahti-Lapinsalmi ! 9,00 Irja Siikava 
-Orilammen Maja-Hillo-
sensalmi 

Kotka-Kaunissaari: 

m/s. Ahti 
Kaunissaari-Kotka 

Kotka-Kaunissaari 

3,15 

3,15 

Kymenlaakson Matkailija
yhdistys r.y. 
Kymenlaakson Matkailija
yhdistys r.y. 

T urun satama-Maarian
hamina: 

Menolipun hlnta 
1. 4. 71-31. 3. 72 

( tai painvastoin) mk 

9a 

Yhteisluokka 5,00 SHO, Bore, Svea ja Oy Silja
varustamo 

1 
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AUTOMATKAT 
Hinna.t voimassa 1. 4. 71-31. 3. 72 

Menolipun hinta 
mk 

Ellivuori-Tampere 
Elli vuori-V ammala 
En on tekiO-Rovaniemi 

EnontekiO-Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Evijarvi-Pietarsaari 
Forssa-Tampere 
Forssa-Tampere (pika-

vuoro) 
Forssa-Turku 
Forssa-Turku (pikavuoro) 
Haapajarvi-Viitasaari 
Heinola-Lahti 

Heinola-Lahti ( pikavuoro) 

Heinola-Mikkeli 
Heinola-Mikkeli (pika-

vuoro) 

Hameenlinna-Palkane 
Hameenlinna-Palkane 

( pikavuoro) 
Iisalmi-J oensuu 

Ilsalmi-J oensuu (pika-

3,25 
1,30 

18,15 

19,15 

3,60 
5,75 

6,55 
5,50 
6,40 
7,10 
2,40 

3,40 

5,75 

6,75 

3,05 

3,95 
12,25 

vuoro) 13,25 
Imatra as.-Rantasalmi as. 7,25 
Imatra as.-Puumala 3,95 
Imatrankoski-Puumala 4,30 
Imatrankoski-Rantasalmi as. 7,50 
Ivalo-Rovaniemi 16,95 
Joensuu-Iisalrni 12,25 

J oensuu-Iisalmi (pika
vuoro) 13,25 

Liikenteenharjoittaja: 
Lauttakylan Auto Oy 
Lauttakylan Auto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Oy Jarviseudun Linja 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Posti 
Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. V esanen 
Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. V esanen 
Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy, Savon
linja Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Linja-autoliike Hujanen & 
Makkonen 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti 
Linja-autoliike Hujanen & 
Makkonen 

Savo-Karjalan Linja Oy 
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Menolipun hinta 
mk 

Joensuu-Koli 4,70 
Joensuu-Kuopio ( Outo-

kummun kautta) 8,35 

Joensuu-Kuopio (Outo
kummun kautta, pikav.) 

Joensuu-Kuopio 
( Polvijarven kautta) 

Joensuu-~eli 
Joensuu-~eli (pika

vuori) 
Joensuu-Nurmes {pika

vuoro) 

Joensuu-Savonlinna 

J oensuu-V arkaus 
Joensuu-Varkaus (pika

vuoro) 
Juuka-Koli 

Juuka-Kuopio 
Jyvaskyla-Jamsa 

J yvasky la-Jams a 
{pikavuoro) 

J yvaskyla-Karstula 

J yvaskyla-Kokkola 

J yvaskyla--J<:uopio 
(Rautalamrnin kautta) 

J yvaskyla-Mikkeli 
J yvasky la-Oulu (pika

vuori) 
J yvaskyla-ViitasaaTi 

( pikavuoro) 

9,35 

9,00 
12,35 

13,35 

8,75 

8,60 

7,40 

8,40 
2,60 

7,75 
3,80 

4,80 

6,15 

15,65 

10,20 

7,40 

21,50 

7,45 

Lilkenteenharjoittaja: 

Posti, Hletalan Linja Oy 

Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 

Linja-Ruponen Oy, Savon
linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 

9a 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Savonlinja Oy, Linja-autoliike 
Veikko Uotila, Linja-Ruponen 
Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy, 
Hletalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Jamsankosken Liikenne Oy, 
Sukulan Linja Oy 

Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti, Koivuranta Oy, Savon 
Matka Oy 
Savonlinja Oy 

Posti, Toini Siloma 

Posti 

1 
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Jamsa-J yvaskyla 

Jams a-J yvaskyla 
( pikavuoro) 

Jamsa kk-Lankipohja 
Jamsa kk-Liinkipohja 

( pikavuoro) 
Jamsa kk-Orivesi as. 
Jamsa kk-Orivesi as. 

( pikavuoro) 
Kaivanto-Kangasala kk 
Kaivanto-Palkane 
Kajaani-Kokkala (pika-

vuoro) 
Kajaani-Kuhmo 

Kajaani-Kuusamo 

Kajaani-Nurmes (pika
vuoro) 

Kajaani-Sotkamo 

Kajaani-Sotkamo (pika
vuoro) 

Kajaani-Ammansaari 

Kangasala kk---J<aivanto 
Kangasala kk-T ampere 
Kangasala kk-Tampere 

( pikavuoro) 
Karstula-J yvaskyla 

Karstula-Kokkola 

-22-

Menolipun hinta 
mk Llikenteenharjoittaja: 

3,80 Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Jamsankosken Liikenne Oy, 
Sukulan Linja Oy 

4,80 

2,75 

2,90 
4,30 

4,70 
0,80 
0,95 

15,20 
6,45 

16,30 

8,75 

2,75 

3,75 

6,45 

0,80 
1,30 

2,20 
6,15 

9,00 

Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
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Menolipun hinta 
mk 

Karstula-Kuopio (pika
vuoro) 

Kars tula-Saari j arvi 

Karstula-Seinajoki 
( Alajarven kautta) 
(Lehtimaen kautta) 

Karstula-Viitasaari 
Karstula-Viitasaari (pika

vuoro) 
Kernijarvi-Kuusamo 
Kernijarvi-Rovanierni 

Kilpisjarvi-Muonio 

Kilpisjarvi-Muonio 
(pikavuoro) 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 
( pikavuoro) 

Ki ttila-Muonio 

Kittila-Muonio (pika
vuoro) 

Kittila-Rovanierni 

Kittilii-Rovanierni (pika
vuoro) 

Kokkola-Jyvaskyla 

Kokkola-Kajaani (pika
vuoro) 

Kokkola-Karstula 

Kokkola-Vaasa 

13,80 
2,50 

8,20 
7,40 
4,60 

5,60 
8,45 
5,60 

11,50 

12,50 

8,60 

9,60 

4,95 

5,95 

9,15 

10,15 

15,65 

15,20 
9,00 

7,75 

9a 

Liikenteenharjoittaja: 

Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti 
Posti 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Napapiirin Turistiauto 
Oy, J. M. Eskelisen Lajin 
Linjat Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Ab Haldin & Rose Oy 

1 
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Menolipun hinta 
mk 

Kokkola-Vaasa ( pikavuoro) 8, 7 5 
Kokkola-Vaasa ( Evijarven 

kautta) 
Koli-Joensuu 
Koli-Juuka 

12,80 
4,70 
2,60 

Koli-Kuopio 9,50 
Kuhmo---J<:ajaani 6,45 

Kuhm~Lieksa 6,45 
Kuhm~Nurmes 5,10 
Kuhm~Sotkamo 4,05 

Kuhm~Suomussalmi 7,50 
Kuopi~ Joensuu 

(Outokummun kautta) 8,35 

Kuopi~Joensuu (Outo
kummun kautta, pikav.) 

Kuopi~ J oensuu 
(Polvijarven kautta) 

Kuopio-Juuka 
Kuopio-Jyvaskyla 

(Rautalammin kautta) 

Kuopio-Karstula (pika
vuoro) 

Kuopio-Koli 
Kuopio-Nurmes 

( Kaavin kautta) 
( Siilinjarven kautta) 

Kuopio-Saarijarvi 
Kuopio-V aasa (pika

vuoro) 
Kuopio-Varkaus (pika

vuoro) 
Kuopio-Viitasaari 
Kuopio-Viitasaari (pika

vuoro) 

9,35 

9,00 
7,75 

10,20 

13,80 
9,50 

8,80 
7,90 

12,90 

24,50 

5,75 
8,35 

9,35 

Liikenteenharjoittaja : 

Ab Haldin & Rose Oy 

Oy Jarviseudun Linja 
Posti, Hietalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy, 
Hietalan L1nja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, tKainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 
Posti 
Nurmeksen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Liikenne Oy 
Posti 

Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 

Linja-Ruponen Oy, Savon
linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 

Posti, Koivuranta Oy, Savon 
Matka Oy 

Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Linja-Ruponen Oy 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 

Kuopion Liikenne Oy 
Kuopion Liikenne Oy 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 



Kuusamo--Kajaani 

Kuusamo--Kemijarvi 
Kuusamo--Oulu 
Kuusamo--Oulu (pika-

vuoro) 

Kuusamo--Rovaniemi 

Kuusamo--Ruka tunturi 
Kuusamo--T aivalkoski 
Kuusamo--Taivalkoski 

( pikavuoro) 
Kuusamo--Ammansaari 

Lah ti-Heinola 

- 25 -

Menolipun hinta 
mk 

16,30 

8,45 
12,50 

1.3 ,50 

11 ,20 

1,90 
3,90 

4,90 
9,65 

2,40 

Lahti-Hei,nola (pikavuoro) 3,40 

Lappajarvi-Pietarsaari 
( Evijarven kautta ) 

Lieksa-Kuhmo 
Lank.ipohja-Jamsa kk 
Lankipohja-Jams a kk 

(pikavuoro) 
Lank.ipohja-Orivesi as. 
Lankipohja-Orivesi as . 

( pikavuoro) 
Mikkeli-Heinola 
Mikkeli-Heinola (pika

vuoro ) 

Mikkeli-Joensuu 
Mikkeli-J oensuu (pika

vuoro) 
Mikkeli-J yvaskyla 
Mikkeli-Puumala 

Mikkeli-Savonlinna 
4 6808/71 / 5 

4,70 
6,45 
2,75 

2,90 
2,10 

3,00 
5,75 

6,75 

12,35 

13,35 
7,40 
4,70 

6,30 

9a 

Liikenteenharjoittaj a: 

Posti , Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, Liikenneyhtio V eljekset 
Kuusela 
Posti 
Posti 

Posti 
Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
S. Ervasti 
Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. V esanen 
Heinolan Linja Ky, Linja-auto
liike V. V esanen 

Oy Jarviseudun Linja 
Posti 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu O y 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy, Savon
linja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Savonlinja Oy 
U. Saresma Oy, Viipurin 
Linja-Auto Oy 
Savonlinja Oy, U. Saresma Oy 

1 



1 

~) 11 

Mikkeli-Savonlinna 
( pikavuoro) 

Mikkeli-V arkaus 
Mikkeli-Varkaus (pika

vuoro) 
Muonio--Kilpisjarvi 

Muonio--Kilpisjarvi 

- 26 -

Menolipun hinta 
mk 

7,30 
5,50 

6,50 
11,50 

( pikavuoro) 12,50 

Muonio--Kittila 4,95 

Muonio--Kittila (pikavuoro) 5,95 

Muonio--Pallastunturi 2,40 

Muonio--Palojoensuu 3,25 

Muonio--Palojoensuu 
( pikavuoro) 

Muonio--Rovaniemi 
( Ki ttilan kau tta) 

Muonio--Rovaniemi ( Kitti
lan kautta, pikavuoro) 

Muonio--Tornio (pika
vuoro) 

Muonio--Akasjoensuu 

Nurmes-J oensuu (pika
vuoro) 

Nurmes-Kajaani (pika
vuoro) 

Nurmes-Kuhmo 
Nurmes-Kuopio 

( Kaavin kautta) 
(Siilinjarven kautta) 

4,25 

13,75 

14,75 

16,40 
4,05 

8,75 

8,75 

5,10 

8,80 
7,90 

Liikenteenharjoittaja: 

Savonlinja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Ov Pohiolan Liikenne 
Ab -
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Napapiirin Turisti
auto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Hietalan Li.nja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 

Hietalan Li.nja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Nurmeksen Auto Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Linja-Ruponen Oy 



-27-

Menolipun hlnta 
mk 

Nurmes-Sotkamo (pika
vuoro) 

Orivesi as.-Jamsa kk 
Orivesi as.-Jamsa kk 

( pikavuoro ) 
Orivesi as.-Lankipohja 
Orivesi as.-Lankipohja 

( pikavuoro) 
Oulu-J yvaskyla {pika-

vuoro) 
Oulu-Kuusamo 
Oulu-Kuusamo (pika-

vuoro) 

Oulu-Pihtipudas (pika-
vuoro) 

Oulu-Pyhasalmi {pika-
vuoro) 

Oulu-Rukatunturi * 
Oulu-Rukatunturi (pika-

vuoro) 
Oulu-Taivalkoski 
Oulu-T aivalkoski (pika-

vuoro) 

Oulu-Viitasaari (pika-
vuoro) 

Pallastunturi-Muonio 

Pallastunturi-Rovaniemi 
Pallastunturi-Rovaniemi 

( pikavuoro) 
Palojoensuu-Kilpisjarvi 

Paloj oensuu-Kil pis j arvi 
( pikavuoro) 

Palojoensuu-Muonio 

Palojoensuu-Muonio 
( pikavuoro) 

6,65 

4,30 

4,70 
2,10 

3,00 

21,50 
12,50 

13,50 

13,40 

10,65 
14,10 

15,10 
9,00 

10,00 

15,60 
2,40 

14,20 

15,20 
8,60 

9,60 

3,25 

4,25 

*) liikennoidiHin vain 1. 2.-30. 4. 

Ua 

Liikenteenharjoittaja: 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Vaino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Posti, Toini Siloma 
Posti 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti 

Posti 
S. Ervasti 

Posti 
Posti 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Napapiirin Turistiauto Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

1 



1 
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Menolipun hinta 
mk Liikenteenharjoittaja: 

Palojoensuu-Rovaniemi 16,45 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Palojoensuu-Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Palojoki-Rovaniemi 
Pekkala-Rova.niemi 

Pello--Tornio 

Pello--Akasjoensuu 

Pietarsaari-Evijarvi 
Pietarsaari-Lappajarvi 

(Evijarven kautta) 
Pihtipudas-Oulu (pika

vuoro) 
Pih tipudas-Vii tasaari 

( pikavuoro) 
Pori-Turku ( pikavuoro ) 
Pori-V a a sa ( Pirttiky Ian 

kautta) 
Pori-V a as a ( Pirttikylan 

kautta, pikavuoro) 
Posio--Rovaniemi 

Puumala-Imatra as. 
Puumala-Imatrankoski 
Puumala-Mikkeli 

Pyhasalmi-Oulu (pika
vuoro) 

Py hasalmi-Vii tasaari 
( pikavuoro) 

Palkane-Hameenlinna 
Palkiine-Hameenlinna 

( pikavuoro) 
Palkane-Kaivanto 
Rantasalmi as.-Imatra as. 
Rantasalmi as.-Imatran-

koski 

17,45 

16,45 
4,05 

7,25 

5,25 

3,60 

4,70 

13,40 

3,60 
9,35 

11,50 

12,50 
7,90 

3,95 
4,30 
4,70 

10,65 

6,25 
3,05 

3,95 
0,95 
7,25 

7,50 

Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Liikenneyhtio Veljekset 
Kuusela 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Oy Jarviseudun Linja 

Oy Jarviseudun Linja 

Posti 

Posti 
Posti 

Posti 

Posti 
Liikenneyhtio V eljekset 
Kuusela 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 
U. Saresma Oy, Viipurin 
Linja-Auto Oy 

Posti 

Posti 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Viipurin Linja-Auto O y 

Viipurin Linja-Auto O y 



- 29 - !I a 

Menolipun hinta 

Rauhala-Rovaniemi 

Rauhala-Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Rauma-Uusikaupunki 
Rovaniemi-Enontekio 

Rovaniemi-Enontekio 
( pikavuoro) 

Rovaniemi-I valo 
Rovaniemi-Kemijarvi 

Rovaniemi-J<ittila 

Rovaniemi-Kittila (pika
vuoro) 

Rovaniemi-Kuusamo 

Rovaniemi-Muonio 
( Ki ttiliin kau tta) 

Rovaniemi-Muonio (Kitti
liin kautta, pikavuoro) 

Rovaniemi-Pallastunturi 
Rovaniemi-Pallastunturi 

(pikavuoro) 
Rovaniemi-Palojoensuu 

Rovaniemi-Palojoensuu 
( pikavuoro) 

Rovaniemi-Palojoki 
Rovaniemi-Pekkala 

Rovaniemi-Posio 

mk Liikenteenharjoittaja : 

12,00 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

13,00 

3,45 
18,15 

19,15 

16,95 
5,60 

9,15 

10,15 

11,20 

13,75 

14,75 

14,20 

15,20 
16,45 

17,45 

16,45 
4,05 

7,90 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Pyhiirannan Linja-Auto Oy 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Napapiirin Turisti
auto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, Liikenneyhtii:i Veljekset 
Kuusela 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Napapiirin Turisti
auto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Liikenneyhtii:i Veljekset 
Kuusela 
Liikenneyhtio V eljekset 
Kuusela 

1 



1 
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Menolipun hinta 
mk 

Rovaniemi-Rauhala 

Rovaniemi-Rauhala 
( pikavuoro) 

Rovaniemi-Ruka tunturi 

Rovaniemi-Sirkka 

Rovaniemi-Sirkka 
( pikavuoro) 

Rovaniemi-Sarkijarvi 

Rovaniemi-Sarkijarvi 
( pikavuoro) 

Rukatunturi-Kuusamo 
Rukatunturi-Rovaniemi 

Rukatunturi-Oulu *) 
Rukatunturi-Oulu (pika

vuoro) 
Saarijarvi-Karstula 

Saarijarvi-Kuopio 
Saarijarvi-Viitasaari 
Savonli.nna-J oensuu 

Savonlinna-Ntikkeli 
Sa vonlinna-Mikkeli (pika

vuoro) 
Seinajoki-Karstula 

( Alajarven kautta) 
( Lehtimaen kautta) 

Sirkka-Rovaniemi 

12,00 

13,00 

11,20 

10,20 

11,20 

13,05 

14,05 

1,90 
11,20 

14,10 

15,10 
2,50 

12,90 
4,05 
8,60 

6,30 

7,30 

8,20 
7,40 

10,20 

*) llikenni:iidiian vain 1. 2.-30. 4 . 

Liikenteenharjoittaja: 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Liikenneyhtii:i V eljekset 
Kuusela 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti 
Liikenneyhtii:i Veljekset 
Kuusela 
S. Brvasti 

Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti 
Posti 
Savonlinja Oy, Linja-autoliike 
Veikko Uotila, Linja-Ruponen 
Oy 
Savonlinja Oy, U. Saresma Oy 

Savonlinja Oy 

Posti 
Posti 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
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Menolipun hinta 
mk 

Sirkka-Rovaniemi (pika
vuoro) 

Sotkamc:r-Kajaani 

Sotkamo-Kajaani (pika
vuoro) 

Sotkamc:r-Kuhmo 

Sotkamc:r-Nurmes (pika
vuoro) 

Suomussalmi-Kuhmo 
Suomussalmi-Ammiinsaari 
Sarkijarvi-Rovaniemi 

Sarkij arvi-Rovaniemi 

11,20 

2,75 

3,75 

4,05 

6,65 

7,50 
0,85 

13,05 

(pikavuoro) 14,05 

Taivalkoski-Kuusamo 3,90 
Taivalkoski-Kuusamo 

( pikavuoro) 4,90 
Taivalkoski-Oulu 9,00 
Taivalkoski-Oulu (pika-

vuoro) 10,00 

Tampere-Ellivuori 3,25 
Tampere-Forssa 5,75 
T ampere-Forssa ( pikavuoro) 6,5 5 
Tampere---Kangasala kk 1,30 
Tampere-Kangasala kk 

( pikavuoro) 2 ,20 
T ornic:r-Muonio (pika-

vuoro) 16,40 
Tornic:r-Pello 7,25 

Tornic:r-Akasjoensuu 11 ,90 
Tornic:r-Akasjoensuu (pika-

vuoro) 12,90 

!}a 

Liikenteenharjoittaja: 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Liikenne Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti 
Posti 
J. M. Eskelisen Lapin Linj:~t 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti 

Posti 
Posti 

Posti, Oy Pohjolan Liikennc 
Ab 
Lauttakyliin Auto Oy 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti , Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

1 



1 
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Menolipun hinta 
mk 

Tornio-Akaslompolo * ) 
Tornio--Akaslompolo *) 

( pikavuoro) 
Turku-Forssa 
Turku-Forssa ( pikavuoro) 
Turku-Pori ( pikavuoro) 
Turku-V aasa ( pikavuoro) 
Uusikaupunki-Rauma 
Vaasa-Kokkola 
Vaasa-Kokkola (pika-

vuoro) 
Vaasa-Kokkola (Evijarven 

kautta) 
Vaasa-Kuopio ( pikavuoro) 
Vaasa-Pori ( Pirttikylan 

kautta) 
Vaasa-Pori ( Pirttikylan 

kautta, pikavuoro) 
Vaasa-Turku ( pikavuoro) 
V aasa-Virrat 
V ammala-Elli vuori 
V arkaus-J oensuu 
V arkaus-J oensuu (pika

vuoro) 
Varkaus-Kuopio (pika

vuoro) 
Varkaus-Mikkeli 
Varkaus-Mikkeli (pika

vuoro) 
Viitasaari-Haapajarvi 
Viitasaari-Jyvaskyla 

( pikavuoro) 
Viitasaari-Karstula 
Viitasaari-Karstula 

( pikavuoro) 
Viitasaari-Kuopio 
Viitasaari-Kuopio 

( pikavuoro) 
Viitasaari-Oulu 

( pikavuoro) 

13,40 

14,40 
5,50 
6,40 
9,35 

20,85 
3,45 
7,75 

8,75 

12,80 
24,50 

11,50 

12,50 
20,85 
12,10 

1,30 
7,40 

8,40 

5,75 
5,50 

6,50 
7,10 

7,45 
4,60 

5,60 
8,35 

9,35 

15,60 

'') liikennoidaan vain 15. 2.- 30. 4. 

Liikenteenharjoittaja : 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Viiino Paunu Oy 
Viiino Paunu Oy 
Posti 
Posti 
Pyharannan Linja-Auto Oy 
Ab Haldin & Rose Oy 

Ab Haldin & Rose Oy 

Oy Jarviseudun Linja 
Posti, Kuopion Liikenne Oy 

Posti 

Posti 
Posti 
A. K. Sarpo 
Lauttakylan Auto Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Posti 

Posti 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy, 
Kuopion Liikenne Oy 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 

Posti 



- 33 - 9a 

Menolipun hinta 
mk Liikenteenharjoit~ja : 

Viitasaari-Pihtipudas 
(pikavuoro) 

Viitasaari-Pyhasalmi 
(pikavuoro) 

Viltasaari-Saari j arvi 
Virrat-V aasa 
Akasjoensuu-Muonio 

Akasjoensuu-Pello 

Akasjoensuu-Tornio 
Akasjoensuu-Tornio (pika

vuoro) 
Akasjoensuu-Akiis

lompolo *) 
Akaslompolo-T ornio * ) 
Akaslompolo-Tomio *) 

( pikavuoro) 
A'kaslompolo-Akasjoen

suu *) 
Ammansaari-Kajaani 

Ammansaari-Kuusamo 

Ammansaari-Suomussalmi 

3,60 

6,25 
4,05 

12,10 
4,0<5 

5,25 

11,90 

12,90 

2,00 
13,40 

14,40 

2,00 
6,45 

9,65 

0•,85 

*) liikennoidiiiin vain 15 . 2.-30. 4. 

Posti 

Posti 
Posti 
A. K. Sarpo 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Oy Pohjolan Ljjikenne Ab 

Oy Pohjolan Ui!k.enne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Li~kenne Oy, 
S. Ervasti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti 
Posti 

LENTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1. 4. 71-31. 3. 72 

Helsinki-Jyvaskyla 
Helsinki-Lappeenranta 
Helsinki-Maarian-

hamina 
Helsinki-Pori 
Helsinki-Tampere 

56808/71/5 

mk 

35,00 
26,00 

47,00 
30,00 
19,00 

Helsinki-Turku 
Ivalo-Kemi 
Ivalo-Oulu 
I valo-Rovaniemi 
J oensuu-J yvaskyla 
J oensuu-Kajaani 

mk 

19,00 
42,00 
55,00 
30,00 
30,00 
31 ,00 

1 



1 
9a 

J oensuu-Kuopio 
J yvaskylii-Helsinki 
J yvaskyla-J oensuu 
Jyvaskyla-Kajaani 
Jyvaskyla-Kuopio 
J yvaskyla-Oulu 
J yvasky la-Tampere 
Jyvaskyla-Turku 
Kajaani-J oensuu 
Kajaani-Jyvaskyla 
Kajaani-Kuopio 
Kajaani---Oulu 
Kemi-Ivalo 
Kemi-Oulu 
Kemi---Rovaniemi 
Kokkola/Pietarsaari-

Oulu 
Kokkola/Pietarsaari--

Pori 
Kokkola/Pietarsaari

Tampere 
Kokkola/Pietarsaari---

Vaasa 
Kuopio---J oensuu 
Kuopio---J yvaskyla 
Kuopio---Kajaani 
Kuopio---Tampere 
Lappeenranta-Helsinki 
Lappeenranta-Pori 
Lappeenranta-Tampere 
Lappeenranta---Turku 
Maarianhamina-Hel-

sinki 
Maarianhamina---Pori 
Maarianhamina---Tam-

pere 
Maarianhamina---Turku 
Oulu---I valo 
Oulu-Jy.vaskyla 

-34-

mk 

13,00 
35,00 
30,00 
33,00 
16,00 
44,00 
22,00 
35,00 
31,00 
33,00 
18,00 
18,00 
42,00 
13,00 
13,00 

23,00 

33,00 

41,00 

13,00 
13,00 
16,00 
18,00 
38,00 
26,00 
51,00 
44,00 
44,00 

47,00 
41 ,00 

43,00 
28,00 
55 ,00 
44,00 

Oulu---Kajaani 
Oulu-Kemi 
Oulu-Kokkola/Pietar-

saari 
Oulu-Rovaniemi 
Oulu-Vaasa 
Pori-Helsinki 
Pori---Kokkola/Pietar-

saari 
Pori---Lappeenranta 
Pori---Maarianhamina 
Pori-Turku 
Pori-V a a sa 
Rovaniemi---I valo 
Rovaniemi---Kemi 
Rovaniemi-Oulu 
T ampere-Helsinki 
T ampere-J yvaskyla 
Tampere---Kokkola/Pie-

tarsaari 
Tampere---Kuopio 
T ampere---Lappeenranta 
T ampere-Maarianha-

mina 
Tampere-Turku 
T ampere-V a as a 
Turku---Helsinki 
Turku---Jyvaskylli 
Turku---Lappeenranta 
Turku---Maarianhamina 
Turku---Pori 
Turku---Tampere 
Turku-Vaasa 
Vaasa-Kokkola/Pie-

tarsaari 
V aasa--Oulu 
V a a sa-Pori 
Vaasa---Tampere 
Vaasa---Turku 

mk 

18,00 
13,00 

23,00 
27,00 
37,00 
30,00 

33,00 
51,00 
41,00 
16,00 
22,0.0 
30,00 
13,00 
27,00 
19,00 
22,00 

41,00 
38,00 
44,00 

43,00 
18,00 
30,00 
19,00 
35,00 
44,00 
28,00 
16,00 
18,00 
35,00 

13,00 
37,00 
22,00 
30,00 
35,00 

Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava 
lehti vaihdetaan lentolippuun joko matkatoimistossa tai Finnair Oy:n 
toimipaikassa . 
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Matkalippujen hinnat 10 % :n alennuksella 1. 4. 71-31. 3. 72 1 
2lk 1 lk 2lk 1 lk 2lk llk 

Km mk mk Km mk mk Km mk mk 

2 0,45 0,70 120 5,70 8,55 470 20,80 31,20 
4 0,55 0,85 130 6,15 9,25 480 21,25 31,90 
6 0,65 1,00 140 6,55 9,85 490 21,65 32,50 
8 0,75 1,15 150 7,00 10,50 500 22,10 33,15 

10 0,85 1,30 160 7,40 11,10 510 22,50 33,75 

12 0,90 1,35 170 7,85 11,80 520 22,95 34,45 
14 1,00 1,50 180 8,30 12,45 530 23,40 35,10 
16 1,10 1,65 190 8,70 13,05 540 23,85 35,80 
18 1,20 1,80 200 9,15 13,75 550 24,30 36,45 
20 1,30 1,95 210 9,55 14,35 560 24,70 37,05 

22 1,35 2,05 220 10,00 15,00 570 25,15 37,75 
24 1,45 2,20 230 10,45 15,70 580 25,60 38,40 
26 1,55 2,35 240 10,85 16,30 590 26,00 39,00 
28 1,65 2,50 250 11,30 16,95 600 26,45 39,70 
30 1,75 2,65 260 11,70 17,55 614 26,80 40,20 

32 1,80 2,70 270 12,15 18,25 628 27,20 40,80 
34 1,90 2,85 280 12,60 18,90 642 27,55 41,35 
36 2,00 3,00 290 13,05 19,60 656 27,90 41,85 
38 2,10 3,15 300 13,50 20,25 670 28,35 42,55 
40 2,20 3,30 310 13,90 20,85 684 28,70 43,05 

42 2,25 3,40 320 14,35 21,55 698 29,10 43,65 
44 2,35 3,55 330 14,80 22,20 712 29,45 44,20 
46 2,45 3,70 340 15,20 22,80 726 29,80 44,70 
48 2,55 3,85 350 15,65 23,50 740 30,20 45,30 
50 2,65 4,00 360 16,05 24,10 754 30,60 45,90 

52 2,70 4,05 370 16,50 24,75 768 31,00 46,50 
54 2,80 4,20 380 16,95 25,45 782 31,35 47,05 
56 2,90 4,35 390 17,35 26,05 796 31,70 47,55 
58 3,00 4,50 400 17,80 26,70 810 32,10 48,15 
60 3,10 4,65 410 18,20 27,30 824 32,45 48,70 

70 3,55 5,35 420 18,65 28,00 838 32,85 49,30 
80 4,00 6,00 430 19,10 28,65 852 33,25 49,90 
90 4,40 6,60 440 19,50 29,25 866 33,60 50,40 

100 4,85 7,30 450 19,95 29,95 880 34,00 51,00 
110 5,25 7,90 460 20,35 30,55 894 34,35 51,55 
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1 2 Jk l lk 21k llk 2 Jk 1 Jk 
Km mk mk Km mk mk Km mk mk 

908 34,75 52,15 1460 46,10 69,15 2 060 57,45 86,20 
922 35,10 52,65 1 480 46,45 69,70 2 080 57,80 86,70 
936 35,50 53,25 1 500 46,80 70,20 2 100 58,15 87,25 
950 35,90 53,85 1 520 47,25 70,90 2 120 58,55 87,85 
964 36,25 54,40 1540 47,60 71 ,40 2 140 58,95 88,45 

978 36,65 55,00 1560 48,00 72,00 2 160 59,35 89,05 
992 37,00 55,50 1 580 48,35 72,55 2 180 59,70 89,55 

1006 37,35 56,05 1 600 48,70 73,05 2 200 60,05 90,10 
1020 37,80 56,70 1 620 49,10 73,65 2 220 60,45 90,70 
1040 38,15 57,25 1 640 49,50 74,25 2 240 60,80 91,20 

1060 38,55 57,85 1 660 49,90 74,85 2 260 61,20 91,80 
1 080 38,90 58,35 1 680 50,25 75,40 2 280 61,60 92,40 
1100 39,25 58,90 1 700 50,60 75,90 2 300 61 ,95 92,95 
1120 39,65 59,50 1720 51,00 76,50 2 320 62,35 93,55 
1140 40,05 60,10 1 740 51 ,35 77,05 2 340 62 ,70 94,05 

1160 40,45 60,70 1 760 51 ,75 77,65 2 360 63,10 94,65 
1180 40,80 61 ,20 1 780 52,15 78,25 2 380 63,45 95,20 
1 200 41 ,15 61,75 1 800 52,50 78,75 2 400 63,85 95,80 
1 220 41,55 62,35 1820 52,90 79,35 2 420 64,25 96,40 
1 240 41 ,90 62,85 1 840 53,25 79,90 2 440 64,60 96,90 

1260 42,30 63,45 1 860 53,65 80,50 . 2 460 65,00 97,50 
1 280 42,70 64,05 1 880 54,00 81,00 2 480 65,35 98,05 
1300 43,05 64,60 1 900 54,40 81 ,60 2 500 65,70 98,55 
1320 43,45 65,20 1920 54,80 82,20 2 525 66,15 99,25 
1340 43,80 65,70 1 940 55,15 82,75 2 550 66,50 99,75 

1 360 44,20 66,30 1960 55,55 83,35 2 575 66,90 100,35 
1 380 44,55 66,85 1 980 55,90 83,85 2 600 67,25 100,90 
1400 44,95 67,45 2 000 56,25 84,40 2 625 67,60 101,40 
1420 45,35 68,05 2 020 56,70 85,05 2 650 68,00 102,00 
1440 45,70 68,55 2 040 57,05 85,60 2 675 68,40 102,60 

(N:o Lko 2381 , 25. 2. 71. ) VT 9 a/71. 1. 

2 Hopealinjan erikoisliput 1971 

Kuluvan vuoden 1. 6.-31. 8. valisena aikana myydii.ii.n Helsin-
gin, Hii.meenlinnan, Toijalan, Tampereen ja Valkeakosken asemilla 
seka nailla paikkakunnilla sijaitsevissa matkatoimistoissa Edmonson-
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mallisia meno- ja paluulippuja, jotka kelpaavat joko meno- tai paluu- 2 
matkalle vesiteitse matkaosuudella Hameenlinna-Valkeakoski, Ha
meenlinna-Toijalan satama, Hameenlinna-Kaivanto, Hameenlinna
Tampere, Toijalan satama-Tampere tai Valkeakoski-Kaivanto Laiva 
Oy Matkailun moottorialuksessa ja maanteitse Kaivanto--Tampere 
valilla liikennoivassii erikoislinja-autossa. 

Niinikaan myydaan Helsingin, Turun ja Turun sataman liikenne
paikoilla sekii nailla paikkakunnilla sij ai tsevissa rna tka toimis toissa Ed
monson-mallisia menolippuja, jotka oikeuttavat suorittamaan vesitie
matkan edellii mainituissa moottorialuksissa valillii Hameenlinna-Toi
jalan satama, Hameenlinna-Tampere seka Hameenlinna-Kaivanto 
tai piiinvastoin ja maanteitse Kaivanto--Tampere valilla liikennoivassa 
erikoislinja-autossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myydaan seuraaville matkoille: 

Helsingissa: 
Helsinki-Hameenlinna-Valkeakoski-Helsinki 

Hinta: 2 luokka 24,40 mk 
1 luokka 30,70 mk 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Helsinki ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 32,00 mk 
1 luokka 38,75 mk 

Helsinki-Hiimeenlinna-Toijalan satama-Turun satama 
Hinta: 2 luokka 23,10 mk 

1 luokka 28,75 mk 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Turun satama ( kelpaa lai
vassa seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 31,10 mk 
1 luokka 37,40 mk 

H ameenlinnassa: 
Hameenlinna-Valkeakoski-Toijala-Hameenlinna 

Hinta: 2 luokka 14,70 mk 

Hameenlinna-Tampere-Hameenlinna ( kelpaa laivassa sekii 
Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 22,50 mk 
1 luokka 24,50 mk 

Valkeakoskella ja Toijalassa: 
Valkeakoski-Toijala-Hameenlinna-Valkeakoski 

Hinta: 2 luokka 14,70 mk 
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2 V alkeakoski-Kai van to--Tampere-T oij ala-V alkeakoski 
Hinta: 2 luokka 11,50 mk 

Valkeakoski-Toijala-Helsinki-Hameenlinna-Valkeakoski 
Hinta: 2 luokka 24,40 mk 

1 luokka 30,70 mk 

T oijalassa: 

Toijala-Tampere-Toijala 
Hinta : 2 luokka 14,25 mk 

T ampereella: 

Tampere-Hameenlinna-Tampere (kelpaa laivassa seka Valkea
kosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 22,50 mk 
1 luokka 24,50 mk 

Tampere-Helsinki-Hameenlinna-Tampere ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta : 2 luokka 32,00 mk 
1 luokka 38,75 mk 

T ampere-Toijala-V alkeakoski-Kai van to--Tampere 
Hinta: 2 luokka 11 ,50 mk 

Tampere-Toijala-Tampere 
Hinta: 2 luokka 14,25 mk 

Turussa ja Turun satamassa: 

Turun satama-Toijalan satama-Hameenlinna-Helsinki 
Hinta : 2 luokka 23,10 mk 

1 luokka 28,75 mk 
Turun satama-Tampere-Hameenlinna-Helsinki (kelpaa lai
vassa seka Valkeakosken etta Toijalan kautta ) 

Hinta: 2 luokka 31 ,10 mk 
1 luokka 37,40 mk 

Lippujen subteen on voimassa, mita meno- seka meno- ja paluu
lipuista on saadetty. Jos jollakin edellamainitun myyntipaikkakunnan 
asemalla tai matkatoimistossa on Edmonson-liput tilapaisesti loppunut, 
voidaan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n lippulomakkeelle VR 2201 tai 2201 kk. 

Meno- ja paluulippu VR:n lippulomakkeelle VR 2203 tai 220-3 kk. 
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Lipun ylareunaan on talloin merkittava: "Hopealinjan erikois- 2 
lippu". 

Istumapaikkalipun varaamisesta ks. TS:n 8 §. 
Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta minkaanlaisia takaisin

maksuja. 
Moottorilaivat kulkevat joko suoraan Hameenlinnasta Tampereclle 

Toijalan sataman ja Lempaalan kanavan kautta ja painvastoin tai Ha
meenlinnasta Kaivannolle Valkeakosken kautta ja painvastoin, joten 
moottorilaivaan tai moottorilaivasta voidaan matkan varrella siirtya 
V alkeakoskella tai Toijalan satamassa. Toijalassa myydyn erikoislipun 
kaantopuolelle on leimattava aseman nimi, jotta matkustaja voi palata 
takaisin Toijalaan. Moottorilaivamatkan paatyttya leimaa rahastaja 
lipun kaantopuolelle laivan leiman osoitukseksi laivamatkan suoritta
misesta. 

Hopealinjan erikoisliput tilitetaan matkustajaliikennetilissli n:o 
4003 Tilityssaannon 6 §:n 3. kohdan maarliysten mukaan. 

Neljii vuotta tiiyttiineille mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydiiiin Hopealinjan erikoislippuja puoleen hintaan. 

{N:o Lko 2383, 25. 2. 71.) VT 9 a/71. 2 . 
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1971 N:o 10 

Vllttaus Vlrallisiln tiedotukslin merkltaan: VT t/7t.2 (= lehden numero, wosft 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

'I" o I m I t u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 11. 3. 1971 

Sis ii II y s: 
1. Matkakustannusten korvausta ja 

paivarahaa koskevien saannosten 
muuttamisesta aiheutuvat toimen
piteet tyO- tai oppisopimussuhteessa 
valtioon olevien toimihenkiloiden ja 
tyontekijoiden osalta . 

2. Suomen-Saksan rautatie-meriliiken
netariffi. 

3. Turpeen rahdittaminen. 

4. Liikennepaikkojen valimatkat 
-julkaisu: muutoksia. 

5. VR:n autoliikenne: muutoksia. 
6. Muutoksia kaukokirjoitinyhteyksissa. 
7. Aikataulun 137 lisaykset. 
8. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 
9. Avoimia virkoja ja toirnia. 

10. Nirnityksia. 

Matkakustannusten korvausta ja paivarahaa koskevien 1 
saannosten muuttamisesta aiheutuvat toimenpiteet 
tyo- ja oppisopimussuhteessa valtioon olevien 
toimihenkiloiden ja tyontekijoiden osalta 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle ja kai
kille ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille osoite
tulla kirjeellaan P 1490, 1. 3. 1971, matkakustan.nusten korvauksesta 
ja paivarahasta annetun asetuksen seka virkamatkojen matkustusluo
kista ja paivarahasta annetun valtioneuvoston piiatoksen muuttamisesta 
(AsKok 23 ja 24/71 , ks . VT 5/71. 1.) aiheutuvista toimenpiteista 
tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon olevien toimihenkiloiden ja 
tyontekijoiden osalta seuraavat ohjeet: 

Voimassa olevat miiaraykset tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon 
olevien toimihenkiloiden ja tyontekijoiden matkakustannusten korvauk
sen ja pliivarahan maksuperusteista sisiiltyvat kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion 25 paiviina tammikuuta 1961 antamaan paatok
seen. Mainitun paatoksen 4, 5 ja 6 §:ssa viitataan matkakustannusten 
korvauksesta ja paivarahasta annettuun asetukseen (30. 12. 1937 /496) 
ja virkamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta annettuun valtio
neuvoston paatokseen ( 5. 1. 1956/23). 
7958/71/5 
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Sen johdosta, etta matkakustannusten korvauksesta ja pii.ivarahasta 
annettua asetusta on viimeksi muutettu 15. 1. 1971 annetulla asetuk
sella matkakustannusten korvauksesta ja paivarahasta annetun asetuk
sen muuttamisesta ( 23/71) seka virkamatkojen matkustusluokista ja 
paivarahasta annettua valtioneuvoston paatosta samana paivana anne
tulia valtioneuvoston paatoksella ( 24/71), valtiovarainministerio kat
soo, etta tyo- ja oppisopimussuhteessa valtioon oleville toimihenki
loille ja tyontekijoille suoritettavien, puheena olevien korvausten mak
superusteiden suhteen on kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
paatoksesta ilmenevien maaraysten ohella ja niissa tarkoitetuissa ra
joissa .noudatettava mainittua asetusta ja valtioneuvoston paatosta muu
tetussa muodossaan, ottaen kuitenkin huomioon seuraavaa: 

Milloin yksityisoikeudellisessa tyo- tai oppiopimussuhteessa val
tioon oleva toimihenkilo tai tyontekija, joka kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion edella mainitun paatoksen mukaan on oikeutettu 
siina tarkoitettuun III matkustusluokan mukaiseen paivarahaan, ja 
joka, milloin han aikaisemman valtioneuvoston paatoksen mukaan 
olisi ollut oikeutettu ns. kolmannen ryhman mukaiseen paivarahaan, 
joutuu majoittumaan kamppa-, tyomaa- tai niihin verrattavaan rauta
tievaunu- tahi sita vastaavaan maantieasuntovaunumajoitukseen, ha
nelle suoritetaan uudistetun valtioneuvoston paatoksen (24/71) toisen 
paivaraharyhman mukaisen paivarahan ohella sanotun paatoksen 5 § :ssa 
tarkoitettu yomatkaraha, molemmat sen suuruisina kuin kulkulaitosten 
ja yleisten toiden rrunisterii:in paatoksessa edellytetaan. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerii:in paati:iksessa tarkoi
tettuja vahennyksia ei sen sijaan tehda majoittumiskorvauksesta eika 
myoskaan yomatkarahasta, milloin viimeksi mainittua suoritetaan mat
kakustannusten korvauksesta ja paivarahasta annetu.n asetuksen muu
tetussa 11 § :n 3 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. 

Muutettua asetusta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1971 lukien. 
Muutettua valtioneuvoston paatosta sovelletaan 1 paivana tammikuuta 
1971 ja sita myohemmin alkaviin matkavuorokausiin. MikaH toimi
henkilolle tai tyontekijalle on suoritettu sanotulta ajalta korvausta 
aikaisemmi.n voimassa olleiden maaraysten mukaisesti, korvaukset saa
daan oikaista taannehtivasti uusia paatoksia vastaaviksi. 

(Hloj n:o 551/124/71, 5. 3. 71.) VT 10/71. 1. 

Suomen-Saksan rautatie-meriliikennetariffi 

Suomen-Saksan rautatie-meriliikennetariffii.n ( Fidebast, 9 3 50) 
julkaistaan 1. 4. 71 voimaan astuva lisalehti n:o 3. Tariffi.n maksu
taulukot painatetaan uudelleen Lansi-Saksan rautateiden (DB) 18 
prosentilla korotettujen vaunukuormarahtien ja 20 prosentilla korotet-
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tujen kappaletavararahtien johdosta. Tariffista poistetaan konteinereita 2 
koskevat maaraykset ja maksut, koska linjan Helsink:i-Liibeck kautta 
kuljetettaviin konteinereihin sovelletaan 1. 4. 71 lukien lntercontainer/ 
Europiiischer Wagenladungstari£ fur Transcontainer ( 9145) maariiyk-
sia. Em. muutoksista johtuen painatetaan tariffin toimitusohjeisiin 
(9350/DF) lisalehti n:o 2. (Tft n:o Tou 4/257, 3. 3. 71.) VT 10/ 
71. 2. 

Turpeen rahdittaminen 3 
Alennusluokan H1 tariffimuutoksen johdosta ilmoitetaan, etta H1 

luokan vaunukuormien vahimmat maksut ovat 1. 3. 1971 lukien tois
taiseksi samat kuin luokan H3. Taman johdosta mitatoidaan tariffi
taulukkojen taulukko 17 B ja sen ylareunaan merkitaan: Alennusluo
kan H1 vahimmat maksut ovat 1. 3.-30. 6. 1971 valisen ajan samat 
kuin alennusluokan H3 taulukossa 17 D. 

Mainitut taulukot tullaan painattamaan 1. 7. 1971 voimaan tulevina 
uudelleen ja perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. (Tft 
n:o To 220/243, 4. 3. 71.) VT 10/71. 3. 

Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 4 
Kuusankosken aseman kohdalla sarakkeessa 6 oleva huomautus 

valimatkojen laskemisesta muutetaan seuraavaksi: "Kuusankosken ja 
rataosan Harju-Pieksamaki liikennepaikkojen valimatkat lasketaan 
siten, etta ensin maarataiin valimatka Multamaesta tai Multamakeen 
ja na·in saatuun valimatkaan lisataiin 8 km. Multamaen viilimatkat 
ovat: Kv 14. Pm 170". 

Multamaen seisakkeen merkintoihin ( sar. 1) lisataan nimilyhennys 
"Mum". 

(N:o Lko 2371, 4. 3. 71.) VT 10/71. 4. 

VR:n autoliikenne: muutoksia 5 
Jakelulinjan n:o 712 Pieksamaki-Joroinen ajopiiivia muutetaan 

siten, etta ne 1. 2. 1971 alkaen ovat M, To. (Pm lpt n:o 292, 25. 2. 
71.) VT 10/71. 5. 
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6 Muutoksia kaukokirjoitinyhteyksissa 

Rautatien kaukokirjoitinverkossa suoritetaan seuraavat muutokset: 

Poistettava liittymi:i 

Seinajoen varikko 
n:o 93-62 
tunnus SK KONEPIIRI 

Toppilan satama 
n:o 96-23 
tunnus TOPPILA 

U usi liittymi:i 

Seinajoen liikennepiirin 
vaununjakaja 
n:o 93-62 
tunnus SK LP 

Tornio 
n:o 96-23 
tunnus 1230623 VR SF 

Edella olevat muutokset ovat voimassa 15. 3. 1971 klo 15 .00 al
kaen. (Ko 396/815, 5. 3. 71.) VT 10/71. 6. 

'I Aikataulun 13 7 lisaykset 

Virallisissa tiedotuksissa n:o 9/71 ilmoitettiin virheellisesti etta 
lisays n:o 18 on ilmestynyt. Aikaisemmin ilmestyneen lisayksen nu
mero on kuitenkin 19. 

Kuluneella viikolla on ilmestynyt myos lisays n:o 18 (paasiaislii
kenne) seka n:o 18 etta n:o 19 on jaettu kaikille aikataulukirjan 
tilanneille. (N:o Lko 21255/v. 70, 8. 3. 71.) VT 10/71. 7. 

8 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin llikennealueen asemamiehelle Mikko Juntuselle kirjoitettu asu11to
vapaalippu n :o 198610 matkalle Huopalahti-Helsinki , kelpoisuusaika 1. 11. 70-
30. 4. 71 ja aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 105366 ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 607/1098, 3. 3. 71.) 

Konepajatyolaiselle Sulo Tepposelle kirjoitetut henkilokortti n:o 114136 ja 
asuntolippu n:o 187387 matkalle Pasila-Pukinmaki seka tilapiiinen vapaalippu 
n:o 454209 matkalle Helsinki-Tornio aj. 25. 1.-24. 4. 71 ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (Psi knp 2. 3. 71.) 

Hyvinkaan konepajassa toimivalle tyonsuunnittelija Heimo Lahdenpohjalle 
aikavapaalippua varten kirjoitettu henkilokortti n:o 108252 seka opintolippu 
n:o 183118 matkalle Hyvinkaii-Helsinki 12. 1.-30. 4. 1971 valiseksi ajaksi ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hy knp n:o T/349, 3. 3. 71.) 

Haminan keskusaseman alokkaalle Timo Saariselle 3. 2. 1967 annettu henkilO
kortti n:o 72792 on kadonnut ja kuoletetaan. Imatran keskusaseman asemamies 
Ilkka Sarantilalle annettu henkilokortti n:o 73444 seka tilapaiset vapaaliput n:o 
395945, 395946 ja 395947, annetut 16. 1. 71 itselleen ja vaimolleen Belville sekii 
pojalleen Ismolle, villille Imatra-Mikkeli-Imatra, ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Kv lpt n:o H 212/638, 2. 3. 71.) 
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Pieksamaen varikon vt. ylim. veturimestarin Nillo Vilkmanin vairnolle Tuu- 8 
lalle kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 427531 matkalle Pieksamaki-Helsinki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Pm lpt n:o 292, 5. 3. 71.) 

A voimia virkoja ja toimia 9 
Kaksi varastomestarin tointa, toinen toistaiseksi Helsingin, toinen Turun 

paavarastossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava ao. paavaraston paallikolle viimeistaan 25. 3. 1971. 

Ylemman palkkaluokan osastosihteerin virka toistaiseksi rautatiehallituksen 
hallinto-osastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viirneistaan 2. 4. 1971 ennen klo 12.00 {pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Rautatiehallituksen hallinto-osastolla ovat haettavina: yksi kirjanpitajan virka 
(A 20), yksi 1 luokan kirjurin virka (A 20), yksi ap. 2 luokan kirjurin virka 
(A 15) ja yksi ylimaiiriiinen tarkkaajan toimi (A 21). Hallinto-osaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 
2. 4. 1971 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Yksi 1 pl. tyonjohtajan (A 23) virka, toistaiseksi Hyvinkiian konepajassa seka 
nelja 2 pl. tyonjohtajan (A 21) virkaa, joista toistaiseksi kaksi Hyvinkaan ja 
kaksi Turun konepajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistiian 5. 4. 1971 ennen klo 12 (pos
titse eonen virka-ajan paattymista) . 

Yksi ap. 1 l. rakennusmestarin (A 21) virka ja yksi ap. 2 l. kirjurin (A 15) 
virka, molemmat toistaiseksi Kouvolan ratapiirin toimistossa (Kouvola). Rataosas
ton johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 8. 4. 1971 ennen kello 12 (postitse eonen virka-ajan paattymistii). 

Nimityksia 1 0 
Liikenneosasto 
Konttoripaiillikon (A21 pl) virkaan (Pieksiimaen liikennepiiriin) y.p. 1 lk 

krj Viktor Johannes Vayrynen, yp. 1 1. kirjurin virkaan (A 20 pl) (Pieksiimaen 
liikennepiiriin) y.p. 2 lk kirjurit Sulo Ludvig Immonen, Viiino Robert Johansson, 
Veijo Kalevi Sinkkonen, (Seinajoen liikeonepiiriin) a.p. 2 lk krj Antti Juhani 
Hyvonen, (Vs) ylim. 3 lk krj Raimo Juhani Koskiluhta, (Kok) ylim. 3 lk krj 
Raimo Olavi Huuhka, (Pts) ylim. 3 lk krj Nils Hakan Hagg, (Yv) y.p. 2 lk krj 
Arvo Eemeli Karjula, (Kern) y.p. 2 lk krj Martti Pekka Puhakka, y.p. 2 lk kir
jurin (A 18 pi) virkaan (01) a.p. am Erkki Hamhliiinen, (Kja) a.p. am Simo 
Jaakko Aro, (Pm) a.p. am Yrjo Sakari Kuosmanen, a.p. 2 lk krj Mattti Ilmari 
Mikander, (Ilm) a.p. 2 lk krj Onni Artturi Arponen, (Kon) a.p. asemamestarit 
Viiino Ilmari Mielonen, Esko Sulo Samuli Vhlimiiki, (Pieksamaen liikeonepiiriin) 
ylim. 2 lk krj Pauli Jorma Antero Tuhkanen, (Joensuun liikennepiiriin) a.p. 2 lk 
krj Toini Maria Sonninen, (Jns) a.p. asemamestarit Lea Kaarina Kauppinen , 
Taisto Olavi Kovanen, a.p. 2 lk krj Irma Kyllikki Laitinen, (Uirn) a.p. am 
Viljo Aimo Kuusisto, (Sl) a.p. 2 lk krj Kerttu Maria Silvennoinen, (Lis) a.p. 
am Into Einari Pehkonen, a.p. 2 lk kirjurin virkaan (Joensuun liikennepiiriin) 
ylim 3 lk krj Teuvo Antero Kinnunen, (Jns) akli Aini Ellen Tietiivainen, ylim 
3 lk krj Laud Tapani Niiranen, (Sl) ylim. 3 lk krj Taimi Inkeri Helena Mer
tanen , {Kuo) ylim. 3 lk krj Sirkka-Liisa Jantunen, a.p. asemamestarin virkaan 
(Aki) ylim. 3 lk krj Hilkka Kyllikki Moisio, (Lpo) ylim. 3 lk k.tj Rainer Gunnar 
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Nordstrom, (Tku) a.p. 2 1k krj Erkki Valdemar Viinttinen, ylikonduktoorin vir
kaan (Hld) konduktoorit Kosti Gustaf Theodor Hietanen, Uuno Johannes Kai
painen , Veikko Johannes Laukkanen, Kauko Kullervo Tiainen, Ahti Kalervo 
Rautio, (Kv) konduktoori Ahti Sorsa, (Hma) konduktoorl Aaro Jooseppi Hohti, 
(Kta) konduktoori Pentti Pyottiiilii, (Lr) vaihdemiesten esimies Oiva Haikala, 
(Tpe ) konduktoorit Heimo Kaatlo Johannes Aho, Maini August Koski , Vilho 
Johannes Miiki, Heikki Johannes Polviander, (Hpk) konduktoorit Sulo Sulho 
Viiino Brynolf Salo, Martti Hannula, (Tku) konduktoorit Vieno Vihtori Nurmi, 
Aimo Kalervo Hiinninen, Aaro Ilmari Lehtonen, (01 ) konduktoorit Sven Johan
nes Hirvasoja, Pentti Jaakko Rasila, (Pro) konduktoorit Jorma Olavi Jukarai
nen , Elis Laitinen, (Jy) konduktoorit Lauri Hesekiel Hoskari, Vilho Johannes 
Heiskanen, ( Kuo) konduktoori Eino Holopainen, ( Ilm) konduktoorit Vilho 
Olavi Saastamoinen, Martti Emil Suomi, (Kon) konduktoori Aarne Alarik 
Manninen, (Jns ) konduktoori Antti Olavi Ponkiinen, (Sl) konduktoori Arvo 
Olavi Piirniinen, veturimestarin A 22 pl virkaan (Joensuun varikolle) ylim. vetu
rinliimmittiijii Timo Jalo Juhani Loukola, jiirjestelymestarin virkaan (Tku) yli
konduktoori Olli Kalervo Viitanen, kuorrnausmestarin virkaan (Tku) asm Osmo 
Oskari Ahti , (Slo ) jnm Toivo Karonen, (Lm) asm Arvo Arvid Raitisto, (Nnl ) 
jnrn Aarre Aulis Ojala, (Hva) asm Airno Antero Raitoharju, (Kern) jnm Pekka 
Reijo Petiisnoro, (]y) asm Ensio Tamminen, (Pro) jnm Toivo YlOnen, veturin
kuljettajan virkaan (Helsingin varikolle) veturinliimrnittiijiit Yrjo Villehard Sini
salo, Eino Johannes Hyokki, Matti Kaarlo Johannes Nurrnikoski, Kalervo Ryymin, 
Paavo Veikko Toikka, Pietari Henrik Skogberg, Heimo Antero Kopsa, (Riihimiien 
varikolle ) veturinliimmittiijiit Pentti Kalervo Laaksonen, Taavi Koskinen, Pekka 
Aatos Nyyssi:inen, Aulis Antero Koivisto, Eino Olavi Jokela, Paavo Johannes 
Sairanen, Veikko Armas Pokkinen , Erkki Johannes Viskari, Oiva Mattias Paa
janen, Heikki Palkia, (Lahden varikolle) veturinliimmittiijiit Kauko Olavi Vouti
lainen, Esko Sakari Salo, (Kr) veturinliimmittiijiit Tauno Viljo Esajas Juho, 
Martti Olavi Jantti , Pentti Kauko Kekki, Antero Tuhani Backman, (Tl) veturin
lammittajiit Osmo Veikko Samuli Ruusuvuori, Airno Lauri Niittymiiki, (Kemin 
varikolle ) veturinliimmittiijiit Oiva Gunnar Martikainen, Voitto Johannes Vai
nionpiiii, Veikko Armas Jalmari Myllyneva, (Oulun varikolle ) veturinliimrnittiijiit 
Leo Esko Allan Laurila, Toivo Oiva Johannes Ruuhonen, Mauno Johannes Pek
kala, Erkki Veikko Kupiainen, Matti Arvid Karvonen, veturinpuhdistajain esi
miehen virkaan (Helsingin varikolle) tallirnies Ernst Richard Kantola, veturin
liimmittiijiin toirneen (Helsingin varikolle ) ylim. veturinliimrnittiijiit Paavo Emil 
Suhonen, Viljo Aksel Juntunen, Karri Juhani Toivanen, Heimo Juhani Kultti , 
Jorma Kalevi Munne, Kari Ensio Lahikainen, Seppo Juhani Mansikka, tilap . 
veturinliimmittiijii Pentti Eino Pontinen, (Kernin varikolle) ylim. veturinliimmit
tiijii Esko Ilmari ]iirvelii, (Oulun varikolle) ylim. veturinliimrnittiijiit Leo Pietari 
Hintsala, Osmo Heikki Pekka Varis, Heikki Kalervo Syrjiinen, Kauko Yrjo Mak
konen, Hannu Tikkanen, Uuno Vakkanen, tilap. veturinlammittiijii Erkki Sakari 
Huttunen, ( Seiniijoen varikolle) ylimiiiiraiset veturinliimmittajiit Veikko Jaakko 
Lakso, Arvo Johannes Haapala, Eero Hermanni Peltola, Sauli Matias Kuusisaari, 
.Taakko Aukusti Kristola, (Ylivieskan varikolle) ylimaiiraiset veturinlammittajat 
Toivo Antero Jaaskeliiinen, Heikki Kustaa Mannikko, vaihdemiesten esimiehen 
virkaan (Jns ) vhm Valtter Johannes Leinonen, 2 lk siihkoasentajan toimeen 
(Tampereen varikolle) sahkoasentaja Pentti Johannes Kalevi Koskela, 1 1k siihko
asentajan toimeen ( Pieksiimiien varikolle ) ylim. 1 lk sas Pauli Aale Aulis Laakso, 
(]yviiskyliin varikolle) ylim. 2 lk sas Lauri Mikko Johannes Matikainen, vaunun
tarkastajan toimeen (Ri) vaununvoitelija Vilho Olavi Sinisalo, (Pm) vaununvoi
telijat Viiino Matias Leskinen, Toivo Olavi Keminen, Olavi Matias Kotila, (Jy) 
vaununvoitelija Veikko Olavi Pitkiinen, (lim) ylim. vaununvoitelija 1 pl Veikko 
Kalevi Karppinen , vaununvoitelijan toirneen (Helsingin varikolle ) ylim. vaunun
voi telijat 1 pl Veikko Juhani Kopakkala, Taisto Olavi Hynynen, Eino Tapio 
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Ikonen, tilap. vaununvoitelija Erkki Petter Lankinen, (Tl) ylirn. vaununvoitelija 1 O 
1 pi Tapio Petter Makela, (Haapamiien varikolle) ylim. vaununvoitelija 1 pl 
Rafael Maurits Ylii-Soininmiiki, (Ylivieskan varikolle) tilap. vaununvoitelija 
Veikko Mikael Kallio, tallimiehen toimeen (Riihimiien varikolle) ylim. tallimies 
Toimi Einari Hallikainen, (Kr) ylim. tallimies Tor Allan Eneberg, (Haapamaen 
varikolle) ylirn. tallimies Oskar Matikaioen, Seinajoen varikolle ylim. tallimiehet 
Tapio Parkkinen, Ensio Johannes Komulainen, Kauko Ilmari Viitanen, (Joensuun 
varikolle) ylim. tallimies Yrjo Petrisalo, vaihdemiehen toimeen (Tpe) junaroiehet 
Reino Johannes Raukola, Viiino Olavi Kaario, Ahti Kalevi Salomaa, Eino Olavi 
Ruotsi, Lauri Johannes Pelkonen, asemaroiehet Pentti Alari.k Tuohimiiki, Sauli 
Puustinen, (Tku) asm Olavi Loikas, (Pri) asm Yrjo Johannes Liikala, jnm 
Matti Oskari Rimmisto, (Ov) asm Kalle Valtteri Tuomi.nen, (01) asemamiehet 
Unto Emanuel Miiki, Taisto Johannes Kallio, Esko Johannes Seppiinen, Rauno 
Viljam Eskelinen, (Kern) jnm Martti Edvin Ruokanen, asm Osmo Sulevi Hypen, 
ylirn. vhm Hei.kki Markus Tikkala, asm Benjam Einari Kiviranta, (Tor) asm 
Paavo Heikki Ehovuo, (Jy) asm Rei.no Reiman, (Kaj) asm Antti Olavi Tiitinen, 
asemarniehen toimeen (Hki) ylirn. asemaroiehet Paavo Aleksi Salokorpi, Keijo 
Kalevi Savilaakso, Erkki Einari Vehniiiinen, Bror Erik Mickelsson, Kauko Johan-
nes Jylha, Martti Oiavi Karppinen, Kari Edmund Oulaskivi, Allan Iisakki Risku, 
Paavo Einari Karvonen, Reijo Olavi Partanen, Esko Armas Juurinen, Pentti. 
Juhani Kekiiliiinen, Erkki Juhani Soranta, Antti Juhani Ridvall, Alpo Eero Pel-
lervo Nousunierni, Onni Ilmari Pyssysaio, Jorma Ensio Holopainen, Orpo Kaarlo 
Uolevi Lavikainen, Aimo Juhani Liimatainen, Mauri Kalevi Udd, Matti Eerikki 
Jarvenpiiii, Kari Taisto Tapani Laine, Veikko Taneli Yli:inen, Mauri Sakari Elo-
vaara, Erkki Olavi Luukkainen, Taisto Ilmari Nevalainen, Jaakko Kullervo Saari, 
Rei.jo Henrik Suomalai.nen, alokkaat Erkki Johannes Mikael Kuusisto, Lauri. 
Kalevi Suokas, Raimo Aukusti Hiltunen, Kalervo Pusa, Antti Johannes Paula-
saari, Raimo Juhani Hulkkonen, Kalevi Antero Koskinen, Seppo Kaarlo Laihio, 
Alpo Hei.kki Heinonen, (Tku) ylim. asemamiehet Salli Unelma Tuomi, Matti. 
Juhani Liotula, Tarmo Aulis Kurkisuo, Mauoo Kalevi Huurre, Paavo Johannes 
Salminen, Veikko Henrik Aalto, (Ukp) ylim. asm Esko Tapio Kankare, (Slo) 
ylim. asm Martti Ensio Kanninen, (Pri) ylirn. asemarniehet Antti Rafael Rou-
hikko, Heimo Paivio Vuori, Pekka Piii.vio Kannisto, Onni Matias Lehtimiiki, 
Mauno Valdemar Uusitalo, ylirn. trukinkuljettaja Kauko Jalmari Teriivii, (Mn) 
ylim. asemarniehet Timo Toivo Tapio Vuorimies, Atvo Olavi Lundgren, (Ra) 
ylim. asm Osmo Emil Haapanen, (Jas) ylirn. asm Jorma Pentti Hietanen, (Kern) 
ylim. asm Aarne Tapani Kekonen, (Hps) ylim. asm Kyosti Juhani Hakkineo, 
(Lol) alokas Martti Juhani Moilanen, (Snj) ylim. asm Aukusti. Kalevi Laitinen, 
(Jy) ylim. autonkuljettaja Ei.no Toi.vo Matti Hakio, (Pvi) ylim. asm Veli Sakari 
Hannula, (Suo) ylim. asm Aarne Kovanen, (Srj) ylim. asm Toivo Johannes 
Neuvonen, (Kuo) ylim. asemarniehet Veikko Paavali Kellberg, Kaarle Fredrik 
Kristian Tuovinen, Teuvo Kalervo Erkila, (Jki) ylim. asm Pentti Johannes 
Monttinen, (Ilm) ylirn. asm Alpo Ahti Kelavuori, alokas Aarne Toppinen, (Kon) 
ylim. asm Kauko Olavi Kemppainen, (Lui) ylim. asm Erkki Olavi Kekiiliiinen, 
(Pi) ylirn. asm Rei.no Olavi Halonen, junaroiehen toimeen (Tku) asemaroiehet 
Martti Armi.nen, Olavi Johannes Saarinen, Rauli Pertteli Virta, (Mn) vhm 
Jaakko Edvin Friman, asm Matti Viljam Sjovall, (Jsk) asm Antti Anselmi Selin, 
(01) asemarniehet Leo Ilmari Mati.kka, Aki Leo Puro, Eetu Sulo Laatikainen, 
Vilho Lennart Turpeinen, Vesa Jorma Viinikangas, (Ilm) asm Heikki Loppu
kaarre, autonkuljettajan toimeen (Hki) asemamiehet Heikki Matias Kuusisto, 
Mikko Juntunen, Sven Teodor Westerling, ylirn. autonkuljettaja Mikko Pellervo 
Pajuoen, huoltorniehen toimeen (Joensuun varikolle) ylim. huoltomiehet Lauri 
Johannes Laakkonen, Arvo Johannes Lappalainen, apulaiskaoslistin toimeen 
(A 11) (Pri) akli A 10 Sylvi Aliisa Korpela, apulaiskanslistin toimeen (A 10 pi) 
(Tku) kapl Irma Linnankoski, (01) kapl Elna Emilia Pakanen, (Joensuun vari-
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kolle) kapl Tauno Taavetti Joronen, konttoriapulaisen (A 8) toimeen (Tku) 
kapl A 7 Irja Sisko Erpi, (Pieksiimiien llikennepiiriin) ylim. tapl A 7 Sinikka 
Anneli Kuntonen, (Kuo) ylim. tapl Lea Anneli Rytkonen, konttoriapulaisen 
(A 7 pl) toimeen (Riihirnaen varikolle) ylim. tapl. Kerttu Kaarina Elomaa. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskw 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 11 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltaan: VT 1/71.2 (= lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 18. 3. 1971 

Sisiillys: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 9 a/71. 
2. Sunnuntaityokorvauksen maksaminen. 
3. Sanomalehtimiesliput. 
4. Kontainerikuljetukset yhdysllikentees

sii Helsinki-Liibeck lauttalinjan 
kautta (Transcontainer-tariffi). 

5. Rahditustulkinta. 
6. Turengin Sokeritehtaan siemen- ja 

lannoiteboraattiliihetykset. 
7. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 

8. Sarjalippujen kiiyttoon ottatninen. 
9. Rikkiniiisten kuormalavojen liihettii

minen Keravalle korjattavaksi. 
10. Matkalippualennuksia. 
11. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 
12. Avoimia virkoja ja toirnia. 
13. Aiemman koulutusjiirjestelmiin mu

kainen vaunurniesoppikurssi syys
lukukaudella 1971. 

VR Virallisia tiedotuksia 9 a/71 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 9 a/71 sisalto-

naan: 1. VR Matkailuliput 1971 ja 2. Hopealinjan erikoisliput 1971. 

Sunnuntaityokorvauksen maksaminen 2 
Valtiovarainministerio on kirjelmallaan n:o VM 13/14-28/71, 

3. 3. 1971 , ilmoittanut, etta niille piirihallinnon llikenneosastoon kuu
luville kirjureille, jotka saannollisesti vuorotaulun mukaan suorittavat 
sunnuntaityota, saadaan edelleen maksaa sunnuntaityokorvausta, siitii 
huolimatta, etta niiiden virkojen palkk:ausluokka on 16. 12. 1970 teh
dyn virkaehtosopimuksen mukaan korotettu A 21:een. 

(Rh/hlo 450/121/71, 12. 3 . 1971. - Vrt. Kl 4/64.2.) VT 11/ 
71. 2. 

Sanomalehtimiesliput 3 
Rautatiehallitus on hyvaksynyt sanomalehtimieslippuja ostamaan 

oikeutettujen ryhrnaan International Press Association r.y:n ulkomaan 

8254/ 71 / 5 
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kirjeenvaihtajat. Taman perusteella lisataan TS:n 23 §:.n 2 lm:ssii 
mainittujen sanomalehtimiesyhclistysten luetteloon International Press 
Association r.y. ja kolmanteen lisamaariiykseen "taikka Interna tional 
Press Association r.y:.n (IPA) jiisenkortti'. (Rh/to 618/242/71 , 
1 0. 3 . 71. ) VT 11 /71. 3 . 

Kontainerikuljetukset yhdysliikenteessii Helsinki-Li.ibeck 
lauttalinjan kautta ( Transcontainer-tariffi ) 

Liittyen Sopi.rnukseen yhdistetystii rautatie- ja meriliikenteesta 
Saksan Liittotasavallan ja sita kauempana olevien maiden sekii Suo
men valillii lauttalinjoja Helsinki-Li.ibeck Hbf/Liibeck-Travemi.inde 
kiiyttiien ( ks. VT 11/70. 9) valtionrautatiet on ryhtynyt toimenpitei
siin kontainerien kuljetuksen uudelleenjarjestamiseksi mainittua tietii . 

Tassa tarkoltuksessa valtionrautatiet on liittynyt Euroopan rauta
teiden yhteiseen, kontainerikuljetuksista huolehtivaan osuuskuntaan 
"INTER CONTAINER- Societe Cooperative", jonka kotipaikka on 
Bryssel, mutta piiatoi.rnisto Baselissa. Samassa yhteydessa valtionrauta
tiet on myos liittynyt kontainerikuljetuksia varten laaclittuun erikois
tariffiin "Europiiischer Wagenladungstarif fiir Transcontainer" (Trans
container-Tarif, tariffi .n:o 9145) , jonka kokonaan uusittu laitos tulee 
voimaan 1. 4. 1971 lukien. 

Transcontainer-tariffi perustuu iKansainvaliseen yleissopimukseen 
tavarankuljetuksesta rau tateitse ( CIM) , sen yhtenaisiin lisiimaiiriiyksiin 
sekii osallisten rautateiden kotimaisiin tariffeihi.n, sikali kuin ne eivat 
ole ristiriidassa CIM:n ja Transcontainer-tariffin miiaraysten kanssa . 
Tariffiin kuuluvat seuraavien maiden rautatiet: Belgia ( SNCB) , 
Tanska (DSB), Liinsi-Saksa (DB), Ita-Saksa (DR) , Suomi (VR) , 
Ranska (SNCF), Kreikka (SEH) , Italia (FS), Jugoslavia (JZ) , 
Luxemburg (CFL ), Alankomaat (NS), Norja (NSB) , Itiivalta (6BB) , 
Portugali ( CP), Ruotsi ( SJ) , Sveitsi ( SBB ja BLS), Espanja 
(RENFE) ja Unkari (MAV). 

VR toimii Suomessa I.ntercontainerin edustajana ja asiamiehena . 
Kaikki kuljetussopi.rnukset tehdaan Intercontainerin nimissa, ja rahti
kirjoihin merkitaiin liihettajiiksi ja vastaanottajaksi Intercontainerin 
paikallinen edustaja. 

Paitsi tavanmukaisia tulliselvityspapereita on CIM-rahtikirjaan lii
tettiiva eritylnen asiakkaan taytettava luovutuskirja (Obergabeschein, 
Bulletin de remise), joka on todisteena asiakkaan ja Intercontainerin 
valilla tehdysta kuljetussopimuksesta. Luovutuskirjasta on kiiynyt sel
ville tavaran varsinainen lahettaja ja lopullinen vastaanottaja. Rahdin 
maaraaminen tapahtuu keskitetysti Intercontainerin paatoimistossa, 
VR: n markkinointitoimiston toimiessa tietojen valittajiina . Rahtisum-
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maa ei merkitii rahtikirjaan, vaan ainoastaan sanonta "Zentralisierte 4 
Frachtberechnung". Jos saapuvan lahetyksen rahtikirjaan on kulje
tuksen aikana merkitty joitakin maksuja ( tullivalitys- tai muita raja
kustannuksia) , ne peritaan Intercontainerilta VR:.n tilitoimiston toi
mesta. 

Rahdin periminen asiakkaalta tapahtuu Intercontainerin toimesta, 
joka laatii kuljetusta koskevat laskut. Nama laskut maksetaan va
luuttapankin valityksella Intercontaineri.n paatoimistolle Baselissa ellei 
eraita maita koskevien clearingsopimusten takia toisin ole maiiriitty. 
Intercontainerin ja VR:n viiliset tilityssuhteet hoidetaan erityisen 
konttokuran ttisopimuksen mukaises ti. 

Seuraavat VR:n asemat ovat toistaiseksi muka.na tariffissa: Hel
sinki ( terminaali), Tampere ja Lahti. Muillakin asemilla voi esiintya 
kontainerilahetyksia eri sopimusten perusteella. Saapuva rahtikirja on 
siiiinnon mukaan osoitettu seuraavasti: "Intercontainer bei VR Trans
containerdienst im Bahnhof von ..... " . 

Yllamainitut kolme asemaa saavat erityiset ohjeet Intercontainer
lahetysten hoitamista varten. Muiden asemien on tarvittaessa otettava 
yhteys liikenneosaston markkinointitoimistoon. 

Transcontai.ner-tariffin maarayksista on huomattava mm.: 
1. Tariffia sovelletaan myos liikenteessa Iso-Britannian (BR) ase

milta ja asemille tariffin II Osaan otetuilla kuljetusvaleilla, kun lahe
tykset jatetaiin kuljetettavaksi yhdella kansainviilisella rahtikirjalla ja 
lahettaja ilmoittaa rahtikirjassa kuljetuksen johdettavaksi jonkun seu
raavan merisatama-aseman kautta: Dunkerque, Rotterdam, Zeebrugge. 

2. Rahtien perusmaarat o.n tariffissa ilmoitettu kultafrangeina 40 
jalan kontainereille, joiden bruttopaino on enintaan 24 tonnia, 30 
jalan kontainerin rahti on 90 % ja 20 jalan kontaineri.n rahti 80 % 
perusmaariista. Tyhjan kontainerin kuljetusmaksu on 70 % perusmaa
rasta, kun se lahetetaan valittomasti kuormakuljetukseen liittyen sa
malla kuljetusvalilla . Kontainerien ryhmakuljetuksille myo.nnetaan 
lisaalennuksia. Intercontainer miiaraa joka tapauksessa lopullisen rah
din ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. 

3. Tullimuodollisuuksien tiiyttam1sestii kannettavat lisamaksut 
( rajakustannukset) on sisallytetty rahteihin. Mahdollisesti esii.ntyvat 
muut lisamaksut lasketaan osallisten rautateiden kotimaisten tariffien 
mukaan ja merkitaan kultafrangeina rahtikirjan sarakkeeseen "Mak
settu" tai "Maksettava". 

Transcontainer-tariffi on saksan/ ranskankielinen ja tullaan se jaka
maan em. tariffiasemiHe, muille keskusasemille sekii liikenneasiamie
hille. (Toj n:o Tou 40/259, 9. 3. 71 .) VT 11/71. 4. 
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5 Rahditustulkinta 

Kappaletavaralahetysten rahdittamisessa on huomattava, etta TS:n 
38 § :n 1 lm:ssa ja ·tariffitaulukoiden taulukon 15 alavlitteessa mai
nitut rajapainot slirryttaessa kappaletavaraluokasta toiseen tarkoitta
vat yksinomaan A 1 ja A 2 luokkia. B, C ja D luokissa vari.kuttaa 
lopulliseen rahtiin myos mahdollisesta painon korotuksesta muuttuva 
jatkokuljetuslisa tai kotiinkuljetusmaksu, jolloin korotettu rahti voi 
olla korkeampi kuin todellisen painon mukaan laskettu rahti.. Taman 
korotuksen vaikutus on eri matkoilla erilainen, joten yhtenaista maa
raysta korotuksen suorittarnisesta ei voida antaa. Rahti lasketaan kui
tenkin aina asiakkaalle edullisimmalla tavalla ja siksi onkin lahella 
mainittuja rajapainoja olevien lahetysten rahdit verrattava esimerkiksi 
1 600 kiloa B 1 tai 2 000 kiloa B 2. (Tft n:o To 250/241, 15. 3. 
71.) VT 11/71. 5. 

6 Turengin Sokeritehtaan siemen- ja lannoiteboraattilahetykset 

Turengin Sokeritetaan Turengista rautatiehallituksen 9. 3. 1971 
paivatyn kirjeen Mt 4 3 7/482 mukaisina asema- ja aluehakkilavakuor
mina 15. 3.-31. 5. 1971 valisena aikana rahtikappaletavarana lahet
tamille sieme.n- ja lannoiteboraattilahetyksille on laadittu ao. asema
paallystolle osoitettu rahtikirja, johon hakkilavoille kuormattujen lahe
tysten lukumaara ja yhteinen Turengissa maksettu rahti on merkitty. 
Asemapaallystolle osoitetun rahtikirjan liitteena olevien rahdittomien 
lahetyslistojen perusteella suoritetaan kunkin lahetyksen jatkokuljetus 
( kotiinkuljetus tai jakelulinjakuljetus) seka luovutus vastaanottajalle. 
Lahetyslistat rinnastetaan maksettuihin rahtikirjoihin. 

Vastaanottajien kuittaamien lahetyslistojen suhteen menetellaan 
kuten rahtikirjojen 3-osista on maaratty. Asemapaallystolle osoitetun 
paallystorahti'kirjan rahtisummaan sisaltyy kotiinkuljetus kotiinkuljetus
llikenneparkalla ja normaali juna- tai jakelulinjajatkokuljetus. Paallysto
rahtikirjassa mainitaan lisaksi, ovatko kysymyksessa asema- vai alue
hakkilavakuormat. 

Kaikkien muiden kuin hakkilavoille kuormattujen siemen- ja lan
noiteboraattilahetysten rahtikirjat laaditaan ja kuljetusmaksut laske
taan liikenne- ja tariffisaannon yleisten maaraysten mukaisesti. Samoin 
noudatetaan yleisia maarayksiii kaikkie.n tavaralinjoille osoitettujen la
hetusten suhteen. (Tlt n:o 376/24/71, 15. 3. 71.) VT 11/71. 6. 

7 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Kelvan aseman merkinnat sarakkeissa 2 ja 4 muutetaan 1. 5. 1971 
lukien seuraaviksi: 



Kelva . . .. .. .. . .. . 41 
Lis 
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Lieksa 33. 
Jns 71. Vkt 174. 
Kon 198. 

11 

Samalla huomautetaan, etta liikennealuejaosta Kl:ssa 8/69.5 jul
kaistussa luettelossa Joensuun liikennealueeseen kuuluva rataosa Joen
suu-Kelva pitaa olla Joe.nsuu-(Kelva) ja Lieksan liikennealueen 
rataosa ( Kelva )-( Maanselka) pi@i olla Kelva-( Maanselka ) . 

(N:o Lko 2186, 10. 3. 71.) VT 11/71. 7. 

Makelan vaihde lakkautetaan 1. 4. 1971 lukien. Tiista jobtuen 
poistetaan Miikelan merkinnat julkaisusta. NiinikiHin on Makelaa kos
kevat merkinniit poistettava julkaisusta Liikennepaikkojen koodit. (N:o 
Lko 2281, 10. 3. 71.) VT 11/71. 7. 

Tikkalan ja Kitee.n liikennepaikkojen viilillii km:llii 479 + 193 m 
avataan 23. 5. 1971 lukien liikenteelle Sakaniemi-nirn:i.nen seisake. 
Tasta johtuen lisataan Sakiiniemen merkintoihin ( sar 5) liikennolmis
tapamerkinta "Hil" em. piiivasta lukien. (N:o Lko 3126, 10. 3. 71.) 
VT 11/71. 7. 

7 

Sarjalippujen kayttoon ottaminen 8 
Rautatiehallitus on paattanyt ottaa kayttoon 1. 5. 1971 lukien 

uudet 10 matkan sarjaliput ja tehnyt taman johdosta tariffisaantoon 
samasta paivastii voimaan tulevat seuraavat muutokset: 

6 § :n 1 lm:n enslmmiiinen lause muutetaan seuraavaksi: 
1. Menoliput, sarjalippuja lukuunottamatta, oikeuttavat matku&

tajan niiden keskeytysten lisiiksi, jotka aiheutuvat junayhteyksista, 
keskeyttamaan matkansa yhden kerran. 

12 §:n 1 lm:n ensimmainen lause muutetaan seuraavaksi: 
1. Menolippu, sarjalipun yhden matkan tarkistuslipuketta lukuun

ottamatta, on voimassa leimauspiiivan, kun matkan pituus on enintaan 
50 kilometria. 

2 4 § : i.ian lisa ti.ii.in uusi 4 1m: 
4. Sarjalippu sisi.ilti.iii kymmene.n tarkistuslipukerta, JOlsta kukin 

oikeuttaa erikseen mai.iri.itti.ivilli.i rataosilla yhteen ykslnkertai een mat
kaan kahden eninti.ii.in 75 km:n eti.iisyydellii toisistaan sijaitsevan liiken
nepaikan vi.ililli.i. 

Tarkistuslipukkeilla saadaan matkustaa vain sarjalippuun merkit
tyna kelpoisuusaikana, joka on yksi ikuukausl ja pi.ii.ittyy klo 24 ensim
malsta kelpoisuuspiiivi.ii.i ji.irjestysnumeroltaan piiivi.ina seuraavassa 
kuussa. Jollel seuraavassa kuussa ole ji.irjestysnumeroltaan vastaavaa 
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pa1vaa, paattyy kelpoi uusaika kuukauden viimeisena paivana klo 24. 
Jokaiseen tarkistuslipukkeeseen sovelletaan enintaan 50 km:n mat
kalle myydyista menolipuista annettuja maarayksia kultenki..n siten, 
etta se ei oikeuta poikkeamaan valiliikennepaikoilla. 

Sarjalippuw1 merkitaan ne llikennepaikat, joiden valisella matkalla 
tarhlstuslipukkeet kelpaavat. Sarjalipun hinta on sama kuin viiden 
meno- ja paluulipun hinta kysymyksessa olevalta matkalta. 

Sarjalippuja myydan myos lastenlippuna. 
Sarjalippua saa samanaikaisesti kayttaa useampi henhllo. 
Osittain kayterysta sarjalipusta ei suoriteta takaisinmaksua. 
(Rh/to n:o 475/242/71, 23. 2. 71.) 

Naiden maariiysten lisaksi annetaan sarjalipuista seuraavat ohjeet 
Ja maaraykset: 

Sarjaliput kelpaavat 1. 5. 1971 lukien toistaiseksi kaiblla henhllo
liikenteelle avatuilla rataosilla. Niita myydaan rataosien Hki-Ri ja 
Hki-Kk.n asemilla seka lisaksi kaikilla henhlloliikenteelle avatuilla 
kaupunki- ja kauppala-asemilla. Muiden asemien on tilattava sarjaliput 
lahimmalta sanottuja lippuja myyvalta asemalta. 

Sarjalippu on lomakelipun mallinen lippuvihko, jossa jokaista mat
kaa varten on samalla numerolla varustettu tarkistuslipuke. Matkus
tussuuntaa ei ole maaratty, vaan lippu oikeuttaa suorittamaan siina 
mainitun matkan kumpaan suu.ntaan tahansa. Tarhlstuslipukkeissa ei 
ole mainintaa liikennepaikoista, jolden valilla lippu kelpaa, vaan se on 
todettava itse lipusta. 

Kunkin matkan tarkistuslipuke lavistetaan junassa menolipuista 
annettujen maarayste.n mukaan. Lippu ei oikeuta poikkeamaan vali
liikennepaikoilla mahdollisia junanvaihtoj.a lukuunottamatta. Tarkistus
lipukkeet on kaytettava numerojarjestyksessa. Lipukkeet saa irroittaa 
ainoastaan lipuntarkastaja junassa. Irtalliset lipukkeet eivat kelpaa 
matkalippuina. Jokaisen matkan tarkistuslipuke on lipuntarkastajan 
irroitettava lippuvihkosta lopputarkastuksessa. 

Sarjalippujen tilitysohjeet antaa tilitoimisto. 
(N:o Lko 2525, 11. 3. 71.) VT 11/71. 8. 

Rillinaisten kuormalavojen lahettaminen Keravalle 
korjattavaksi 

Viitaten kuormalavojen kayttomaaraysten (lorn. n:o 2652/Liite I) 
kohtaan 4.2. seka kirjelmaan n:o Lko 2856/4280, 28 . 7. 70 huomau
tetaan, etta Keravalle saa lahettaa korjattavik:sl vain korjauskelpoiset 
100 X 120 em kokoa olevat lav.at. Kuitenki..n Keravalle lahetetaan 
jatkuvasti myos taysin 'korjauskelvottomia kuormalavoja seka niiden 
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mukana kaikenlaista kuormauspaikoilta kerattya rojua kuten rauta- . 9 
lankakeria, roskilla taytettyja muovisakkeja, laudanpatkia yms. Epa· 
kohdan korjaamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi maarataiin, etta kor
jattavaksi lahetettavien kuormalavaliihetysten kuljetussaatteeseen on 
merkittava lavojen lukumaiira seka kuormaamisesta vastuussa olevan 
henkilon nimi. 

Mikali em. maiirayksia edelleen rikotaan, on Keravan aseman mer
kittava lavasaatteen kaantopuolelle todetut virheet ja saatteet lahe
tettava liikennetoimistoon huone 272. 

(Lt n:o Lko 2526, 11. 3. 71.) VT 11/71. 9. 

Matkalippualennuksia 1 Q 
Helsinki {lyhinta tieta): 8.-14. 4. 1971; Suomen Teiniliitto r.y., 
kevatkokous, kokouksee.n matkustavat. Matkustajalle myydaan 
1 1;2 menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput 
oikeuttavat matkustamaan vain yllii mainittujen piiivien valisena aikana. 
Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Kevatliittokokous on 10.-
12. 4. 1971. (Mt n:o Lko 2440, 4. 3. 71. ) VT 11/71. 10. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 11 
Helsingin keskusaseman konduktoorille luovutettu kiitojunan paikkalippu-

kirja n:o 7637 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 655/1199, 10. 3. 71.) 
Konepajaryoliiiselle Jouko Turuselle kirjoitettu henkilokortti n:o 151421 on 

kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 15. 3. 71.) 
Riihimaen polttoainevaraston tyontekijalle Juha Juholalle kirjoitettu asunto

lippu n:o 1861.33 kelpoisuusaika 18. 1.-31. 3. 71 valille Riihimaki-Oitti seka 
samalle nimelle kirjoitettu henkilokortti n:o 113387 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Popu n:o 104, 1. 3. 71.) 

Kouvolan liikennepiirissa, Kouvolan varikolla, palvelevan veturinlammlttajan 
Heikki Jaakkolan vaimolle Lauralle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 468850 
vatille Kouvola-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv vr 12. 3. 71.) 

Pieksiimiien ratapiirissa palvelevalle ratavartija Niilo Lallukalle 19. 1. 1971 
vuodelle 1971 kirjoitetru virka-aikavapaalippu n:o 193150, matkalle Kontiomiiki
Taivalkoski sekii henkilokortti n:o 32108 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Pm 
rpt n:o 65/382, 10. 3. 71.) 

Junamies Keijo Valolle kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 457755 mat
kalle Seinajoki-Helsinki, voimassa 8. 3.-7. 6.1971, kirjoitettu 8. 3. 71. on kadon
nut ja kuoletetaan. (Sk ap n:o 245, 11. 3. 71.) 

A voimia virkoja ja toirnia 12 
Yksi apulaisinsinoorin (A 26) virka, toistaiseksi Joensuun ratapiirin toimis

tossa. Paajobtajalle osoiterut hakemukset on toirnirettava rautariehallituksen kir
jaajalle viimeisraiin 16. 4. 1971 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paiitty
mistii). 
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Aiemman koulutusjiirjestelmiin mukainet1 vaunumiesoppikurssi 
syyslukukaudella 1971 

Tulevan syyslukukauden aikana jiirjestetaan, jos riittavii maara hakijoita tulee 
hyvaksytyksi, vaunumiesoppikurssi rautatieopistossa Helsingissa myohemmin ilmoi
tettavana aikana. Kurssille paasemista on anottava kirjallisesti rautatieopiston 
johtokunnalta. Liikennepiirien paallikoiden on llihetettiiva anomukset lausuntoi
neen rautatieopiston johtajalle huhtikuun 7 piiiviian 1971 mennessii. Mahdolliset 
kielteiset lausunnot on tarkoin perusteltava. Myohemmin ilmoitetaan, ketkii haki
joista kutsutaan huhtikuun 27 piiiviinii klo 10 rautatieopistossa pidettaviiiin piia
sytutkintoon, jossa kurssille pyrkivia kuulustellaan suomen kielen oikeinkirjoi
tuksessa, laskennossa ja tarkeimmissa ohjesiiiinnoissa. 

Anomusten kiisittelyyn, niihin llitettaviin asiakirjoihin ja muihin kurssille 
paiisyyn vaikuttaviin seikkoihin niihden noudatetaan entista vakiintunutta kaytiin
toii. (Vert. tiita koulutusmuotoa koskevat aiemmat OTO pykiilat 59, 62, 63, 69, 
70 ja 71). Nimikirjan otetta ei tarvitse liittiiii, mikali kurssille piiiisyyn vaikutta
vat seikat riittaviin selviisti ilmeneviit virallisesta nimikirjakortin (1123, kova) 
jiiljennoksestii, jonka kaikinpuolisen oikeellisuuden myos pyrkija vahvistaa nimi
kirjoituksellaan. Mahdollisesti vireilla olevakin kurinpito- tai rikossyyte on mai
nittava. 

Kurssille hyviiksytyista ilmoitetaan tavanmukaisessa jarjestyksessa. (Ropj n:o 
73/126, 26. 2. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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Standardisoimistoiminta valt:ionrautateilla 1 
Rautatiehallitus on tanaan vahvistanut seuraavat uudet ohjeet tek

nillisen standardisoimistoiminnan jarjestelysta valtionrautateilla . Uudet 
ohjeet astuvat voimaan 1. 4. 1971 lukien ja .niilla kumotaan rautatie
hallituksen paatoksellaan n:o 258/928, 31. 1. 1961 vahvistamat vas
taavat ohjeet myohempine muutoksineen. 

Ohjeet teknillisen standardisoimistoiminnan jarjestelysta 
valtionrautateilla 

I. Yleiset periaatteet 

1. Standardisoiminen on toimintaa yhtenaisten ratkaisujen aikaan
saamiseksi ja kayttoon saattamiseksi. Valtionrau tateiden teknillisen 
standardisoinnin tarkoituksena on suunnittelutoiminnan, hankintojen, 
varastoinnin, rakennus- ja korjaustoiminnan helpottaminen seka siten 
taloudellisten saastojen aikaansaaminen . 

2. Teknillisen standardisoinnin kohteina valtionrautateilla ovat 
rautatien kiinteat laitteet, liikkuva kalusto seka muut laitteet, jotka 
ovat tarpeellisia rautateiden toiminnassa. Standardisoiminen tapahtuu 
laatimalla ja ottamalla kayttoon yhtenaisia maa.rittelyja mainittujen 
laitteiden ja niiden osien seka raaka-aineiden mitoitukselle, laatuvaati-

8639/71/5 
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muksille, teknilJisille toimitusehdoille, koetusmenetelmille, tyoselityk
sille yms. Esimerkkeina niista aloista, jotka sisaltyvat rautatiestandardi
soinnin piiriin mainittakoon: 

- rautatielle ominaiset tai rautatiekayttoon muokkausta vaativat 
teknilliset perusstandardit, 

- raaka-aineiden ja yleisesti esiintyvien rakenneosien mitta- ja 
I a a tu s tandardisoin ti, 

se osa rautatieterminologiaa, jota esim. tavaranimisto ei kata, 
- huoltoaineet ja tarvikkeet kuten voiteluaineet, 
- rautateille ominai et tai valintaa vaativat tyokalut ja kaytto-

esineet. 

3. Standardisoiminen on suoritettava yhteistyona riittavan keski
tetysri ja laajasti. 

4. Standardisoinnissa on otettava huomioon ja kaytettava hyvaksi 
jo voimassa olevia yleisia standardeja. Tallaisia standardeja, joita kay
tetaan sellaisenaan tai rautatiestandardiksi muokattuna, julkaisevat ISO 
{International Organisation for Standardization), UIC (Union Inter
nationale des Chemins de Fer) ja SFS (Suo men Standardisoimisliitto ) 
ym. Muidenkin standardisoimisjarjestojen julkaisernia standardeja voi
daan kayttaa aineistona rautatiestandardeja laadittaessa tai sellaise
naankin, mikali erityiset syyt sita edellyttavat. Tallaisia standardeja 
ovat ulkomaiset kansalliset standardit ( esim. DNA:n DIN) ja koti
maisten elinkeinohaarojen staodardit ( esim. SAFA:n RT-kortit). Mi
kali jostakin asiasta on rautatiehallituksen vahvistama standardi 
( VRS) tai teknillioen rna are, on niita ensisijaisesti kaytettava. Stan
dardisoimistoiminta on lisaksi pyrittava suorittamaan yhteistoiminnassa 
rautateiden hankkijoiden kanssa. 

5. Kaikkien suunnittelu- ja johtoportaiden tulee toiminnassaan 
huolehtia standardisoinnin huomioonottarnisesta seka tarkoituksenmu
kaisesta soveltamisesta. Niiden elinten, joille rautatiehallinnon tyojar
jestys tai nama ohjeet maaraavat standardisoimistehtavia, tulee joko 
itse laatimalla tai aloitteita tekemiilla huolehtia standardien aikaansaa
misesta, noudattamisesta ja ajantasalla pitamisesta. 

II . tandardisoimistehtavien jakautuminen eri elimille 

1. Rautatiehallinnon tyojiirjestyksen mukainen jakautuminen: 
a) rautatiehallituksen istunnossa kasitelliian ja ratkaistaan 
- rataosaston esittelystii asiat, jotka koskevat yleisia ratateknil

li sia maarei ta ( 1 0 § ) ' 
- koneosaston esittelysta asiat, jotka koskevat liikkuvan rautatie

kaluston yleisia maareita ( 10 §)) 
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- hankintaosaston esittelysta yleisten hankintamliliraysten ja -oh- 1 
jeiden vahvistamista ( 10 §), 

b) ylijohtaja ratkaisee myos hallinto-osaston roimialaan kuuluvat 
standardisoimisasiat ( 2 §), 

c) koneosaston johtaja vahvistaa osastonsa tyoalaan kuuluvat ra
kenne- ja ainemaaraykset ( 8 §), 

d) hankintaosaston johtaja vahvistaa asianomaisen johtajan kanssa 
neuvoteltuaan yleiset tavarain aine- ja laatumaaraykset, ellei niilla ole 
laajakantoista merkitysta ( 9 §), 

e) jarjestelytoimiston tehtavana on toimia teknillisen standardi
soinnin keskuselimena ( 14 §). 

2. VR Standardisoimislautakunta ja sen tehtavat 
Keskitettya standardisoimistyota ohjaa ja valvoo valtionrautateilla 

standardisoimislautakunta, johon kuuluu yhdeksan jasenta: 
jarjestelytoimiston paalllkko, joka toimii puheenjohtajana , 
liikenneosaston yli-insinoori, 
ratateknillisen toimiston paallikko, 
rakennustoimiston paiillikko, 
konepajatoimiston paallikko, 
koneteknillisen toimiston piiallikko, 
sahkotekniUisen toimiston paallikko, 
varastotoimiston paalllkko, 
jiirjestelytoimiston standardisoimisjao ton paallikko, joka sa

malla toimii sihteetina. 
Jasenta tai hanen vitkatehtaviaiin hoitavaa voi edustaa hanen pu

heenjohtajalle ilmoittamansa henkilokohtaioen varamies . Puheenjohta
jan ollessa estyneena puhetta johtaa virassa vanhin jasen. 

Lautaku1111an tehtavana on: 
a) laatia ja esittaa rautatiehallituksen hyvaksyttavaksi standardi

soimistoiminnan yleissuunnitelma ja siihen tulevat muutokset, 
b) toteuttaa standardisoimistoiminnan yleissuunnitelmaa valtion

rautateiden tarpeita ja toimeenpanomahdollisuuksia vastaavasti, 
c) valmistella standardisointia koskevat periaatteelliset asiat, 
d) ohjata ja valvoa teknillisten standardien kehittamista seka tar

peen vaatiessa asettaa valmistelevia standardisoimistyoryhmiii ( vertaa 
kohta 5), 

e) l:arkastaa ja esittaa rautatiehallituk en vahvi tettavaksi ehdotuk
set uusiksi VRS-standardeiksi samoin kuin muutokset tai peruutukset 
aikaisemmin hyvaksyttyihin standardeihin, 

f) valvoa seka ohjata hyvaksyttyjen teknillisren srandardien sovel
tamista kaytantoon ja 

g) valvoa valtionrautateiden eri elinten sisai en tandardisoimis
tyon yhdenmukaisuutta. 
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1 Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. 
Asiat valmistelee jiirjestelytoimisto ja tarvittaessa tyoJaosto sekii 

esittelee standardisoimisjaoston tai jiirjestelytoimiston piiallikko tai 
asiantuntija puheenjohtajan pyynnostii. 

Lautakunta on piiiitosvaltainen kun kokouksessa on liisnii viihin
taiin viisi jiisenta. Naistii yhden on oltava se jiisen, jota asia liihinnii 
koskee. Asiat ratkaistaan enemmiston kannattaman mielipiteen mu
kaan. Aanten mennessa tasan puheenjohtajan kannattama mielipide 
voittaa. 

Jiirjestelytoimiston paiillikko esittelee rautatiehallituksen vahvistet
tavaksi alistettavat asiat. 

Lautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 
Kokouksista pidetaiin poytakirjaa, joka sailytetaan jiirjestelytoimis

tossa. Poytiikirjoista liihetetaiin jiiljennokset lautakunnan jiisenille sekii 
jiiljennokset tai otteet niiile, joita asia koskee. 

Lautakunnan kirjelmat, miiaraykset ja tiedustelut sekii kokouspi:iy
tiikirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 

Standardisoirnislautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua 
tyojaoston valmistelemaan standardeja. Sen jaseniksi kutsutaan ne lau
takunnan jiisenet, joiden toimialaan standardit liihinna kuuluvat. 

3. Jarjestelytoimisto 
Jarjestelytoimisto toimii teknillisen standardisoinnin keskuselimenii. 
Toimiston tehtavana on mm: 
a) selvittiia standardisoimisen tarvetta ja valmistaa standardisoi

missuunnitelmien luonnokset, 
b) hankkia standardisoimisen kehittiimiseksi tarvittavia tietoja, 

suorittaa standardisoimistutkirnuksia, laatia standardiehdotuksia seka 
tarvittaessa johtaa standardisoirnistyoryhmien toimintaa, 

c) valmistella standardisoimislautakunnassa tai sen tyojaostossa 
kiisiteltiivat asiat, 

d) valvoa seka ohjata hyvaksyttyjen teknillisten standardien toteut
tamista ja soveltamista kiiyttoon, 

e) pitaa yhteytta valtionrautateiden paikallisiin standardisoimiseli
miin ja yhdysmiehiin standardisoimistyon kehittiirnseksi ja yhteniiistii
miseksi, 

f) pitiia tarvittavaa yhteytta ulkopuolisiin standardisoimiselimiin 
ja -jiirjestoihin, 

g) huolehtia hyviiksyttyjen standardien julkaisemisesta ja jakelusta, 
h) suorittaa standardijulkaisuihin muodollisia asiasisaltoon vaikut

tamattomia korjauksia. 
Niiitii kiiytannon tehtiiviii jarjestelytoimistossa suorittaa ensisijai

sesti standardisoimisjaosto. 
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4. Yhdysmiehet 
Teknillisissa toimistoissa, punen tollllistoissa, konepajoissa ja 

muissa vastaavissa hallintoyksikoissa toimii ao. paallikon maaraamii 
standardisointiyhdysmies. Yhdysmiehen tehtavana on yhteistyossa 
standardisoirnisjaoston kanssa seurata ja tukea standardisoimistyota 
omassa hallintoyksikossaan seka huolehtia oman yksikkonsa sisaisen 
standardisoirnistyon kehittamisestii. 

5. Tyoryhmat 
Standardien laatimiseen ja luonnosten valmisteluun standardisoi

mislautakunta voi asettaa erityisia asiantuntijoista muodostettuja tyo
ryhmia, joissa yhden jasenen on oltava standardisoimisjaostosta. 

(Rh/hlo n:o 678/06/71, 18. 3. 71.) VT 12/71. 1. 

1 

Aloitetoiminta valtionrautateillii 2 
Rautatiehallitus on tanaii.n vahvistanut seuraavat uudet ohjeet aloi

tetoiminnasta valtionrautateilla. Uudet ohjeet astuvat voimaan 1. 4. 
1971 lukien ja niillii kumotaan rautatiehallituksen paatoksellaan n:o 
2491, 8.12.1959 vahvistamat vastaavat miiaraykset (Kl 50/59.1). 

Valtionrautateiden aloitetoiminnan siiiinnot 

I Aloitetoiminnan tarkoitus 

Aloitetoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa henkilokunnan osal
listuminen laitoksen toiminnan kehittamiseen ja nain saada esiin uusia 
kiiyttokelpoisia ajatuksia. 

II Mika on aloite 

Aloitteeksi katsotaan naiden siiantojen mukaan tehty ehdotus, joka 
tehostaa tai yksinkertaistaa toiden jiirjestelya tai tyomenetelmia, 
aikaansaa tyon ja kustannusten saiistoa, 
parantaa tai saastaii tyoviilineita tai materiaalia, 
parantaa tyon tai yleisonpalvelun laatua, 
parantaa tyoolosuhteita, tyoturvallisuutta tai tyontekijan viih

tyvyytta. 
Jotta jo kaytiintoon otettu valine, menetelma jne. voitaisiin kiisi

tella naiden maaraysten mukaisena aloitteena, on sita koskeva aloite 
tehtava viimeistaan vuoden kuluessa muutoksen kaytiintoonotosta, ko
keiluihin tarvittua aikaa tahan kuitenkaan lukematta. 



12 -6-

2 III Aloitteenteko-oikeus 

Aloitteentekoon ovat oikeutetut kaikki valtionrautateiden palve
luksessa olevat henkilot. 

IV Aloitteen laatiminen 

Aloite laaditaan kirjallisesti mieluimmin aloitelomakkeelle (VR n:o 
16 70) tai tavalliselle kirjoituspaperille. Aloitelomakkeita on pidettava 
ainakin suurehkoissa tyopisteissa vapaasti saatavissa. 

Aloite voidaan tehda myos suullisesti sopimalla tasta etukateen 
jarjestelytoimistossa aloiteasioita hoitavan aloitesihteerin tai konepajalla 
aloitetoimikunnan sihteeriksi maaratyn henkilon kanssa. 

Aloite kirjoitetaan selvasti sellaiseen muotoon, etta sen tarkoitus 
voidaan oikein ymmartaa . Seuraavaa asioiden kasittelyjarjestysta suo
sitellaan. 

a) Aloitteen aihe 
Selostetaan aloitteen kohde ( tyo, tyovaline, menettelytapa, suurem

masta kokonaisuudesta aloitetta koskeva yksityiskohta, kuten veturin 
tai vaunun osa jne. ) tuomalla selvasti esille mahdolliset epakohdat tai 
haitat. 

b) Parannusehdotus 
Selostetaan ehdotus parannukseksi. Tama parannus voi olla mm. 

uusi tyo- tai muu valine, uusi tyomenetelma, muu uusi sovellutus tai 
uudet ohjeet tai maaraykset. Tarvittaessa liitetaan mukaan asiaa sel
ventava piirustus, valokuva tai malli. 

c) Saavutettavat edut 
Selostetaan aloitteessa esitetyn ratkaisun tuottamat edut nykyiseen 

kaytantoon verrattuna seka esitetaan mahdollisuksien mukaan perus
teet aloitteen aiheuttamien kustannussaastojen ym. etujen laskemista 
varten . 

V Allekirjoitus 

Aloitteen allekirjoituksena voi kayttaa joko omaa nimea tai nimi
merkkia. Aloitteentekijan kayttaessa allekirjoituksena omaa nimeaan, 
on nimen lisaksi mainittava virka-asema tai ammatti, toimintapiste ja 
kotiosoite . Halutessaan pysya tuntemattomana aloitteentekija allekir
joittaa aloitteen nimimerkkia kayttaen. Nimimerkki, nimi ja muut 
edella mainitut henkilotiedot merkitaan aloitelomakkeen alareunasta 
irtirevaistavalle liuskalle tai muulle erilliselle paperille, joka suljetaan 
nimimerkilla varustettuun kirjekuoreen. 
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VI Aloitteen li:ihetti:iminen 

Aloite ja nimimerkkikuori suljetaan yhteiseen kirjekuoreen, johon 
merkitaan osoitteeksi 

Jarjestelytoimisto 
Rau ta tiehalli tus 
HELSINKI 

seka vasempaan alanurkkaan sana "Aloite '. 

Aloitteita lahetettaessa voidaan kayttaa rautatien kirjekuoria ja 
virkapostia. Aloitetta mahdollisesti seuraavat mallit, joita ei voi lahet
taa virkapostissa, saadaan lahettaa kuljetussaatetta kayttaen. 

Konepajoilla aloitteet jatetaan joko konepajalle asetettuun aloite
laatikkoon tai annetaan paikallisen aloitetoimikunnan sihteerille. Ha
luttaessa namakin aloitteet voidaan osoittaa suoraan rautatiehallituksen 
j arjestelytoimistoon. 

VII Aloitteenteki;iin oikeus pysyi:i tuntemattomana 

Aloitteet kasitellaan luottamuksellisesti. Nimimerkki avataan vasta, 
kun palkintolautakunta on periaatteessa aloitteen ( tai asian) kasitel
lyt. (Vert. IX). Jos kuitenkin lisaselvityksen hankkiminen aloitteen
tekijalta osoittautuu tarpeelliseksi kasittelyn aikaisemmassa vaiheessa, 
on aloitesihteerilla oikeus avata nimimerkkikuori. Aloitteentekijan 
henkilOllisyys sailyy talloinkin koko aloitteen kasitelyn ajan vain aloi
tesihteerin tiedossa. 

Mikali aloitteentekija haluaa pysya tuntemattomana myos palki
tuksi tullessaan, on tasta aloitteessa mainittava. 

VIII Aloite-elimet 

1. Jarjestelytoimisto 
Jarjestelytoimiston ja siella t01m1van aloitesihteerin tehtaviin kuu

luu huolehtia aloitetoiminnasta yleensa seka sen kehittamisesta. Aloite
sihteeri hankkii tarpeelliset lausunnot ja valmistelee aloitteet palkinto
lautakunnalle esitettaviksi. 

2. Aloiteasiain palkintolautakunta 
Aloiteasiain palkintolautakunnan tehtavana on paattaa aloitteen 

palkitsemiskelpoisuudesta tai hylkaamisesta ja tehda rautatiehallituk
selle esitys ( mahdollisen) rahapalkinnon myontamisesta. Palkitsernis
kelpoisesta aloitteesta lautakunta voi itse antaa kunniakirjan tai kiitos
maininnan. 

2 
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Aloiteasiain palkintolautakunta on 8-jaseninen. Jasenista viisi edus
taa rautatielaitosta ( rautatiehallitusta) ja kolme henkilokuntajarjes
toja. Kullakin jasenella on henkilokohtainen varamies. 

Rautatiehallitus nirneaa jasenet seuraavasti : 
- puheenjohtajaksi jarjestelytoimiston paallikon , joka samalla 

edustaa hallinto-osastoa 
muut jasenet seuraavilta osastoilta : 
llikenneosas to 
rataosasto 
koneosasto 
talous- ja hankintaosasto; milloin vakinainen jasen on talous
osastolta, tulee varamiehen olla hankintaosastolta ja painvastoin . 

Seuraavat henkilokuntajarjestot nimeavat pall<intolautakuntaan ku
kin yhden edustajan: 

Rautatielaisten Liitto ry 
- Rautatievirkamiesliitto ry 
- Suomen Veturimiesten Liitto ry 
Rautatiehallitus vahvistaa tehdysta esi tyksesta nama edustajat pal

kintolautakunnan jaseniksi. 
Pall<.intolautakunnan sihteerina toirnii aloiteasioita jarjestelytoimis

tossa hoitava ( valmisteleva) aloitesihteeri. 
Pall<.intolautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Pall<.into

lautakunta on paatosvaltainen, kun kailcille jasenille on lahetetty kutsu 
ja lasna on vahintaan kolme rautatiehallituksen nimeamaa jasenta. 

Puheenjohtajan ollessa estyneena puhetta johtaa virassa vanhin 
rautatiehallituksen nimearna jasen. 

Aloitteet esittelee palkintolautakunnassa aloitesihteeri tai puheen
johtaja tai puheenjohtajan pyynnosta kyseisen alan asiantuntija. 

Palkintolautakunnan puheenjohtaja voi kutsua aloitteita valrnista
vasti kasittelemaan palkintolautakunnan tyojaoston. Sen jasenina toinu
vat ne palkintolautakunnan jasenet, joiden toimialaan kasiteltavat aloit
teet lahinna kuuluvat. Tyojaosto voi hylata aloitteen, mutta sen on 
annettava hyll<.aanlisesta perusteltu selvitys palkintolautakunnalle. Pal
kintolautakunnan jasenella on oikeus pyytaa tyojaoston hyll<.aama aloite 
uudelleen kasiteltavaksi Palkintolautakunnan ja tyojaoston kokouksiin 
voidaan kutsua asiantuntijoita kuultaviksi. 

3. Konepajojen aloitetoimilmnnat 
Kussalcin konepajassa toitnii aloitetoinlikunta, jonka tehtavana on 

kiisi tella alustavasti , tarvittaessa asiantuntija-apua kayttaen, ao. kone
paj aa lahinna koskevat aloitteet . Toimikunnan tulee lausunnossaan 
esittaa perusteet loitteesta mahdollisesti saatavan hyodyn arvioirni
seksi. 
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Aloitetoimikunnan poheenjohtajana toimii konekajan paallikko tai 2 
hanen maaraamansa, seka jasenina konepajan paallikon maaraama sih-
teeri, yksi tyi:injohtaja ja paaluottamusmiehen koolemisen jalkeen ni
metty tyi:intekijain edustaja. 

Kasittelemansa aloitteet toimikunta lahettaa lausuntoineen ja las
kelmineen aloitesihteerille jarjestelytoimistoon. Nimimerkkikoori liite
taan avaamattomana asiakirjoihin. 

IX Aloitteen palkitseminen 

Palkitsemisen arvoisiksi katsotoista aloitteista annetaan niiden 
tuottaman saasti:in tai muun hyodyn perusteella joko 

a) rahapalkinto ja konniakirja, 
b) konniakirja, tai 
c) kiitosmaininta. 
Palkitut aloitteet ja niiden tekijat julkaistaan VR Virallisissa tiedo

tuksissa, ellei aloitteentekija ole tata omalta osaltaan erltyisesi kiel
tanyt. Hylatyista aloitteista annetaan perusteltu paiiti:is aloitteen teki
jaile ja hanen nimensii jaa vain paatoksen allekirjoittajien tietoon. 

Aloitepalkintoa ei myonneta aloitteentekijalle sellaisesta aloitteesta, 
jonka voidaan katsoa kuolovan hanen virkavelvollisooksiinsa tai teh
tavunsa. Mikali tallainen henkilo tekee kuitenkin omalta alaltaan 
aloitteen, joka on siina maiirin merkittava tai yleisesta kiiytiinnostii 
poikkeava, ettei hanelta kohtoudella voida vaatia tiillaisen ehdotuksen 
tekemistii virkaan kuuluvana, aloite voidaan palkita harkinnan mukaan. 

Aloitteena voidaan palkita myos ehdotus, jota ei sellaisenaan voida 
toteuttaa, mutta joka antaa virikkeen epakohdan korjaamiseksi. 

X Aloitteen kayttooikeus 

Aloitteen tehdessaan aloitteentekiia hyvaksyy valtionrautateiden 
aloltetoiminnassa noudatettavat miiiiriiykset ja periaatteet. 

Tullessaan palkituksi aloitteentekija luovuttaa valtionrautateille oi
keuden kayttaa hyvaksi aloitteen sisaltamat parannukset. Aloitteen
tekijiin oikeus aloitteeseen siiilyy kuitenkin muissa suhteissa. Tatvit
~aessa sovelletaan lakia oikeudesta tyontekijain tekemiin keksintoihin. 

(Rh/hlo n:o 679/17/71, 18. 3. 71.) VT 12/71. 2. 

Ensiaputarvikkeet 3 
Apteekkitavaroista annettujen maaraysten muuttumisesta johtuen 

komotaan terveydenhuoltojaoston kirjelma n:o 780, 25 . 5. 1968, silta 
osin kun se koskee boorihappoa tai rookasuolaa sisiiltavien kapselei
den sijoittamista ensiaputarpeistoihin sahkotapaturmien varalta. Edella 
olevasta johtuen on em. laakeaineita sisaltavat kapselit heti poistet-
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tava ja havitettava sidostarvikekaapeista, -laukuista ja -tolkeista. (Thj 
474/IV: 1, 22. 3. 71. -Vert. Kl 22/68.4. ja 5/69.4.) VT 12/71. 3 . 

Autojen kuljettaminen pikajunassa 

Maaratyissa pikajunissa kuljetettavlen Kemin ja Rovaniemen auto
vaunujen lisaksi asetetaan 23. 5. 1971 lukien kulkuun Oulun auto
vaunu, joka lahetetaan Helsingista toistaiseksi joka paiva junalla P 61 
ja Oulusta niinikaan toistaiseksi joka palva junalla P 62. 

Lahetysten suhteen noudatetaan soveltuvilta osin Kl:ssa n:o 20 a/ 
68 ja VT:ssa n:o 21/70.9. annettuja tilaus-, kuljetus-, kuormaamis
ja tarlffimaarayksia. Oulussa vastaanotetaan ja kirjataan autopaikka
tilaukset lipputoimistossa puh. Oulu 271. 

Ellei lahettajan kanssa ole kuormaamisesta toisin sovittu on tassa 
vaunussa lahetettavien autojen oltava Jmormaamispaikalla Helsingissa 
klo 20.30 ja vastaavasti kuormaamlspaikalla Oulussa klo 19 .30. Edella 
mainituista kuormaamisajoista on autojen lahettajille ilmoitettava auto
paikkatilauksia vastaanotettaessa. 

Oulun autovaunussa kuljetettavlen autojen kuljetusmaksul<si on 
auton pituuden perusteella vahvistettu seuraavat maksut: 

Auton pituus ~aksu autoa kohden 

enintaan 3.80 m ............ . . ... . 
3.81-4.70· m . .. .. .. ... ... . ... . . 
yli 4.70 m . ... . . . . .. . ... . . ... . . . 

mk 

45,00 
65 ,00 
85,00 

Auton mukana kuljetettavasta matkailuperavaunusta kannetaan pi
tuudesta riippumatta 65 mk. (N:o Lko 2559 , 15. 3. 71.) VT 12/71.4. 

5 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Kelvan aseman koodimerkinta sarakkeessa 1 muutetaan 1. 5. 1971 
lukien merklnnaksi 933-37220 . (N:o Lko 2186, 19. 3. 71.) VT 
12/71. 5. 

6 Rahtitasoitukset 

Valtioneuvoston tekeman paatoksen mukaan (LM:n kirjelrna n:o 
145/24/71/1839, 18. 3. 1971 .) muutetaan rahtitasoituksista annettu
jen maaraysten (TS:1n liite 4.-1. 2. 1971) 6 kohdan 2 kappaletta 
19. 3. 1971 lukien siten, etta sen viimeiseen lauseeseen, joka koskee 
paperin, kartongin ja pahvin alennuskuljetuksia Kouvolan, Lappeen
rannan ja Imatran liikennealueilta kautta vuoden Hangon valtionsata
maan, lisataan Lahden liikennealue, mutta koskemaan vain vanerituot-
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reiden seka lastu-, rima- ja Jruitulevyjen kuljetuksia kautta vuoden 6 
Hangon satamaan. 

Muutoksista on ilmoitettava .niille asiakkaille, jotka voivat kayttaa 
myonnettya etua hyvakseen. (Tft n:o To 275/241, 22. 3. 71.) VT 
12/71. 6. 

Avoimia virkoja ja toimia 7 
Toisen luokan liikm11etarkastajan virka A 23 pl. Rautatiehallituksen paajoh-

tajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa-
jalle viimeistaan 21. 4. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Edella mainittuun virkaan nirnitetry sijoitetaan toistaiseksi Pieksamaen lii
kennepiiriin. 

Kaksi alemman palkkaluokan apulaisasemapaallikon virkaa A 22 pl., alemman 
palkkaluokan apulaisasemapaallikon virkaa A 21 pl., ylemman palkkaluokan 
1. luokan kirjurin virka A 21 pl., kymmenen ylemmiin palkkaluokan ensi luokan 
kirjurin virkaa A 20 pl., viisi ylemmiin palkkaluokan 2. luokan kirjurin virkaa 
A 19 pl., kaksikymmentaviisi ylemman palkkaluokan 2. luokan kirjurin virkaa 
A 18 pl., ylemman palkkaluokan asemamestarin virka, kaksi alemman palkkaluo
kan asemamestarin virkaa, viisitoista alemman palkkaluokan 2. luokan kirjurin 
virkaa, neljiikymmentaseitseman veturinkuljettajan virkaa, vaunumestarin virka, 
seitsemiintoista ylikonduktoorin virkaa, kaksikymmentiiviisi kondunktoorin virkaa 
A 16 pl., kaksikymmentakaksi konduktoorin virkaa A 15 pl., kahdeksan kuor
mausmestarin virkaa seki:i vaihdemiesten esimiehen virka. Liikenneosaston paalli
kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa· 
jalle viimeistaan 21. 4. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiattyrnista). 

Edellii mainittuihin virkoihin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: ap. 
apulaisasemapiiiillikot A 22 pl.: Helsingin (1 Hki) ja Riihimiien (1 Ri) liikenne· 
alueille; ap. apu1aisasemapaallikko A 21 pl.: Helsingin liikennealueelle (1 Hki); 
yp. 1. lk kirjuri A 21 pl.: Helsingin varikolle (1); yp. 11 lk kirjurit A 20 pl.: 
Helsingin (1) ja Pieksamiien (2) liikennepiireihin, Helsingin (1 Hki), Riihimaen 
(1 Ri), Karjaan (1 Kr), Kajaanin (1 Kaj), Kuopion (1 Kuo), Iisalmen (1 lim) 
ja Jyvaskylan (1 Jy) liikennealueille; yp. 2. lk kirjurit A I9 pl.: Keravan (1 Ke), 
Lahden (2 Lh) ja Kontiomaen (1 Kon) liikennealueille seka Pieksamaen lii· 
keonepiiriin (1); yp. 2. lk kirjurit A 18 pl.: Piekslimaen liikennepiiriin (2), Hel
singin (13 Hki, 1 Tkl, 7 Krs), Riihimiien (3 Ri, 1 Jk), Lahden (2 Lh ja Kar
jaan (I Kr) liikenoealueille seka Pieksiimiien varikolle (I); yp. asemamestari: 
Helsingin (1 Epa) liikennealueelle; ap. asemamestarit: Keravan (I Jp) ja Kuo
pion (1 Sin) liikennealueille; ap. 2. lk kirjurit: Helsingin (I) ja Pieksiimaen (2) 
liikennepiireihio, Helsingin (6 Hki) Riihimlien (1 Ri, 1 Hy), Pieksiimiien (2 Pm) 
ja Kuopion (1 Kuo) liikennealueille seka Helsiogin varikolle (1); veturinkuljet
tajat: Helsingin (20), Riihimaen (4), Lahden (2), Pieksiimiien (12), Jyvaskyliin 
(2), Kuopion (2), Iisalmen (4) ja Kontiomaeo (1) varikoille; vaunumestari: HeJ. 
singin varikolle (1); ylikonduktoorit: Helsingin (9 Hki), Riihimaen (1 Ri), Kar· 
jaan (I Kr), Seinajoen (2 Sk), Vaasan (1 Vs), Pietarsaaren (1 Pts), Ylivieskan 
( 1 Yv) ja Lieksan (1 rm) liikennealueille; konduktoorit A 16 pl.: Helsingin 
(2 Hki), Riihimiien (1 La), Kouvolan (5 Kv), Haminan (1 Hma), Imatran (1 
Imr), Turun (2 Tku), Porin (2 Mn), Vaasan (1 Vs), Pietarsaaren (I Pts), Koo
tiomiien (2 Kon), Jyviiskyliio (2 Jy), Lieksan (2 Nrm, 2 Lis) ja Savonlinnan 
(l Sl) llikennealueille; konduktoorit A 15 pl.: Helsingin (7 Hki), Riihimiien 
(3 Ri), Kouvolan (3 Kv), Turun (1 Tku), Seinajoen (2 Sk), Vaasan (2 Vs), 
Kokkolan (2 Kok), Ylivieskan (I Yv) ja Lieksan (I Lis) liikennealueille; kuor
mausmestariksi: Helsingin (2 Hki), Keravao (1 Ke), Riihimiien (I Ri, 1 Hy) ja 
Labden (3 Lh) liikennealueille; seka vaihdemieheo esimies: Lahden (1 Lh) Jii. 
kennealueille. 



8 

9 

12 - 12-

Edellii mainirruihin apulaisa emapiiiillikon, kirjurin ja asemamestarin virkoihin 
nimitetyt ovat velvolliset, mikiili he tulevat roimimaan asemanhoitajina vastaan
ot~~aan ~eidan hoitoonsa mahdollisesti vast'edes maarattiiviin postitolmipaikan 
hottaJan tounen. 

Y ksi autonkufjettajain esimiehen toimi, yksi 2 l. siihkoasentajan toimi, )•ksi 
vanhemman autonasentajatz toimi, yksi asetinlaitemiehen toimi, kaksi vaibdemie
hen tointa, kaksik)>mmentiikaksi junamiehen tointa, yksi autonkuljettajan toimi, 
kahdeksankymmentii veturinliimmittiijiin tointa, seitsemiin vaununtarkastajan 
tointa, yksi korteenhoitajan toimi, kolnze vaununvoitelijan tointa, yksi tallimiehen 
toimi, kuusikymmentii asemamiehen tointa, kolme apulaiskanslistin (A 10 pl.) 
tointa, kolme konttoriapulaisen (A 8 pl.) tointa ja kolme korzttoriapulaisen (A 7 
pl.) tointa. 

Liikenneosaston piiallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
asianomaisen liikennepiiri11 piialiikolle viimeistiiiin 19. 4. 1971. 

Edelliirnainittuihin toimiin ninlitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraa
vasti: autonkuljettajain esimies: Helsingi.n (1 Hki) liikennealueelle; 2 l. siihko
asenraja: Helsingin varikolle; vanhempi autonasentaja: Ilelsi..Ilgin (1 Hki) lii
kennealueelle; asetinlaitemies: Lahden (1 Lh) liikennealueelle; vaihdemiehet: 
Lahden (2 Lh) liikennealueelie; junamiehet: Helsingi.n (12 Hki ), Rilhimaen (8 
Ri), Hiimeenlinnan (1 HI) ja Lahden (1 Lh) liikennealueilie; autonkuljettaja: 
Lahden (1 Lh) liikennealueelle; verurinliimmittiijat: 28 Helsingin, 12 Riibimaen, 
2 Lallden, 15 Pieksiimaen, 5 Jyviiskylan, 4 Kuopion, 7 Iisalmen ja 4 Kontio
maen varikolle seka Lahden (1 Lva) ja Karjaan (2 Kr) liikennealueille; vaunun
tarkastajat: 5 Helsingin ja 2 Riihimiien varikolie; koneenhoitaja: 1 Helsingin 
varikolie; vaununvoitelijat: 1 Helsingin ja 2 Riihimaen varikolle ; tallimies: 1 
Helsingin varikolle; asemamiehet: Helsingin (28 Hki), Riihimaen (13 Ri, 1 Oi) , 
Hameenfuman (1 HI), Lahden (14 Lh) ja Karjaan (3 Hnk) liikennealueille; 
apulaiskanslistit (A 10): Helsingin (1 Hki) ja Keravan (1 Ke) liikennealueille 
seka 1 Helsingin varikolle; konttoriapulaiset (A 8): Riihimaen (I Ri) ja Kuopion 
(1 Kuo) liikennealueille sekii 1 Helsingin varikolle; ja konttoriapulaiset (A 7): 
Helsi..IJgin (2 Hki) liikennealueelle scka 1 Helsingin varikolle. 

Yksi 2 pl. tyonjohtajan (A 22) virka, toistaiseksi Pieksiirniien konepajassa 
sekii viisi 3 pl. tyonjohtajan (A 20) virkaa, joista toisraiseksi nelja Hyvinkaiin ja 
yksi Pieksamiien konepajas a. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 20. 4. 1971 ennen klo 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Kadonneita matkalippuja, benkilokortteja ym. 

Jokelan aseman asemamies Eero ljaksen pojalle Jarille kirjoitettu kouluvapaa
lippu n:o 034663 viilille Nuppulinna-Jokela keviitlukukaudeksi 1971 seka koulu
vapaalippua varten kirjoitettu henkilokortti n:o 153338 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Hki lpt n:o 734/1301, 18. 3. 71.) 

Helsingin liikennealueen alokkaalle Pertti Juhani Pesoselle 29. 8. 1967 annettu 
henkilokortti n:o 54567, asuntolippu n:o 198630 matkalle Hyvinkiia-Helsinki, 
kelpoisuusaika 1. 11. 70-30.4. 1971 ja aikavapaalippua varten annettu henkilo
kortti n:o 145733 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 712/1262, 
15. 3. 71.) 

Kotkan keskusaseman junamies Pekka Eerikkl Sinkkoselle 27. 9. 62 annettu 
henkilokortti n:o 72660 on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv lpt n:o H 259/810, 
17.3.71.) 

Seinajoen liikennealueella palvelevan asemamies Mauno Rajami.ien tyttii.relle 
Arjalle kirjoitettu kouluvapaalippu n:o 029256, matkalle Niinimaa-Seinajoki ja 
henkilokortti n:o 159786, on kadonnur ja kuoletetaan. (Sk lpp n:o 579, 16. 3. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion nainatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 13 

Viittaus Vlrallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT f /71.2 ( = lehden numero. vuosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m I t u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. f. 4. 1971 

Sis ii II y s: 

1. V altionrautateiden hallintoasetus ja 
rautatiehallinnon tyojiirjestys. 

2. Sairauslomaa varten tarvittavat 
laiikiirin todis tukset. 

3. Ensiavusta annettujen ohjeiden 
muuttaminen. 

4. Muutoksia viiliaikaisiin tilitysmiia
rayksiin. 

5. Valtionrautateiden Autoliikenne-siiiin
to: muutoksia liikenne- ja tariffi
miiiiriiyksiin. 

6. Eraitii taloudellisia indeksesarjoja. 

7. Vetoauto-periivaunu 'yhdistelmien, 
puoliperiivaunujen sekii irrallisten ve· 
toautojen ja periivaunujen yleiskul
jetuslupa viilillii Helsinki-Oulu ja 
takaisin: muutos. 

8. Tavaran tiedustelusiiiinto. 
9. Kaasupullojen tukirautojen palautta· 

minen Helsinkiin. 
10. Kadonneita matkalippuja, henkilO-

kortteja ym. 
11. Avoimia virkoja ja toimia. 
12. Nimityksia. 
13. Eroja. 

Valtionrautateiden hallintoasetus ja rautatiehallinnon 1 
tyojarjestys 

Valtionrautateiden hallintoasetukseen 5. 2. 1971 ja rautatiehallin
non tyojarjestykseen 12. ja 19. 2. 1971 tulleiden muutosten (VT 
9/71.1) johdosta on hallintoasetus- ja tyi::ijarjestys-kirjase.n asianomai
set lehdet painettu uudelleen ja niiden perusjakelu toimitettu paina
tusjaostosta, josta lehtia voi tarvittaessa tilata. ( Hlo 252/09/71, 
26. 3. 71.) VT 13/71. 1. 

Sairauslomaa varten tarvittavat laakiirintodistukset 2 
Sen johdosta, etta kayttoon on otettu uusi kolmiosainen lomake 

VR 3 315 "Osoitus laakarintarkastukseen ( sairaanpassi) ", jossa rauta
tielai:ikarin annettavaa laakar1ntodistusta varten oleva osa kirjoitetaan 
ainoastaan yhtena kappaleena, muutetaan rautatiehallitukse.n Kaskyleh
dessa n:o 7/67.2 antamien ohjeiden "Paivarahan hakemista varten 

8952/71/5 



2 

3 

-2 -

taytettavat lomakkeet" ensimmiiinen kappale, sellaisena kuin se on 
muutettuna Kaskylehdessa 25/67.2, niiin kuuluvaksi: 

Asianomaisen virkamiehen tai tyontekijan on toimitettava sairau
desta johtuvaa tyokyvyttomyytta osoittava, rautatie- tai muun laaka
rin antama todistus seka eri maaraysten (Kl 1/62.5) nojalla ehka 
vaadittava kirjallinen sairauslomahakemuksensa lahlmmalle esimiehel
leen, jonka puolestaan tulee lahettaa asiakirjat edellee.n ilmoitusvel
volliselle viranomaiselle. 

Saman kohdan toisen kappaleen b) kohta, sellaisena kuin se on 
muutettuna Kaskylehdessa 25/67.2, muutetaan nain kuuluvaksi: 

b) tyonantajan ilmoitus (lorn. SV 17), joka taytetaan kolmin 
kappale1n. Taman lomakkeen alkuperaiskappaleeseen llitetaan laakarin
todistus ja paivarahahakemus, jotka kaikki lahetetaan sairausvakuutus
toirnistolle. Toinen ilinoituslomakkeen jaljennoskappale lahetetaan sa
manaikaisesti rautatiehallituksen tilitoimistoon toisen jaadessa taltio
kappaleeksi ilmoitusvelvolliselle viranomaiselle. Tarvittavat tiedot laa
karintodistuksesta on merkittava lomakortin ( VR lomakortti N :o 1135) 
asianomaisiin sarakkeisiin . (Maaraykset sairauslomakortin pitamisesta 
ovat MK I:n kirjoituksessa 5.7.). 

Vanha kaksiosainen rautatielaakarin annettava laiikarintodistus
lomake on kaytettava loppuun. Tama on edelleenkin laadittava kak
sin kappalein ja lahetettava asianomaisiin paikkoihin Kaskylehden 
25/67 miiariiysten mukaisesti. 

(Rh/hlo 253/160/71, 26. 3. 1971. - Vert. Kl 7/67.2.) VT 
13/71. 2. 

Ensiavusta annettujen ohjeiden muuttaminen 

Ensiavusta tyotapaturmien sattuessa annetun ohjesaannon ( OEA) 
llitteen 2 siihkotapaturmia koskeva kohta, jossa annetaan ohjeita valo
kaaren aikaansaaman haikiiisyn aiheuttamien silmiivammojen ensiavusta 
muutetaan niiin kuuluvaksi: 

Silmien joutuessa alttiiksi voimakkaalle valokaarelle on seurauk
sena tavallisesti silmien tulehdus ja kipu. Oireet tastii ilmeneviit vasta 
useiden tuntien kuluttua. Potilas on kuitenkin tasta huolimatta mah
dollisimman pian saatettava liiiikarin tarkastettavaksi. (Thj 474, 29. 3. 
71. -Vert. Kl 24/68. 4.) VT 13/71. 2. 

4 Muutoksia viiliaikaisiin tilitysmaarayksiin 

Paivatilitysten laadinnasta annettuja, rahtikirjojen 2-osien lajittelua 
koskevia ohjeita muutetaan 1 piiiviista huhtikuuta 1971 lukien siten, 
etta luovutaan niiiden osalta kappaletavara- ja vaunukuormanimikkei-
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den mukaisesta lajittelusta. Sen sijaan nama rahtikirjat lajitellaan kah- 4 
teen ryhmaan, aile 50 markan seka 50 markan ja sita suuremman rah-
din kasitaviin nippuihln. 

Edella olevan johdosta muutetaan viliarkaisten . tilitysmaaraysten 
2 §:n 1 kohdan kolmannen kappaleen c-kohta ja 8 §:n 3 kohta 1. 4 . 
1971 lukien seuraavan sisaltoisiksi : 

2 § 1 kohdan kolmannen kappaleen c-kohta: 
c) saapuvan tavaran rahtikirjoje.n 2-osat, maksettavat, eri nippuina 

aile 50 mk:n seka 50 mk:n tai sita suuremman rahdin kasittavat rahti
kirjat ( kohdat 15 ja 16). 

8 § 3 kohta: 
Tilityspaikan on lahetettava lahetysasemalla maksettujen rahtikirjo

jen 2-osat eri nippuina alle 50 mk:n seka 50 mk:n tai sita suuremman 
rahdin kasittavat rahtikirjat, tilitysviikon paatyttya joko perjantaina 
tai lauanta1na suoraan tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon laji
teltuina lahetysasemittain aakkosjarjestykseen, edellisen kuukauden ja 
sita vanhemmat kuitenkin nipussa paallimmaisina. Eri tilityspisteiden 
rahtik.irjoja ei tarvitse yhdistaa. 

Yksityisilta rautateilta lahetettyjen lahetysasemalla maksettujen 
rahtikirjojen 2-osat on edella sanotun mukaisesti lajiteltuina lahetet
tava rautateittain eri nippuina kotimaiseen tavkastusjaostoon. 

Henkilokuljetukseen kaytettyjen sotilaskuljetuskirjojen 2-osat on 
lahetettava suoraan lahetysasemalta rahtiluottoluettelon (lorn. VR 
4137) liitteena tilito1miston kotimaiseen tarkastusjaostoon. (N:o To 
277/230, 19. 3. 71.) VT 13/71. 4. 

Valtionrautateiden Autoliikenne-saanto: muutoksia 5 
liikenne- ja tariffimaarayksiin 

Valtionrautateiden Autoliikenne-saannon liikennemaaraysten 5 § :n 
5. kohta seka saman saannon tariffimaarayksissa julkaistut kes.kitetty 
kotiinkuljetustariffi ( 3 §) , varsina.1nen kotiinkuljetustariffi ( 4 §), ta
varalinjayhdysliikenteessa sovellettava linjaliikennetariffi ( 8 §) ja ti
lausliikennetariffi (11 §) on muutettu 1. 4. 1971 lulkien. 

Muutdkset korjataan Autollikenne-saantoon ottamalla sen sivuista 
9-12, 29-32 ja 45-51 uusi painos. 

Tavaralinjaliikenteessii muuttuvat va1n viihimmat maksut. Tiimiin 
johdosta otetaan tariffitaulukkojen taulukosta n:o 32 uusi painos. 
Korjauslehtien perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

(Lt n:o Lko 2637, 29. 3. 71.) VT 13/71. 5. 
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6 Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

7 

~ 

0 

" :> 

1970 II 221 295 
III 221 296 
IV 222 297 
v 222 297 

VI 222 296 
VII 223 298 

VIII 223 298 
IX 224 298 
X 224 299 

XI 225 299 
XII 225 300 

1971 I 228 305 
II 229 308 

( N:o To 195/224, 23 . 3. 71. ) 

296 
296 
298 
299 
299 
300 
301 
302 
314 
314 
319 
325 
328 

VT 13/71. 6. 

137.6 
137.9 
138.2 
138.3 
138.3 
138.3 
138.2 
138.3 
138.3 
138.4 
139.3 
140.7 
141.6 

Vetoauto--peravaunu yhdistelmien, puoliperavaunujen 
seka irrallisten vetoautojen ja peravaunujen yleiskulje
tuslupa valilla Helsinki-Oulu ja takaisin: muutos 

137.1 
137.5 
137.7 
137.8 
137.8 
137.8 
137.7 
137.8 
137.8 
137.9 
138.8 
140.2 
141.0 

Muutdksena ja lisayksena VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 6/1971 
kohdassa 9) julkaistuun vetoauto-peravaunu yhdistelmien, puolipera
vaunujen seka irrallisten vetoautojen ja peravaunujen yleiskuljetus
lupaan valilla Helsinki-Oulu ja takaisin lisataan seuraavat kulku
ohjeet: 

Haapamaella saadaan kulkea sivuraiteen 13 lisaksi myos raiteita 
6 ja 7. 

kohtaan 3) lisataan: Karhukangas II 
(Lt n:o Lko 3237, 29. 3. 71.) VT 13/71. 7. 

8 T avaran tiedustelusaanto 

Ltkt:n (Tie:n) myyntivarasto.n siirtymisen takia "Tavaran tiedus
telusaannon" (lorn. 2651) 29 § :n 2. kohdan kolmas kappale on muu
tettu seuraavanlaiseksi: 
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Muut perimattomat tavarat lahetetaan siten, etta Helsingin liiken- 8 
nepiirin asemat ja Turun liikennealuee.n asemat lahettavat ne Helsin-
kiin osoitettuna Ltkt tiedusteluasiat, Tampereen liikennepiirin asemat 
lukuunottamatta Turun liikennealuetta Tampereelle, Seinajoen liiken
nepiirin asemat Se1najoelle, Pieksamaen liikennepiirin asemat Pieksa
maelle, Kouvolan ja Joensuun liikennepiirin asemat Kouvolaan. Mai-
nitut kokoamispaikat lahettavat tavarat vaunukuormina edelleen KAU
NIAISTEN asemalle osoitetussa vaunussa. 

(Lt n:o Lko 3420, 25. 3. 71.) VT 13/71. 8. 

Kaasupullojen tukirautojen palauttaminen Helsinkiin 9 
Kaasupullojen tukemiseen kaytettavista tukiraudoista esiintyy Hel

singin rahtitavara-asemalla jatkuvasti puutetta, koska maaraasemat 
eivat palauta niita valittomasti. Taman johdosta pyydetaan maaraasemia 
viipymatta palauttamaan kaikki Ltt Hki-tunnuksin varustetut tuki
raudat Helsingin rahtitavara-asemalle. 

(Lt n:o Lko 3395, 25. 3. 71.) VT 13/71. 9. 

Kadonneita matkalippuja, henkilOkortteja ym. 1 Q 
Hallintotoimistossa rautatieHiakiiri Arnold Uotilalle annettu 1 lk. vuosivapaa-

lippu n:o 15 matkoille Helsinki-Utti, Turenki-Riihimaki, Heinola-Loviisa, 
Myllykoski-Kirjokivi, on kadonnut ja kuoletetaan. (Hlo 254/14/71, 29. 3. 71.) 

Hyvinkaiin konepajassa palvelevalle veturisahkoasentajalle Markku Virtaselle 
kirjoitettu henkilokortti n:o 109155 sekii 5. 1.1971 kirjoitettu tilapiiinen vapaa
lippu n:o 461933 matkalle Hyvinkaii-Kemijarvi ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Hy knp n:o T/471 , 26. 3. 71.) 

Avoirnia virkoja ja toimia 11 
Viisi konduktoorin virkaa A 15 pl. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kir

jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
28. 4. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattyroistii). Edellii mainit
tuihin konduktoorin virkoihin A 15 pl nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi Lahden 
liikennealueelle (5 Lh). 

Yksi ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Tampereen ratapii
rissa (Orivesi; viran haltija toirnii Oriveden vastuualueen vastaavan rakennus
mestarin tehtavissii) ja yksi yp 2 l rakennusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi 
Tampereen ratapiirissa Turun vastuualueella. Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 30. 4. 1971 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiattymista). 

0 i k a is u: VR Virallisissa Tiedotuksissa 12/71 kohdassa 7, Avoirnia virkoja 
ja toimia, on virhe: yp. 2. lk kirjurit A 18 pl.: Pieksiimiien liikennepiiriin (2), 
Helsingin (13 Hki, 1 Tkl, 7 Krs). Pitaa olla: (13 Hki, 2 Tkl, 1 Krs). 
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12 Nimityksiii 

Hallinto-osasto 
2 lk tarkkaajan (A 21 ) virkaan kirjanpitaj ii Aatos Ensi Lehtonen. 

Talousosasto 
Ylim. 3 lk kirjurin (A 12) toimeen tutkimusapulainen Hillevi Aila Ainikki 

Koskue, ylim. kirjeenvaihtajan toimeen (A 22) Raija Marjatta Makinen, ylirn. 
kirjeenvaihtajan toirneen (A 24) Anna Kaarina Kajaste, ylim. toimistoapulaisten 
toimiin (A 7) tilap. toirnistoapulaiset Raili Marja-Liisa Arnimaa, Marjo Kristiina 
Haku, Laila Marja Jarvinen, Paul-Erik Enqvist, Sari Marjatta Hamalainen, Auni 
Ester Maria Jyrkiainen, Hanna-Leena Knuutila, Kirsti Kaarina Kumpulainen, 
Tuula Marjatta Lehtela, Inkeri Kyllikki Liljemark, Sirkka Aulikki Lahteenrnaki, 
Raimo Vainiimo Markkula, Riitta-Liisa Nousiainen, Paula Orvokki Ruutio ja 
Pirkk:o Inkeri Strom. 

Liikenneosasto 
Koneinsinoorin virkaan (S 13) (Tampere ) yp. 1 lk koneinsinoori Esko 

Heikki Suominen, ap. apulaisasemapaiillikon virkaan (A 21 pl) Imatran liikenne
alueelle (lmk) yp 2 lk. kirjuri Aarre Toivo Petter Turunen, yp 1 lk. kirjurin 
virkaan (A 20 pl) Kouvolan liikennepiiriin yp 2 lk. kirjurit Pauli Evert Hairni, 
Kauko Kullervo Pokki, Kotkan liikennealueelle (Kta) ylim. 3 lk. kirjuri Reino 
Jaakko Mantymiiki, Kouvolan liikennealueelle (Kv) ylim. 1 lk. kirjuri Aarne 
Ilmari Raiha, yp 2 lk. kirjuri Maire Kirsti Vuokko Niemi, Imatran liikenne
alueelle (Imr) yp 2 lk. kirjuri Erkki Olavi Tuovinen, Tampereen liikennepiiriin 
yp 2 lk. kirjuri Eero Arvo Johannes Salo, ylim. 1 lk. kirjuri yp Viljo Kauko 
Rahunen, ylirn. 1 lk. kirjuri yp Veikko Ilmari Helin, Turun liikennealueelle 
(Tku) yp 2 lk. kirjurit Niilo Olavi Keinonen, Jaakko Johannes Kaarlas, Porin 
liikennealueelle (Pri) ylim. 3 lk. kirjuri Matti Paivio Ahola, Oriveden liikenne
alueelle (Jsk) ap am Veikko Kalervo Nieminen, Oulun liikennepiiriin yp 2 lk. 
kirjuri Olavi Willehard Tuominen, yp 2 lk. kirjurin virkaan (A 18 pl) Kouvolan 
liikennepiiriin ylim. ap 2 lk. kirjuri Kaarina Eleonora Mellanen, Kouvolan liiken
nealueelle (Kv) ap am Pentti Armas Torkkeli, ap 2 lk. kirjuri Pekka Juhani 
Kahila, Haminan liikennealueelle (Hma) ap am Otto Leskinen, Mikkelin liiken
nealueelle (Mi) ap am Vaino Alpo Kalervo Kallioinen, Lappeenrannan liikenne
alueelle (Jts) ap am Mikko Kalervo Laitinen, Tampereen liikennealueelle (Tpe) 
ap am Oiva Heikki Tapio Miettinen, Turun liikennealueelle (Tku) ap am Helmi 
Heleena Stahlberg, Porin liikennealueelle (Pej) ap am:t Eino Olavi Sarjasto, 
Aila Elina Heinonen, Oriveden liikennealueelle (Jiis) ap am Risto Fredrik Joki
nen, ap asemamestarin virkaan Kouvolan liikennealueelle (Mki) ylim. 2 lk. kit
juri Helmi Vilbelmiina Sarno, ap 2 lk. kirjurin virkaan Kouvolan liikennepiiriin 
ylim. 3 lk. kirjuri Jouko Lauri Eerola, Kouvolan liikennealueelle (Kv) kapl 
Maija-Liisa Saura, Tampereen liikennepiiriin ylim. 3 lk. kirjuri Heikki Aulis 
Karhu, Tampereen liikennealueelle (Tpe) ylim. 3 lk. kirjuri Hellin Alice Tammi, 
jarjestelymestarin virkaan Kouvolan liikennealueelle (Kv) aslm Pentti Ensio 
Hasanen, veturinkuljettajan virkaan Porin varikolle vet. lammittajat Manne Kalevi 
Kallio, Tenho Armas Luhtanen, Pentti Matias Virtanen, Olavi Kalle Kalevi Kan
nisto, Rauman liikennealueelle (Ra) vet. Himmittiijat Kosti Ilmari Niemi, Torsti 
Reino Johannes Salminen, kuormausmestarin virkaan Kouvolan liikennealueelle 
(Kv) juoamiehet Jaakko Uljas Lahtinen, Viljo Edvin Luukkonen, Kotkan liiken· 
nealueelle (Kta) junamies Oiva Esko Viljava, Vaioikkalan liikennealueelle (Vna) 
junamies Aarre Kalervo Jarvenpaa, Lappeenrannan liikennealueelle ( Lr) junamies 
Martti Olli Partanen, Imatran liikennealueelle ( Iror) junamies Y rjo Ilmari Hiin
nikiiinen, Tampereen liikennealueelle (Tpe) junarnies Jaakko Nikolai Riihimaki, 
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asemamies Aimo Aulis Aatos Manneroos, konduktoorln virkaan (A 15 pl) Hel- 12 
singin liikennealueelle (Hld) junamies Veikko Johannes Ojanperii, Kotkan lli
kennealueelle (Kta) kuormausmestari Pauli Johannes Huolrnan, Oulun llikenne
alueelle (01) kuormausmestari Juho Aukusti Pirnes, junamiehet Martti Nestori 
Hyviirinen, Toivo Olavi Lehtikangas, Erkki Olavi Ulrnanen, Jaakko Henrik Ka-
rila, (Rhe) kuormausmestari Heikki Ilmari Tuomikoski, vaununtarkastajan toi-
meen Kouvolan varikolle ylim. vaun. tark:t Erkki Einar Sorsa, Pasi Kolppo, 
vaununvoitelijan toimeen Kouvolan varikolle ylim. vaun. voit:t 1 pl Toivo 
Herman Valtonen, Matti Olavi Kurittu, asetinlaitemiehen toimeen Kouvolan 
liikennealueelle (Kv) vaihdemies Mattti Aatto Immonen, vaihdemiehen toimeen 
Kouvolan liikennealueelle (Kv) asemamiehet Orvo Aulis .ii.ikiis, Lauri Alatalo, 
Yrjo Vihtori Yliitalo, Teuvo Erik Hiltunen, Alpo Kalervo Karhu, Kotkan liiken
nealueelle (Kta) junamies Erkki Johannes Laakso, asemamiehet Arvi Ilmari 
Halju, Viljo Ferdinand Vanhanen, Haminan llikennealueelle (Hma) junamiehet 
Aaro Ilmari Miettinen, Esko Aleksanteri Mukala, Mikko Ilmari Temonen, Reino 
Natri, Mikkelin liikennealueelle (Mi) autonkuljettaja Tauno Paavali Svahn, ase
mamies Unto Olavi Poyry, Imatran liikennealueelle (lmr) junamiehet Erkki Sa-
kari Leiniainen, Kauno Kalevi Alsio, Jorma Johannes Astikainen, asemamiehet 
Juho Ensio Sirnanainen, Urho Armas Antikainen, Heimo Kalevi Puustinen, vetu
rinliimmittajan toimeen Porln varikolle ylim. vet. Uimmittajat Olavi Viljami Pie
tinhuhta, Arvo Olavi Hohtari, Martti Tuomo Rakkolainen, junamiehen toimeen 
Kouvolan llikennealueelle (Kv) asemamiehet Into Uolevi Aarnivirta, Urpo Ka-
lervo Koste, Aimo Kalevi Horppu, Rauni Parkkali, Martti Ilmari Reijola, Kotkan 
liikennealueelle (Kta) vaihdemies Veijo Kaarlo Esaias Huovila, asemamiehet Arto 
Juhana Toikka, Olavi Antero Topo, Reijo Asset Putkonen, Haminan liikenne
alueelle (Hma) asemamies Veikko Ilrnari Meuronen, ylim. asemamies Eino Kalevi 
Konttinen, Imatran liikennealueelle ( Imr) asemarniehet Heikki Hayrynen, Kai 
Martti Kauhanen, Eero Kalervo Kainulainen, Tampereen liikennealueelle, (Tpe) 
asemamiehet Pekka Osmo Edvard Tuominen, Reino Olavi Salminen, Reino Yrjo 
Ensio Vaisiinen, Aleks Tuomela, Teuvo Olavi Hatonen, Raimo Juhani Naarmala, 
Antti Uolevi Vihera, Onni Olavi Karhu, Aatto Kalervo Hannonen, Antti Aukusti 
Moisio, Leo Armas Jukkara, Veikko Johannes Backman, Erkki Tapani Ryyppo, 
Veikko Olavi Nieminen, Jorma Antero Autio, Matti Erik Nieminen, Antti Antero 
Lehto, Esko Johannes Urhonen, Eero Veikko Luukkanen, Erkki Johannes Suo-
janen, Raimo Olavi Kari, autonkuljettajan toimeen Tampereen liikennealueelle 
(Tpe) asemarniehet Kaarlo Gunnar Nieminen, Aarne Veli Syrja, Matti Johannes 
Rantanen, ylim. autonkuljettaja Tuomas Antero Meronen, asemamiehen toimeen 
Kouvolan liikennealueelle (Kv) ylim. asemarniehet Jouko Antero Alatalo, Henry 
Juhani Hiikklnen, Esko Tielinen, Kouvolan liikennealueelle (Kuk) alokas Harri 
Kalevi Rama, Mikkelin liikennealueelle (Mi) ylim. gsemamiehet Raimo Olavi 
Anttila, Pentti Ensio Tirranen, Kouvolan liikennealueelle (Mr) ylim. asemamies 
Heikki Otto Aapeli Laamanen, Harnlnan liikennealueelle (Hma) ylim. asema-
mies Raimo Kalevi J uutilainen, Lappeenrannan liikennealueelle ( Lr) ylim. asema-
miehet Pentti Juhani Hatela, Tenho Olavi Sinkkonen, Harri Juhani Roine, Yrjo 
Johannes Laukniemi, Imatran liikennealueelle (Imr) ylim. asemarnies Heikki 
Kupias, Tampereen liikennealueelle (Tpe) ylim. asemamiehet Matti Johannes 
Salospohja, Veikko Olavi Rantala, Pentti Tapani Aalto, Jorma Viljarni Heikkila, 
Lasse Eljas Tammi, Aarre Aulis Loimuvirta, Osmo Aatos Heinonen, Tampereen 
liikennealueelle (Kru) ylim. asemamies Tapio Johannes Lilja, (Vala) alokas 
Taisto Lauri Samuli Valtanen, Haapamaen liikennealueelle (Hpk) ylim. asema-
miehet Raimo Alarik Varjotie, Veikko Kalevi Lampinen, Matti Tapio Jiirvinen, 
alokas Tenho Aukusti Vale, apulaiskanslistin toimeen (A 10 pl) Kouvolan lli
kennealueelle (Kv) kapl Maija Kaarina Malin, Kotkan liikennealueelle (Kta) 
kapl Maire Lappalalnen, Tampereen llikennealueelle (Tpe) kapl Kerttu Tuulikki 
Tolvanen, Helka Inked Lunden, konttoriapulaisen toimeen (A 8 pl) Kouvolan 
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liikennealueelle (Kv) kapl Taimi Annikki Terava, Tampereen liikennealueelle 
(Tpe) kapl Vilma Kaarina Selanne, ylim. tapl. Rella Irja Kyto. 

Rataosasto 
Ap. 1 lk rakennusmesta1·in (A 21) virkaan (Ruukki) yp. 2 lk rakennus

rnestari Alpo Kalevi Huttunen. 

Koneosasto 
Ylim. 1 pl kirjurin (A 10 pl) toimeen (Turun konepaja) tilap. toimisto

apulainen Terttu Helena Mort, ylim. kustannuslaskijan (A 20) toimeen (Hel
sinki) konttoriapulainen Raimo Lauri Mainio Malmi, vartijan (A 9 pl) toimeen 
(Turun konepaja) vt. vartija Toivo Ilkka Pietila. 

13 Eroja 

Llikenneosasto 
Apul. asemapiiallikko a;:>. Olavi Kalervo Elomaa, yp. asemamestarit Toivo 

Armas Jaske, Karl Bror Magnus Siren, vaihdemiehet Toivo Aarne Rii..ihii, Huugo 
Arvid Napari, Einari Ensio Hiekanpaii, Lauri Lennart Salminen, Reino Viljami 
Kallio, Eino Johannes Alanko, Oiva Aleksanteri Malmi, Atvi Sakari Viertola, 
Kaarlo Olavi Elfvengren, Iivari Siekkeli, Heikki Alfred Minkkilii, Kalle Valtteri 
Tuominen, Unto Kalevi Kokkonen, Aleksaoteri Torkkel, Eero Einari Koskela, 
Sulo Oma Veli Laiho, Toivo Jaakko Viilimaa, Aate Johan Pelkoneo, ylikonduk
toorit Erkki Ilmari Luode, Paul Reinhold Backman, Reino Albert Mustooen, 
Yrjo Allan Sarkkinen, Paavo Maurits Kotakari, Tuomas Villehard Puonti, Uuno 
Armas Savolainen, konduktoori Veikko I=anuel Hiipakka, autonkuljettajat 
Veijo Kalevi Kauppinen, Jaakko Ilmari Massi, Juhaoi Sakari Estola, yp. 2 1. 
kirjurit Aili Tellervo Hakala, Reina Raikas Kullervo Hurme, Kerttu Elina Katava, 
3 1. asemapiiiillikko Vilho Matias Laiho, kuormausmestari Kaarlo Armas Kiirkkiii
nen, jiirjestelymestari Uuno Helmer Nikula, asemamiehet Esko Sakari Varaneo, 
Helge Jaanu, Helvi Sivia Mellanen, Erkki Lauri Lahrinen, Jarl Hilding Bengt 
Carlstedt, August Haataineo, Atvo Jalmari Leino, Aarre Armas Ollikainen, Veikko 
Gunnar Virtaneo, Martti Edvard Niemi, Sirja Kaarina BHi, Erkki Aukusti Moisio, 
Erkki Lauri Lahtinen, junarniehet Eero Kalervo Pekkala, Anna Aleksandra Sillan
piia, Antero Olavi Koskinen, Jouko Kalevi Volanen, Unto Risto Huvila, Yrjo 
Vilho Jiirveopiiii, Arvo Seth Hilden, Kyosti Gunnar Leopold Karkkonen, Veijo 
Erkki Kanerva, Kauko Ilmari Ojala, Tauno Suni, veturinkuljettajat Lauri Vilhelm 
Karppineo, Aimo Kalervo Roivaineo, Olavi Matias Saunamiiki, vaunumestari 
Tauno Pellervo Ihalaineo, veturinlii=ittiijat Sverre Arvid Bergman, Toivo Ka
lervo Jiiiiskeliiineo, Tauno Ensio Ranta, Taw1o Vilho Rasiioen, koneenhoitaja 
Alvar Johannes Hiinninen, tallimies Eino Tuominen. 

Rataosasto 
Ylim. konttoripiiiillikko Kauko Kalevi Lappalainen , ap. 1 1 rakennusmestarit 

(A 21) Onni Jooseppi Ojanen, Otto Mustonen, ylim. 3 1 kirjuri Aili Tellervo 
Hamalainen, ratavartijat Eino Antero Sarvi, Vaino Matias Ankila, Viljo Kullervo 
Hautamiiki, Emil Liekari, Frans Erkki Uusitalo ja Juho Kustaa Riisio . 

Helsinki 1971. Va!tion Painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 14 

Vlittaus Virallisiin tiedotukslln merkitiiin: VT 1171.2 (= lehden num ero, YUOSI, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 8. 4. 1971 

sis ally s: 

1. Ensiaputarpeistojen kunnoss tpito. 
2. Aloitetoiminta. 
3. Rahdittomat rahtikirjat. 
4. Viiliaikaiset tilitysmiiiiriiykset. 
5. Tariffitaulukot. 
6. Jokioisten-Forssan rautatien 

yhdysliikennesopimus. 
7. Kansainviiliset konteinerikuljet ukset 

lntercontainer-liikenteessii. 

8. Liikennepaikkojen viilimatkat 
-julkaisu: muutoksia. 

9. Muutoksia Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n hoitamaan tavaralinjayhdys
liikenteeseen. 

10. Avoimia virkoja ja toimia. 
11. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

Ensiaputarpelstojen kunnossapito 1 
Terveydenhuoltojaoston toim<!enpanemissa tarkastuksissa on todettu 

varsin raikeita laiminlyonteja ja epakohtia ensiaputarpeistojen saily
tyksen, siisteyden seka niiden kunnon ja sisallon subteen. Niinpa side
tarvike- ja lastalaatikoita, sairaspaareja ja niiden yhteydessa olevia 
slinkyhuopia on sijoitettu tavarasuojien lattioille ja avonaisille hyllyille, 
missa ne ovat ilman minkaanlaist.'l suojaa kaikenlaisen rojun keskellii 
ja paksun polyn peitossa. 

Taman vuoksi terveydenhuoltojnosto kehoittaa ensiaputarpeistoista 
vastuussa olevaa paallystoa ja turvallisuuspaallikoita ryhtymaan kiireel
lisiin . toimenpiteisiin ensiaputarpeistojen kunnon tarkastamiseksi ja 
niiden sijoittamiseksi siten kuin annetut maaraykset edellyttavat. Ter
veydenhuoltojaosto kiinnittaa huomiota erityisesti seuraaviin avustus
valmiudesta ja ea-toimenpiteista annettujen ohjesaantojen kohtiin: 
OTRO 6 §: 1 site.n kuin se on muutetttma K1 34/65. 1., 6 §: 4 ja 9 
seka OEA 3 §: 1- 2 ja 7 §: 7 kuin myos K1 34/65. 2. (Thj 519, 
30. 3. 71.) VT 14/ 71. 1. 

9230/71/ 5 
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2 Aloitetoiminta 

Palkittuja aloittei ta 

Ratavartija Martti Putro, Iisalmi 

Puskulanahara sepelin tasaukseen. 
Kunniakirja ja 150 mk rahapalkinto. 

S~ppii Y rjo Hamali:iinen, Pieksi:imi:iki 

Herattajasorkkarauta suorille ratanauloille. 
Kunniakirja ja 150 mk rahapalkinto. 

Asemamestari Esko Vi:ilimi:iki, Kontiomi:iki 

VR Virallisten tiedotusten jakelu ja jakelumaarien tarkistaminen . 
Kunniakirja. 

Kirjuri Rauno Korkiakoski, Oulainen 

Korjattavan saannonkohdan merkitseminen VR Virallisissa tiedo
tuksissa annettaviin maarayksiin. 

Kiitosmaininta . 

Vaununtarkastaja Pentti Tuovinen, Kotka 

Huomion kiinnittaminen tapaturman vaaraan Hk-vaunun laukaista
vien rautapylvaiden lukitustappien ja kettinkien jaadessa kiinnittamatta. 

Kiitosmaininta. 

Kirjuri E. A. Eramdki, Uimaharju 

Vaunupaivakirjan sarakkeiden uudelleen jarjestely. 
Kiitosmaininta. 

Toimistoapulainen Marja Lahtinen, Helsinki 

Rahtikirjojen kirjauskoneen jaljennosnauhalle kelauslaite. 
Kii tosmaininta. 

(Jrt n:o 75/71 1. 4. 71.) VT 14/71. 2. 

3 Rahdittomat rahtikirjat 

VR Kaskylehdessa 12/69. 3 mam1ttuun asiakasluetteloon lisataan 
Rikkihappo Oy:ta ja Typpi Oy:ta koskevat merkinnat. 



Sopimus 

Mt n:o 604/607 
31. 3. 1971 
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Asiakas 

13. 4. 1971 lukien Rikkihappo Oy 
kappaletavara/ 
vaunukuormalah. 

1. 5. 1971 lukien Rikkihappo Oy 
kappaletavara/ 
vaunukuormalah. 

1. 6. 1971 lukien Rikkihappo Oy 
kappaletavara/ 
vaunukuormalah. 

1. 6. 1971 lukien Typpi Oy 
kappaletavara/ 
vaunukuormalah. 

14 

Liihetysasema 

Vihtavuoren tehtaitten tuot
teet. 

Harjavallan, Kokkolan, Kot
kan, Siilinjarven, Uudenkau
pungin ja Vuorikemian teh
taitten teollisuuskemikaalit ja 
rikkihapon siiiliovaunukulje
tukset. 

Harjavallan, Kokkolan, Kot
kan, Siilinjiirven ja Uudenkau
pungin tehtaitten lannoitekul
jetukset ( Siilinjarven lannoi
tetuotannon arvioidaan alka
van v. 1973) sekii kasvinsuo
jeluaine- yms. lahetykset Vaa
san tehtaalta ja myyntivaras
toista Turusta (Turku tai Tu
run satama) ja Helsingistii 
(Vallila). Samasta ajankoh
dasta siirretiiiin tietokonelas
kutukseen myos Rikkihappo 
Oy:n satamien tai raja-ase
mien kautta ulkomailta tuot
tamat lannoitelahetykset, jot
ka satamista tai raja-asemilta 
edelleen liihetetiiiin eri ase
mille. 

Typpi Oy:n lannoiteliihetyk
set. 

Tietokonelaskutus koskee siis em. tehtaitten kiiyttiimiii rautatie
liikennepaikkoja, raja-asemia ja mm. Helsingin, Turun, Miintyluodon, 
Vaskiluodon, Kaskisten, Toppilan ja Kotkan satamia. 

ATK-laskutukseen joutuvien liihetysten rahtikirjoihin on liihettiijii 
merkinnyt rastin kenttiiiin 10 ruutuun 1 (ATK-laskutus), kenttiiiin 11 
(maksettu) tekstin "ATK-laskutus" ja tiiyttiinyt kentiin 12 (makset
tava) tiihdillii. 

3 
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Rahtikirjoissa ei esiinny rahditusmerkintojii, vaan rahditus ja las
kutus tapahtuu tietokonetoimistossa kuukausittain jiilkikiiteen. Rahti
kirjojen kiisittelyssii maiiraasemalla noudatetaan VR Kaskylehdissii 12/ 
69 . 3 ja 28/69. 2 annettuja ohjeita. 

Kaikilta tehtailta tulee edelleen liihetyksiii vanhan kiiytiinnon mu
kaisesti tavallisin rahtikirjoin. Naiden ja mahdollisesti myos miiiirii
asemalla maksettavien erikoisrahtikirjoilla toimitettavien lahetysten 
rahdit lasketaan liihetysasemilla ja rahtikirjat kiisitelliian yleisiii ohjeita 
noudattaen. 

Kl 12/69. 3 ja Kl 28/69. 2 mainitun painorajan subteen viitataan 
VR Autoliikenne-julkaisun liikennemiiiiriiysten 5 § :n 5. kohdan 1. 4. 
1971 voimaan tulleisiin muutoksiin. Edellii mainituissa kaskylehdissii 
rahdittomista rahtikirjoista annetut ohjeet tullaan myohemmin uusi
maan. 

(Tlt 471/24/71, 5. 4. 71.) VT 14/71. 3. 

4 Viiliaikaiset tilitysmaiiraykset 

Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Valiaikaiset tilitysmaa
riiykset, liite n:o 1) poistetaan Oulun kirjauskeskukseen kuuluva 
Utajarven tilityspaikka 1. 4 . 1971 lukien. (Tlt n:o 463/23/71, 2. 4. 
71.) VT 14/71. 4. 

& Tariffitaulukot 

Tehtyjen tiedustelujen johdosta ilmoitetaan, etta vaikka tariffi
taulukoiden taulukon 28 "Kappaletavaran maksutaulukot" pienirn
miiksi painoksi on merkitty 20 kiloa, ei tiimii suinkaan tarkoita sita, 
etta kaikkien liihetysten kuljetusmaksut olisi laskettava vahintiiiin 20 
kilolta. Tiiltii painolta tulee kuitenkin kaikilla matkoilla kannettavaksi 
kappaletavaralahetyksista vahin maksu ja siksi on taulukko aloitettu 
tastii painosta. 

Mikiili siis liihetyksen paino ( esim. aluevaunu- tai matkatavara
Hihetys) on enintaan 10 kiloa, saadaan sen kuljetusmaksu taulukosta 
27 "Painoon perustuvat maksutaulukot". (Tft n:o To 318/241, 2. 4. 
71.) VT 14/71. 5. 

6 Jokioisten-Forssan rautatien yhdysliikennesopimus 

Rautatiehallitus ja Jokioisten-Forssan rautatieosakeyhtio ovat so
pineet yhdysliikennesopimuksen uusimisesta 1. 1. 1971 lukien. Voi-
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massa olevan hlntasaannostelyn mukaisesti on sopimuksen lopullinen 6 
hyvaksyminen alistettu sosiaali- ja terveysministeriOn hintaosastolle, 
joka 17 paivana maaliskuuta 1971 antamallaan paatoksella n:o 7101805 
on vahvistanut sopimuksen mukaiset uudet yhdysllikennetariffit. Ta-
man perusteella on sopimuspuolten kesken sovittu uudistetun yhdys
llikennesopimuksen astuvan voimaan 1 paivasta toukokuuta 1971. 

Rautatiehallitus on mi:iiirannyt tariffitaulukoiden taulukon 25 a 
(Jokioisten rautatie) maarayksia noudatettavaksi 1. 5. 1971 lukien ja 
uusinut tariffisaannon liitteessa 5 olevan Jokioisten-Forssan rauta
tien yhdysliikennesopimuksen, jonka perusjakelu suoritetaan painatus
jaoston toimesta. 

Sopimuksen paaasialliset muutokset, joihin kehoitetaan tarkoin pe
rehtymaan, ovat: 

Vaunukuormatavara 

Vaunukuormien rahditus suoritetaan enusm perustein tariffisaan
non ja tavaranluokitustaulukon mukaisesti yhtajaksoiselta matkalta li
saamalla muuten kaytettavaan hinnoituslukuun luku 2. Vaunukuor
mie.n vahimmat maksut kannetaan todellisen valimatkan mukaan. 
Autokuljetukseen sopimattomat kappaletavaralahetykset, esim. ylipit
kat esineet, on rahditettava vaunukuormina eri-vaunulahetyksina. 

Kappaletavara 

Duden tavarayhdysliikennesopimuksen mukaan hoidetaan kappale
tavarayhdysllikenne mainitun yhtion kanssa kokonaan tavaralinjakul
jetuksina siten, etta kaikki yhdysliikennekappaletavaralahetykset kulje
tetaan Jokioisten-Forssan Rautatieosakeyhtion Helsinki-Forssa, 
Tampere-Forssa, Turku-Forssa ja Humppila-Forssa tavaralinja
yhteyksia kayttaen autoilla yhdysasemilta vastaanottajille ja vastaa
vasti myos lahettajilta yhdysasemille. Tassa kappaletavarayhdysliiken
teessa ovat yhdysasemina Helsinki, Tampere, Turku ja Humppila, 
joista kolmen ensiksi mainitun kautta voidaan osoittaa ja kuljettaa 
seka rahti- etta kiitokappaletavaraa, mutta Humppilan kautta vain 
kiitokappaletavaraa. Kuljetusmaksut lasketaan katkorahditusta sovel
taen erikseen kummanlcifl sopimuspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Val
tionrautateiden kuljetusosuudella sovelletaan asianomaisia yleisHi kap
paletavaratariffeja tai rahtisopimuksia. Jokioisten-Forssan Rautatie
osakeyhtion osuudelta kuljetusmaksut lasketaan valtionrautateiden 
tavaralinjaliikennetariffin mukaan riippumatta siita, onko kysymyk
sessa kiito- vai rahtitavaralahetys. Lahetykset osoitetaan ja rahdit las
ketaan kuljetussuunnassa sopivimman yhdysaseman kautta. Lahetykset 
on kuljetettava saman yhdysaseman kautta kuin ne on rahditettukin. 
(Tft n:o To 271/66, 29. 3. 71.) 
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6 Yhdysliikennelinjat 

Jokioisten-Forssan Rautatieosakeyhtio on yhdysliikennesopimuk
sen 1 §:n 2 kohtaan viitaten ilmoittanut edella mainitun uudistuksen 
aiheuttavan erinaisia uudelleenjarjestelyji.i sen harjoittamassa tavara
li.njaliikenteessa. Taman ilmoituksen mukaisesti muutetaan Valtion
rautateiden Autoliikenne-saannossa Jokioisten-Forssan Rautatieosake
yhtion tavaralinjoista julkaistut tiedot 1. 5. 1971 lukien seuraavasti. 

Liitteessa 3 sivulla 99-100 julkaistu linjaluettelo "Valtionrauta
teiden kanssa yhdysliikenteessa olevat Jokioisten-Forssan Rautatie
osakeyhtion tavaralinjat" korjataan seuraavan sisaltOiseksi. 

Tavaralinia n:o 71 

H elsinki-F orssa 

Vuoroa 1 liikennoidaan 

a) Forssasta Lopen kautta Helsinkiin ja Helsingista Karkkilan 
kautta Forssaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, 

b) Forssasta Karkkilan kautta Helsinkiin ja Helsingista Lopen 
kautta Forssaan tiistaisin ja torstaisin. 

Vuoroa 2 liikennoidaan Forssasta Karkkilan kautta Helsinkiin ja 
samaa tieti.i takaisin tyopaivisin. 

Vuoro 1 lahtee Forssasta 5.00-7.00 ja Helsingista 12.00-14.00. 

Vuoro 2 lahtee Forssasta 5.00-7.00 ja Helsingista 16.00-18.00. 

Lopen kautta 

Helsinki * ) 
Klaukkala 
Perttula 
Vihtijarvi 
Laylialnen 
Jokiniemi 
Lop pi 
Topeno 

Jokioinen 
Forssa 

*) yhdysasema 

Paikkakunnat 
Karkkilan kautta 

Helsinki * ) . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vihti ... . . .. .. . . .. ....... . 
Karkkila .. . . ........... . . . 
Jokioinen . . .... . .. ........ . 
Forssa .. . . . . . ... . . .... . .. . 

Tariffivalimatka 
Helsingistii 

28 
36 
51 
64 
74 
77 
87 
50 
62 

117 
108 
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Tavaralinja n:o 72 

Tampere-Forssa 

Liikennoidaiin tyopaivina. 

Lahto Forsasta 11.30-13.30 ja Tampereelta 15.30- 17.30. 

Paikkakunta 

Tampere *) . .... .. . ... . . . . . 
Kylmakoski kk ........... . . 
Urjala kk . . .. . ......... .. . . 
Nuutajarvi . .. ........... . . . 
Jokioinen . ... . .... .... .... . 
Forssa ..... . ... . .. .. . ... . . 

*) yhdysasema 

Tavaralinja n :o 73 

Turku-Forssa 

Tariffivlilimatka 
Tampereelt.t 

42 
54 
62 

105 
96 

14 

Vuoroa 1 liikennoidaan tyopaivina. Lahto Fors~asta 5.00-7.00 ja 
Turusta 12.00-14.00. 

Vuoroa 2 liikennoidaiin Turusta Forssaan tii taisin ja perjantaisin. 
Liihto Turusta 16.00-18.00. 

Paikkakunta 

Turku *) . .. .. . .... . ... . .. . 
Lieto kk .. . .. ... .. . .. .. . . . 
T arvasjoki . . . . . .. .... . .... . 
Marttila ......... ..... .... . 
Koski Tl . . ... . . .. .... .. . . . 
Somero .. . .. .. ..... .. ... . 
Jokioinen .. . . .. . .. ... .. .. . . 
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*) yhdysasema 

Tavaralinja n: o 74 

Humppila-Forssa 

Tariffiviilimatka 
Turusta 

12 
31 
42 
59 
84 
90 
99 

Linjalla kuljetetaan vain kiitokappal.:tavaraa. 

Liikennoidaiin kaksi vuoroa tyopaivina. 

6 
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8 Vuoron 1 liihto Forssasta 8.30-9.30 ja Humppilasta 9.30-10.30. 

Vuoron 2 Hihto Forssasta 16.30-17.30 ja Humppilasta 17.30-18.30. 

Paikkakunra 

Humppila * ) . . ............ . 
Jokioinen ................. . 
Forssa ................... . 

*) yhdysasema 

Tariffiviilimatka 
Humppilasta 

16 
25 

Edella mainittujen liikennoimisjarjestelyjen johdosta tehdiiiin lisiiksi 
sivuilla 35-45 olevaan akkoselliseen paikka1 untaluetteloon seuraavat 
poistot, muutokset ja lisaykset. 

Poistetaan: 

Kauhanojan, Keimolan, Loimaan, Tammelan, Tervalammen, Van
taan ja Ypiijan kk:n merkinnat kokonaan, mutta Jokiniemen, Kark
kilan, Klaukkalan, Lopen, Liiyliiiisen, Perttulan, Topenon, Vihdin ja 
Vihtijarven kohdalta vain Loimaan yhdysa •ema- ja tariffivalimatka
merkinniit. 

Muutetaan: 

Koski Tl:n, Lieto kk:n, Marttilan, Someron, Tarvasjoen ja Turun 
kohdalla linjanumero 72 numeroksi 73, tariffiviilimatkat Helsingistii 
Lopen kohdalla 77:ksi ja Topenon 87 lcilometriksi, seka Forssaa ja 
Jokioista koskevat tiedot kokonaan seuralVanlaisiksi. 

Palvelu· Linja Yhdysaseml\ Tariffi- Autokuljetuksen 
muoto n:o km hoitaa 

Forssa I 71 Helsinki • 0 •• 108 JFR Forssa 

" 
I 72 Tampt>re 0 0 0 0 96 JFR Forssa 

" 
I 73 Turku 0. 0 ••• 99 JFR Forssa 

" 
I 74 Humppila *) 25 JFR Forssa 

Jolcioinen I 71 Helsinki 117 JFR Forssa 

" 
I 72 Tampere 105 JFR Forssa 
I 73 Turku •••• 0. 90 JFR Forssa 

" 
I 74 Humppila *) 16 JFR Forssa 

*) Vain kiitokappaletavaraa varten. 
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Lisataan: 
Palvelu- Lioja Yhdysasema Tariffi- Autokuljetuksen 
muoto n:o km hoitaa 

Kylmakoski kk I 72 Tampere 43 JFR Forssa 
Nuutajarvi I 72 Tampere 63 JFR Forssa 
Tampere ..... I 72 Tampere JFR Forssa 
Urjala kk ... I 72 Tampere 55 JFR Forssa 

Samalla huomautetaan, etta TKT:n ilmoituksen mukaan tehdaan 
edella mainittujen muutosten johdosta Liikennepaikkojen koodit-luet
telon (lomake n:o 2629) autoliikenneosaan seuraavat lisaykset: 

(Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . 160) 
Kylmakoski kk . . . . . . . . . . . . . . 054 
Urjala kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 
Nuutajarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 
J qkioinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Humppila . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Jokioine.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Forssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

(Lko .n:o 2635, 2. 4. 71.) VT 14/71. 6. 

6 

Kansainvaliset konteinerikuljetukset Intercontainer- 7 
liikenteessa 

Valtionrautatiet on 1. 4. 1971 alkaen jasene.na kansainvalisessa 
Euroopan rautateiden perustamassa organisatiossa, Osuuskunta Inter
containerissa "Societe Internationale pour le transport de transcon
tainers", jonka tehtavana on kehittaa ja marlclcinoida rautateitse tapah
tuvia konteinerikuljetuksia jasenmaiden valilla. Konteinereiksi katso
taan ISO-normien mukaiset konteinerit ja suurlavat. 

Intercontainer voi tarjota kuljetuksia seuraaviin maihin: 

Alankomaat 
Belgia 
Englanti 
Espanja 
Irlanti 
Italia 
Itavalta 

Jukoslavia 
Kreikka 
Luxemburg 
Norja 
Portugali 
Ranska 
Ruotsi 

Saksan Demokraattinen 
Tasavalta (DDR) 

Saksan Liittotasavalta ( BRD) 
Sveitsi 
Suomi 
Tanska 
Unkari 
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VR tounu Intercontainerin edustajana Suomessa. Yksityiskohtaiset 
tiedot tarjouksista ja sopimuksista, kuljetustehtavan suorittamisesta, 
vastuusta, vakuutuksista ja maksuista ovat saatavissa Intercontainerin 
"Yleisista Kuljetusehdoista" , jotka toimitetaan kaannostyon valmis
tuttua. 

Kaytettavii tariffi: Intercontainer-llikenteessa rahdit lasketaan 
transcontainertari£ 9145:n perusteella. (Ks. myos Virallisia tiedotuk
sia n:o 11/71, kohta 4.) Rahtiin sisaltyvat siirtokuormauskustannuk
set Helsingissa ( Sompasaari) seka Liibeckissa seka kustannukset tulli
muodollisuuksien hoitamisesta raja-asemilla. Sen sijaan muiden ase
mien siirtokuormausmaksut, maksut nouto- ja kotiinkuljetuksesta, 
kaupunkien liikennemaksut, tullivalityspalkkiot yms. lisamaksut eivat 
sisally rahtiin. Ne lasketaan kunkin rautatien sisaisten tariffien mu
kaisina. 

Mikali haluttua yhteytta tariffitaulukoista ei ole suoraan saatavissa 
tai mikali joudutaan poikkeamaan tariffihinnoista taikka nouto- ja/tai 
kotiinkuljetuspalvelu halutaan kytkea kuljetukseen mukaan, tulee tar
jouksen saamiseksi kaantya llikenneosaston markkinointitoimiston 
puoleen. 

Rahtien ja lisakustannusten laskutus tapahtuu keskitetysti Inter
containerin toimesta. Asemat eivat peri asiakkailtaan mainittuja mak
suja. 

Luovutuskirja: Toimeksianto tehdiiiin 6 kpl:na erityiselle lomak
keelle, luovutuskirjaan ( iibergabeshein), jonka asiakas tayttaa liihet
tajiiii, vastaanottajaa, tavaraa, konteineria ja maksajaa koskevilta osin 
(kohdat 1-16). Aseman tiiytettavaksi jaavat kohdat 17-27. Lisa
maksut noudosta tai kotiinkuljetuksesta, siirtokuormauksesta ja muista 
kuluista merkitaan kohtiin 22-26 Suomen markan maaraisina. (Kay
tetty valuuttalaji FM merkitiiiin maksun eteen.) Matkan aikana syn
tyneet rahtikirjan taakse merkityt lisakustannukset kootaan luovutus
kirjan lehtiin 1 ja 2 sarakkeisiin 22-26. (Koskee siis saapuneita 
lahetyksia. ) 

Kansainvalinen rahtikirja: Asiakkaan laatiman luovutuskirjan perus
teella asema laatii kansainvalisen rahtikirjan. Seka liihettajiina etta 
vastaanottajana esiintyy tiilloin aina lnterontainer. 

Liihettaja: INTER CONTAINER 
bei VR-Transcontainer-Dienst 
im Bahnhof von -- - ( Iahetysaseman nimi) 

Vastaanottaja: INTERCONTAINER 
bei --- ( Intercontainerin edustaja maariimaassa ) 
im Bahnho£ von - - - ( miiaraaseman nimi) 
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On huomattava, etta Intercontainerin edustajana voi esiintya muu
kin kuin rautatiehallinto. (Esim. Liinsi-Saksassa edustajana toimii 
Transfract.) Naista toimitetaan erikseen luettelo. 

Kansainvaliseen rahtikirjaan ei merkita rahtia . Sen sijaan kohtaan 
31 kirjoitetaan: "Zentrale Franchtberechnung". Kohtaan 27 ei tule 
merkintaa. Matkan aikana syntyvat lisakustannukset merkitaan rahti
kirjan taakse ao. rahdituskaistaan. Muutoin rahtikirjan tayttamisesta 
ja tarkistuslipukkeella varustamisesta on noudatettava, mita siita erik
seen on maaratty. Tulli- ym. asiakirjat liitetaan normaalin kaytiinnon 
mukaisesti rahtikirjan liitteiksi. (Huom. VT 11/71.4, kohta 3:n lo
pussa oleva maininta maksujen kultafrangeina merkitsemisesta poiste
taan.) 

Kaytettavat rahtikirjat ovat maksuttomat. Kaytettyjen rahtikirjo
jen tilitys tapahtuu puolivuosittain myynti-ilmoituksella n:o 4212 . 

Piiivittain laadittavat luettelot: Asema laatii paivittain 3 kpl:na 
luettelon erikseen saapuneista ja erikseen lahteneista konteinereista. 
Luettelot tehdaan tarkoitusta varten painetuille lomakkeille: saapuneet 
lomakkeelle "piiivittainen luettelo kuluista, saapuneet" (Tages
aufstellung der Spesen "bei Ankunft"), ( vari keltainen) seka liihteneet 
lomakkeelle "paivittainen luettelo kuluista, lahetetyt ( Tagesaufstellung 
der Spesen "bei Abfahrt"), ( vari vaaleanpunainen) . 

Luettelot, saapuneet ja lahetetyt erikseen, numeroidaan vuosittain 
juoksevalla numerolla lahetysasemittain. Luettelot tulee lahettaa virka
postissa viimeistaan saapumis- tai lahetyspiiivaa seuraavana piiivana. 
Vajaailmoituksia ei tehda. 

Yksityiskohtaiset ohjeet luovutuskirjan seka piiivittaisten luette
loiden tayttamisesta toimitetaan kaannostyon valmistuttua. 

Yhdysliikennetiet: Yhdysliikenteessa voidaan kayttaa vain CIM:n 
linjaluetteloon merkittyja laivareitteja. Talloin tariffin 9145 mukaisesti 
on kaytossa kuljetustie Helsinki-Liibeck. Pohjoismaisessa liiken
teessa mahdollisesti kaytettavissa olevasta Naantali-Vartan yhteydesta 
ilmoitetaan myohemmin erikseen. Erikoisesti on huomattava, etta lai
vapaikat tulee varata etukateen kuljetuksen varmistamiseksi. 

Kaytettava kalusto: Intercontainer ei omista itse konteinereita, 
eika se kuulu mihinkaan konteineripooliin. Asiakkaiden tulee itse 
huolehtia kaytettaviin kaluston saamisesta seka sopia sen palauttami
sesta tai toimittarnisesta edelleen kolmanteen paikkaan. Intercontainer 
ja sen edustajat voivat olla tietenkin apuna tassa. VR:n konteinerei
den kaytto on mahdollista vain, jos asiakas sitoutuu vastaamaan sen 
palauttamisesta. Konteinerien tyhjakuljetuksesta on erikseen maksettava. 
Tyhjakuljetuksista laaditaan samat asiakirjat kuin kuormattuja kon
teinereita kuljetettaessa. 

Asiapapereiden osoittaminen: Asiapaperit lahetetiii"in virkapostina . 
Talloin on otettava huomioon, mita siita erikseen on mainittu. 



Luovutusklrja: 

Lahteva liikenne: 

Saapuva liikeone: 
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- lehti 6 annetaan asiakkaalle 
- lehti 1, 2 ja 3 lahetetaan maaraaseman 

Intercontainer-edustajalle asiakkaalta saatu
jen liitteiden kera erillisessa kuoressa. 

- lehti 4 osoitetaan: INTERCONTAINER 
Betriebsdienst 
Hardstrasse 52 
CH 4000 Basel 
SCHWEIZ 

- lehti 5 lahetetaan: Tru, kansainvalinen tar
kastusjaosto, City-Center 
huone 516. 

- lehti 1 osoitetaan: INTERCONTAINER, 
Basel 

- lehti 2 osoitetaan: Tru, kv. tarkastusjaosto 
- lehti 3 luovutetaan vastaanottajalle 

Paivittainen luettelo kuluista: 

Lahteva: I kappale: INTERCONTAINER, Basel (yhdessa luovutus
kirjalehden n:o 4:n kanssa) 

II kappale: Tru, kansainvalinen tarkastusjaosto (yhdessa 

III kappale: 
Saapuva: I kappale: 

luovutuskirjalehden n:o 5:n kanssa) 
jaa lahetysasemalle. 
INTERCONTAINER, Basel (luovutuskirjaleh
den 1 mukaan) 

II kappale: 'Pru, kansainvalinen tarkastusjaosto (luovutus
kirjalehden 2 mukaan) 

III kappale: jaa maaraasemalle. 

Kansainvalinen rahtikirja: 

Lahteva liikenne: - Osat 1-3 seuraavat tavaraa CIM-maarays
ten mukaan. 

- Osa 4, kaksoiskappale: osoitetaan: 
INTER CONTAINER, Basel ( luovutuskirja
Iehden 4 seka paivittaisen luettelon 
mukana). 

- Osa 5, tavaralistan kanta: 
Tru, kansainvalinen tarkastusjaosto ( luovu
tuslehden 5 seka paivittaisen luettelon 
mukana). 

7 
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Saapuva liikenne: 
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- Osa 1, rahtikirja: osoitetaan: 
INTERCONTAINER, Basel (luovutuskirja
lehden 1 ja paivittaisen luettelon mukana). 
Osa 2, tavaralista 
Tru, kansainvalinen tarkastusjaosto (luovu
tuskisjalehden 2 ja paivittaisen luettelon 
mukana). 

- Osa 3, llite, jaa maaraasemalle. 

On siis huomattava, etta tavaran alkuperaiselle lahettajalle tai sen 
lopulliselle vastaanottajalle ei luovuteta rahtikirjakappaleita. 

Lomakkeiden ja ohjeiden jakelu: Luovutuskirjoja ja paivittaisia 
luetteloita on saatavana markkinointitoimistosta liikennepiirien mark
kinointiryhmilta seka Helsingin, Tampereen ja Lahden asemilta. Lo
makkeita toimitetaan tarpeen vaatiessa muillekin konteineriliikennetta 
harjoittaville asemille. 

Yksityiskohtaiset kayttoohjeet, lntercontainerin "Yleiset Kuljetus
ehdot", luettelot eri rautateiden terminaaleista ja merisatama-asemista , 
luettelo Intercontainerin kansallisista edustajista seka luettelo siirto
kuormausmahdollisuuksista jasenrautateiden asemilla toimitetaan lii
kennepiireihin, llikenneasiamiehille ja keskusasemille, joille lahetetaan 
myos muuta Intercontanerilta saatavaa tiedotusaineistoa. (Mt n:o Lko 
2776, 2. 4. 71.) VT 14/71. 7. 

8 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Utajarven aseman merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 1. 4 . 
1971 lukien seuraaviksi: 

Utajiirvi ... . . . . .. . Muhos 22. HrlT 
Ol 58. Kon 108. 

Allalueteltujen liikennepaikkojen merkinnat sarakkeessa 4 muute
taan 1. 4. 1971 lukien seuraaviksi: 

Ahmas .. ........ . 

Sotka ... . . . . .... . 

Vaala 21. 
Ol 71. Kon 95. 
Muhos 15. 
Ol 51. Kon 115. 

Luk. 1. 4. 1971. (N:o Lko 2720, 31. 3. 71.) VT 14/71. 8. 
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Muutoksia Oy Pohjolan Liikenne Ab:n hoitamaan 9 
tavaralinjayhdysliikenteeseen 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut toteuttavansa tavaralinja
li.ikenteessaan 15. 4. 1971 lukien seuraavat muutokset. 

Tavaralinjaa n:o 37 Rovaniemi-Kittilii liikennoidaan vain tiistai
sin . Uihto Rovaniemelta klo 8.00-9.00. 

Tavaralinjasta no: 38 Rovaniemi-Rovisuvanto--Utsjoki poistetaan 
osuus Kaamanen-Utsjoki. Taman johdosta on linjan otsikko oleva 
Rovaniemi-Sodankyla-1 valo--Karigasniemi-Rovisuvanto. Ajovuo
rot pysyvat muilta osin ennallaan, mutta perjantaisin Inarista Uts
joelle ajettu vuoro poistetaan. 

Niiiden muutosten johdosta korjataan Valtionrautateiden Autolii
kenne-saantoa siten, etta sivuilla 35-45 julkaistusta aakkosellisesta 
paikkakuntaluettelosta poistetaan Utsjoki merkintoineen ja liitteessa 
n:o 3 sivuilla 92-93 julkaistuihin tavaralinjojen n:o 37 ja 38 linja
luettelotietoihi.n tehdaiin edella mainitut korjaukset. (Lt n:o Lko 
2795, 5. 4. 71.) VT 14/71. 9. 

Avoimia virkoja ja toimia 1 0 
Kolme konttoriapulaisen (A 8 pl) sekii kolme ylimiiiiriiisen kirjurin 1 pl 

(A 10 pl) tointa koneosastolla. Em. konttoriapulaisen toimiin nimitetyistii sijoite
taan toistaiseksi yksi Pasilan, Hyvinkaiin ja Turun konepajaan sekii ylim. kirjurin 
toimiin nimitetyistii Pasilan, Hyvinkiiiin ja Kuopion konepajoihin yksi kuhunkin. 
Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomai
sen konepajan paiillikolle viimeistiiiin 26. 4. 1971. 

0 i k a i s u: VR Virallisissa Tiedotuksissa 12/71 kohdassa 7, Avoimia virkoja 
ja toimia, on virhe: yp. 2. lk kirjurit A 18 pl.: Pieksiimiien liikennepiiriin (2), 
Helsingin (13 Hki, 1 Tkl, 7 Krs). Pitaa olla: (13 Hki, 1 Tkl, 1 Krs) . 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 11 
Eduskunnan keskuskanslian ilmoituksen mukaan kansanedustaja Anna-Kaarina 

Aallolle vuodelle 1971 kirjoitettu I luokan kansanedustajanlippu n:o 194 on va· 
rastettu ja kuoletetaan. Tavattaessa on lippu otettava pois matkustajalta ja lipun 
esittajiin henkilollisyys selvitettiivii. Lippu ja selvitys on Iiihetettiivii tariffitoimis
toon. (Tft n:o To 316/14, 2. 4. 71.) 

Riihimiien aseman ylim. asemamiehelle Juha-Pekka Lampiselle kirjoitettu 
virkalipun henkilokortti n:o 092098 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 
885/1589, 1. 4. 71.) 

Pieksiimiien liikennepiirin toimistossa v. 1967 liihetti Arja Jiirviselle kirjoi
tettu henkilokortti n:o 78761 on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm lpt n:o 292, 
30. 3. 71.) 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaiin nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskemele· 
malin eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaiilta putoavista esineista 
tai piiahan kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

kayta aina suojakyparaa, mutta 
- varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 15 

Vllttaus Vlrallislln tiedotukslln merkltiin: VT 1171.1 ( = lehden numere. ..-I, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaost- n. 

To I m It u s: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 15. 4; 1971 

Sisallys: 

1. Virkapuku. 
2. Liikennepaikkojen viilimatkat jul

kaisu: muntoksia. 
3. Eliiinliihetykset. 
4. Rahtisopimusten mukaiset kotiinkul

jetuskorvaukset. 
5. Vaunuarvojen merkitseminen vaunu

kuormarahtikirjoihin. 

6. Jtt:n korjauslehti 7. 
7. Lennatinliikenne. 
8. Liikennoiminen rataosalla Seioajoki 

- Kaskinen. 
9. Aloitetoiminta. 

10. Avoimia virkoja ja toimia. 
11. Kadonneita matkalippuja, beokilo

kortteja ym. 

Virkapuku 1 
Jotta virkapuvun tai -pukineen puuttuminen ei olisi esteenii hen

kilokunnan kayttfunisessa eri tehtavissa, virkamiehen, joka saattaa jou
tua sellaiseen tehtavaan, jossa hanella on velvollisuus kiiyttaa virka
pukua tai -pukinetta, esittii.ma virkapuvun tai -pukineen tilaus saadaan 
hyvaksya, kuitenkin siten, etta avustusta ei suoriteta aiheettomista 
hankinnoista. (N:o lllo 257/120/71, 30. 3. 71.) VT 15/71. 1. 

Liikennepaikkojen valimatkat julkaisu: muutoksia 2 

Tervolan aseman merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 23. 5. 
1971' lukien seuraaviksi: 

Tervola ... . .... . . Kemi 42. HrlT 
Lla 34. Kls 233. 

(N:o Lko 2783, 7. 4. 71.) VT 15/71. 2. 

Jaatilan asema muutetaan 23. 5. 1971 lukien vaihteeksi. Tiista 
johtuen Jaatilan liikennoimistapamerkinta sarakkees a 5 muutetaan em . 
paivasta lukien merkinniiksi "HilTtTp". 
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Koskenkylan asema muutetaan 23. 5. 1971 lukien seisakkeeksi. 
Tasta johtuen Koskenk.yliin merkinnat sarakkeissa 1, 4 ja 5 muute
taan em . paivasta lukie.n seuraaviksi: 

HilTp Koskenkylli ... . .. . 
799-.35210 

Kemi 26. 
Lla 18. Kls 249. 

Ahmaksen ja Nuojuan vaihteiden liikennoimistapamerkinta sarak
keessa 5 muutetaan 23. 5. 1971 lukien merkinnaksi "HilTtTp". 

Koivun aseman merkinta sarakkeessa 4 muutetaan 23. 5. 1971 lu
lcien seuraavaksi: 

Koivu ........ . .. . Kemi 65. 
Lla 57. Kls 210. 

Liedakkalan seisakkeen merkinnat sarakkeissa 1, 4 ja 5 muutetaan 
23. 5. 1971 lukien seuraaviksi: 

Liedakkala . . . .... . Kemi 15. HilTp 
Ldl 797-.35207 Lla 7. Kls 260. 

Liedakkalan koodimerkinta on l:isattav~ myos julkaisuun Liikenne
paikkojen koodit. (N:o Lko 2784, 7. 4. 71.) VT 15/71. 2. 

23. 5. 1971 lukien lakkautetaan seuraavat 
kevat merkinnat poistetaan julkaisusta: 

Aap,Pola 
Aa,Ytola 
Aittokallio 
Haapapera 
Halttula 
Han gas 
Hanhipera 
Harva 
Heinamaki 
Herolehto 
Hevoisneva 
Hietaranta 
Hiilimaki 
Hirvenoja 
Hoho 
Happala 
Hayrila 
Tokivarsi 
}ala 
Janismaki-Hara-

backa 
Kaappa 

Kalaholma 
Karhu 
Karviainen 
Katinhanta 
Kauhainen 
Koivikko 
Kotilantie 
Kovala 
Kuivala 
Kuurna 
Kohnionjarvl 
Koykkari 
Laajamaki 
Lamminkayra 
Lautasuo 
Lehtoselka 
Leppaaho 
Levan en 
Linni 
Maaniittu 
Mankala 
Mannisto 

seisakkeet ja niita kos-

Moykynmaki 
Navettaoja 
Niska 
Ohenneva 
Oulunlahti 
Paanukkala 
Palomaki 
Pappila 
Parkkima 
Periainen 
Perttu 
Petaikko 
Petajalahti 
Piipsjarvi 
Pihkamaki 
Pihnari 
Piltola 
Pirhlanniemi 
Pohjola 
Puolivali 
Puusaari 
Puustelli 
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Pyylampi Sokeri Varjus 2 
Roikola Sotka Varpasuo 
Roinila Suomela V auhkola 
Roitto Suonpera Vehka 
Rokanselka Takalisto Vuolle 
Rokkala Temmesjoki Valioja 
Ramala Tervalahti Vaatti 
Sahi Tuohilampi Varminkoski 
Savimaki Topsava Yrjola 
Sikaneva Tormapera 

Em. seisakkeilla mahdollisesti olevat koodimerkinnat on poistettava 
myos julkaisusta Liike.nnepaikkojen koodit. Luk . 23. 5. 1971. (N:o 
Lko 3124, 7. 4. 71.) VT 15/71. 2. 

Elainlahetykset 3 
Koiria kiitotavarana kuljetettaessa on tarkastettava, etta piiallyk

set ovat liikennesaannon maaraysten mukaisia ja etta koirat, joita ei 
kuljeteta paallyksessa, on varustettu kestavilla pidikkeilla. Niinikiian 
on elainlahetysten kanssa tavalla tai toisella tekemisiin joutuvan rauta
tiehenkilokunnan erityisen huolellisesti tutustuttava liikennesaannossa 
oleviin elainlahetyksia koskeviin maarayksiin ja noudatettava niita tin
kimiittomasti. (N:o Lko 2597, 7. 4. 71.) VT 15/71. 3. 

Rahtisopimusten mukaiset kotiinkuljetuskorvaukset 

Kl 4/68.9 ilmoitetut kotiinkuljetuskorvaukset niissa tapauksissa, 
jolloin rahtisopimuksen mukaiselle asemavaunulle on laadittu vain ns. 
asemapaallystorahtikirja, ovat kumoutuneet. Uudet kotiinkuljetuskor-
vaukset ovat 1. 1. 1971 lukien seuraavat: 
kilo a mk kilo a mk kilo a mk kiloa rnk 
130 2,00 340 5,10 900 13,50 2 200 33,00 
140 2,10 360 5,40 950 14,25 2 300 34,50 
150 2,25 380 5,70 1 000 15,00 2 400 36,00 
160 2,40 400 6,00 1050 15,75 2 500 37,50 
170 2,55 420 6,30 1100 16,50 2 600 39,00 
180 2,70 440 6,60 1150 17,25 2 700 40,00 
190 2,85 460 6,90 1 200 18,00 2 800 40,00 
200 3,00 480 7,20 1250 18,75 2 900 40,00 
210 3,15 500 7,50 1 300 19,50 3 000 40,00 
220 3,30 520 7,80 1350 20,25 3 200 40,00 
230 3,45 540· 8,10 1 400 21,00 3 400 40,00 

4 
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4 kiloa mk kilo a mk kilo a mk kilo a mk 
240 3,60 560 8,40 1450 21,75 3 600 40,00 
250 3,75 580 8,70 1500 22,50 3 800 40,00 
260 3,90 600 9,00 1600 24,00 4 000 40,00 
270 4,05 650 9,75 1700 25,50 4 200 40,00 
280 4,20 700 10,50 1 800 27,00 4 400 40,00 
290 4,35 750 11,25 1 900 28,50 4 600 40,00 
300 4,50 800 12,00 2 000 30,00 4 800 40,00 
320 4,80 850 12,75 2100 31,50 

Mikali rahdituspainoa ei ole taulukossa mainittu, on kotiinkuljetus-
korvaus kannettava lahinna suuremman taulukossa mainitun kilomaa-
ran hukaan. (Mt ,n:o Lko 2835, 8. 4. 71.) VT 15/71. 4. 

5 Vaunuarvojen merkitseminen vaunukuormarahtikirjoihin 

Vaunukuormalahetyksiin kuuluvien vaunuarvojen lukumaaran sel
vittamista varten maarataan liikennepaikat 19. 4. 1971 lukien toistai
seksi merkitsemaan vaunukuormalahetysten rahtikirjoihin kuhunkin 
lahetykseen kuuluvien vaunuarvojen lukua osoittava koodi. Vaunu
arvot saadaan jakamalla lahetykseen kuuluvien vaunujen akseliluku 
kahdella. Kolmiakselinen vaunu katsotaan tallo1n kaksiakselisen ve
roiseksi. 

Vaunuarvokoodi merkitaan rahtikirjan 1-osaan sen oikeassa alakul
massa olevaan koodituskenttaan n:o 53, josta se suoraan rekisteroi
daan tietokonetoimistossa. Sellaisissa tapauksissa, jolloin samaan vau
nuun on kuormattu useampia kaskylehdessa 49 a/67.2 vaunukuorma
lahetyksiksi maariteltyja "osalahetyksia" ( esim. yhteislahetykset), mer
kitaan vaunuarvokoodi todelliselta paino1taan suurimman liihetyksen 
rahtikirjaan, ja muiden liihetysten rahti.kirjoihin merkitaiin vastaavan 
tiedon paikalle nolla. (N:o Lko 2821, 7. 4. 71.) VT 15/71. 5. 

6 Jtt:n korjauslehti 7 

Jtt:n korjauslehti 7 on ilmestynyt painosta ja perusjakelu suori
tettu painatusjaoston toimesta. Korjauslehteen sisiiltyvat Jtt:n muu
tokset ja lisaykset tulevat voimaan 15. 4. 1971lukien. (N:o Lko 241, 
8. 4. 71.) VT 15/71. 6. 

7 Lennatinliikenne 

Tervolan asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 23. 5. 
1971 lukien. (N:o Lko 2822, 7. 4. 71.) VT 15/71. 7. 
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Liikennoiminen rataosalla Seinajoki-Kaskinen 8 
Kuluvan huhtikuun 13 paivasta lukien lopetetaan VT 3/71 sal

littu Jtt 5 .61 (3) ja 5.71 (1) kohcien mukainen liikennoiminen yli 
17 tannin ja enintaan 20 tonnin akselipainoisilla vaunukuormilla seka 
Sr 12-sarjan vetureilla rataosalla Seinajolci-Kaskinen. ( Sk lpp n:o 
778, 7. 4. 71.) VT 15/71. 8. 

Aloitetoiminta g 
Kuormalavojen korjaamista koskevan aloitteen tekijaa nimimerkilla "Neli

suunta" pyydetaiin ilmoittamaan nimensa ja osoitteensa jarjestelytoimistoon os. 
rautatiehallitus, Helsinki. (Jrt 6. 4. 71.) 

Avoimia virkoja ja toimia 1 Q 

Kaksi ap. 1 l . rakennusmestarin (A 21) virkaa, joista toinen toistaiseksi Oulun 
ratapiirissa (Tornio; viran haltija toim.ii Tornion vastuualueen vastaavan rakennus
mestarin tehtavissa) ja toinen toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Savonlinna; viran 
haltija toimii Savonlinnan vastuualueen vastaavan rakennusmestarin tehtavissii). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehllituksen kir
jaajalle viimeistiiiin 14. 5. 1971 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiitty
mistii). 

Yksi apulaiskanslistin (A 10) toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirin toimis
tossa (Joensuu) ja yksi konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Seiniijoen rata
piirin toimistossa (Seiniijoki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava ao. ratapiirin paailiki:ille viimeistiHin 14. 5. 1971. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 11 
Helsingin liikennealueen liikennetyontekijalle Kari Lenni Johannes Seppaselle 

15. 3. 1971 annettu henkili:ikortti n:o 54837 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lp 
n:o 966/1659, 7. 4. 71.) 

Helsingin liikennealueen asemamiehen Oiva Kiurun pojalle Markku Kiurulle 
kirjoitettu koululaisvapaalippu n:o 01073, kelpoisuusaika 12. 1.-29. 5. 71, mat
kalle Kerava-Helsinki ja koululaisvapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 
146199 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lp n:o 967/1658, 7.4. 71.) 

Konepajatyi:iliiiselle Y rjo Viitajalle kirjoitetut henkilokortti n:o 113890 ja 
asuntolippu n:o 196642 matkalle Pasila-Jiirvenpaii O'\]at kadonneet ja kuoletetaan. 

Konepajatyolaiselle Artturi Pehkoselle kirjoitetut tilap . vapaaliput n:o 454394 
rnatkalle Hki-Pori sekii n:o 454395 matkalle Hki-Kernijiirvi ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (Psi knp 5. 4. 71.) 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele 
maan eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaal ta putoavista esineista 
tai paahan kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

kayta aina suojakyparaa, mutta 
- varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa . 



Ajankohtaista 

Maa.ssamme jiili tilastojen mul<aan joka vuosi jo.ku rautatieHiinen vaunu· 
jen puskimien valiin vakavin eurauksin siitli huolimatta, etta meita kaikkia 
on varoitettu menema~tli pu~kimien erlitse vaunujen llihestye!<sli toisiann tai 
veturin ajaessa vaunuihin kiinni. Kiire, liukas keli ja h ei.kohko valai•tus 
saattavat myos aiheuttaa kompa. tumi. en tai lankeamisen ja johlaa onnetto
muuteen. Nii.issli toissii on noU(1a.tettava aina varovaisuutta. 



Helsinki 1971. Valrion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTU KS IA 

1971 N:o 16 

Viittaus Virallisiin tiedotukslln merkltaan: VT I /7f .2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 22. 4. 1971 

Sisallys: 

1. Lomanmiiariiytymisvuoden 1. 4. 1971 
-31. 3. 1971 perusteella miiiiriiyty
viin vuosilomapalkan ja loman kor
vauksen laskem.inen valtion palve
luksessa yksityisoikeudellisessa 
tyosopimussuhteessa olevien tyon
tekijoiden ja toimihenkiloiden osalta. 

2. Pohjoismainen tavaratariffi. 
3. Liikennepaikkojen valimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 

4. Juoma- ja talousvesitutkimusten 
lopettam.inen. 

5. VR autoliikenne: muutos. 
6. Lennatinliikenne. 
7. Laivaliikenne satamissa. 
8. Turun varastosta tarvikkeita tilat

taessa kaytettavat tilauslomakkeet. 
9. Avoimia virkoja ja toimia. 

10. Kadonneita matkalippuja, henkilo· 
kortteja ym. 

Lomanmaaraytytnisvuoden 1. 4. 1970-31. 3. 1971 1 
perusteella miHiraytyvan vuosilomapalkan ja 
loman korvauksen laskeminen valtion palveluksessa 
yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa olevien 
tyontekijoiden ja toitnihenkiloiden osalta 

Valtiovarainrn.inisterio on yleiskirjei.lliian n:o P 2050/8. 4. 1970 ja 
P 2051/8.4. 1970 (lomapalkkasopimusten alaiset tyontekijat) anta
nut otsikossa tarkoitetut ohjeet lomanmaariiytymisvuoden 1. 4. 1969-
31. 3. 1970 osalta. Asia.nomaisten keskusliittojen kanssa neuvoteltuaan 
valtiovarainministerio ilmoittaa, etta lomapalkkasopimuksissa edelly
tetty korjauskerroin lomanmaariiytymisvuonna 1. 4. 1970-31. 3. 1971 
on 6.7 %. 

Milloin tunti- tai urakkapalkkaisen tyontekijan vuosilomapalkan 
tai loman korvauksen lasketnisessa ei ole sovittu tyontekijliin vuosi
lomasta annetun lai.n 17 a §:ssa tarkoitetussa lomapalkkasopimuksessa, 
ja asianomaisen lomapalkka tai loman korvaus siis lasketaan keski
pliivaansion mukaan malinittua lakia soveltaen, viitekirjeessa tarkoitettu 
korjauskerroin on paattyneen lomanmaaraytymisvuoden osalta niin
ikaan 6.7 %, kuitenkin niin, etta tyontekijalla on oikeus korotettuun 
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loman korvaukseen vain, jos hanen tyosuhteensa on jatkunut koko lo
manmaaraytyrnisvuoden ajan . 

Niille tyontekijoille, jotka ovat lomalla taman ohjeen saapuessa, 
maksetaan lomapalkan korotus heidan palattuaan lomalt-a. 

SamaHa ministerio ilmoittaa, etta kuukauden lomaa.n oikeutetulle 
tyontekijalle maksetaan vuosilomapalkkana vahintaan 25 paivan palkka. 

Edella tarkoitetut jarjestelyt eivat koske merimiehia eivatka tyon
tekijoita metsa- ja uittotoissa tahi vuosilomalain 13 §:n 1 momen
tissa tarkoitetuissa lastaus- ja purkaustoissa. 

Lomanmaaraytymisvuoden 1. 4. 1971-31. 3. 1972 osalta noudatet
tavasta menettelysta ilmoitetaan erikseen. 

Lopuksi valtiovarainministerio ilmoittaa, etta m~nisterion yleiskirje 
n:o P 1640/9. 4. 1968, joka koskee myos kuukausipalkkaisia toimi
henkiloita ja tyontekiji:iita, on edelleenkin voimassa. 

(VvM:n yleislcirje n:o P 2575, 6. 4. 1971. - Hloj n:o 860/13/ 
71, 19. 4. 71.) VT 16/71. 

Pohjoismainen tavaratariffi 

Pohjoismaisen tavaratariffin (VR 4668) lisalehti n:o 29, voimassa 
1. 5. 71 lulcien, sisaltaa mm. 1iikennepaikkojen liikennoimistapaa koske
via muutoksia. SamaHa huomautetaan, etta Pohjoismaisen tavaratariffin 
ja NORDEG-tar.iffin kappaletavaran rahdit sisaltavat Suomen osuu
della kotiinkuljetuksen keskitetyilla ja varsinaisilla kotiinkuljetuspai
koilla, joten raja-asemilla tullatut la'hetykset viedaan maaraasemalla 
vastaanottajalle ja tullaamattomat viedaan tulliin. (Tft n :o Tou 7/251, 
19. 4. 71.) VT 16/71. 2. 

3 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Huovintien vaihteen kohdalla sarakkeessa 6 oleva huomautus 
"T Finnhumus Oy:tii varten" muutetaan merkinnaksi "T Satoturve 
Oy:tii varten". (N:o Lko 2841, 13. 4. 71.) VT 16/71. 3. 

Korlan ja Uudenkylan asemien liikenni:iimistapamerlcinta sarak
keessa 5 muutetaan 23. 5. 1971 lukien merkinnaksi "T" seka Taipa
leen vaihteen vastaava merkinta samasta paivasta lukien merkinnaksi 
"Tt" . (N:o Lko 2960, 17. 4. 71.) VT 16/71. 3. 

4 Juoma- ja talousvesitutkimusten lopettaminen 

Juoma- ja talousvesien tutkiminen rautatiehallituksen kemian 
laboratoriossa lopetetaan kesakuun1 paivasta 1971 lukien. Taman jal
keen kehoitetaan vesinaytteet lahettamaan johonkin laalcintohallituk-
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sen hyvaksymaan vesitutkimuslaboratorioon, joista luettelo on toimi~ 4 
tettu ratap.W.reille. 

Syotto-, kattila-, jaahdytys- ja muita teknillisia vesia otetaan tut
k.ittavaksi kuten aikaisemmink.in. Hto n:o 281/575/196, 15 . 4. 71.) 
VT 16/71. 4. 

# VR autoliikenne: muutos 5 
Jakelulinjalle n:o 205 Kouvola-Vuohijarvi on 15. 4. 1971 lukien 

lisatty uutena laajennetun jakelulinjaliikenteen piiriin kuuluvana auto
liikennepaikkana Vekaranjarvi) jonka tariffivalimatka Kouvolasta on 
38 km. 

Muutoksen johdosta korjataan Valtionrautateiden Autoliikenne
saannon sivulla 71 julkaistu jakelulinjaluettelo edella mainitun linjan 
osalta seuraavasti: 

205. Kouvola- Vuorijarvi 
( kiertolinja) 

95 Kouvola-Valkeala (Kouvola 10)
Vekaranjarvi(Kouvola 38 )-Vuohi
jarvi-Selanpaa-Keisanmak.i(Kou
vola 20 )-Kouvola 

ja sivuilla 35-45 julkaistuun tavaralinjojen aakkoselliseen paikkakunta
luetteloon lisataan seuraavat merkinnat. 

Vekeranjarvi II ... . 205 Kouvola 38 VR Kouvola 

Samalla huomautetaan, etta TKT:n ilmoituksen mukaan aiheutuu 
edella mainitusta muutoksesta L:iikennepai.kkojen koodiluetteloon (lo
make n:o 2629) autoliikenneosaan seuraava Hsays: 

( Kouvola 480) 
Vekarajarvi 015 

(Lt n:o Lko 2710, 17 . 4. 71.) VT 16/71 . 5. 

Lennatinliikenne 6 
Varkauden ja Huutokosken asemilla lakkautetaa.n yleinen sahko

sanomavaihto 1. 5. 1971 lukien. (N:o Lko 3177, 16. 4. 71. ) VT 
16/71. 6. 

Laivaliikenne satamissa 7 
Laivaliikenne on alkanut Raahen satamassa 5. 4. 1971. 
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Turon varastosta tarvikkeita tilattaessa kaytettiivat 
tilauslomakkeet 

Turun varaston siirryttya 1. 30 1971 lukien varastokirjanpidossaan 
tietokonesovellutukseen huomautetaan, etta tarvikkeita Turon varas
testa tilattaessa on kaytettava lomaketta n:o VR 3915 NCR tai vas
taavia ATK-kirjanpitoa varten sutllliliteltuja lomakkeitao Tilauslomake 
on taytettava huolellisesti ja selvasti. ja on merkintojen pysyttava aoo 
sarakerajojen puitteissao Erityisesti on kiinnitettava huomiota lomak
keen VR 3915 NCR kenttiin n:o 4 (Valvontapaikka), n:o 5 (Paikka), 
on:o 6 (Laji), n:o 7 (Kaytto) ja n:o 8 (Tavaranumero) tehtavien 
merkintojen oikeellisuuteeno Lomakkeen tayttamisen subteen v.iitataan 
lomakkeita painatusjaostosta tilat:taessa saatavaan tayttoohjeeseeno Vir
heellisesti tai epataydellisesti taytetyt tilauslomakkeet joutuu Turun va
rasto palauttamaan aoo tilaajalle korjattavaksi tai taydennettavaksio 
(Vertaa Kl 29.4/69 , 170 70 690) VT 16/71. 80 

9 Avoimia virkoja ja. toimia 

Kaksi ratavartijan tointa, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa ( toistai
seksi tyonjohtotehtavat) 0 Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava Kouvolan ratapiirin paallikolle viimeistaan 5o 50 1971. 

Y ksi ylemmiin palkkaluokan 1 lo koneinsinoorin (A 30) virka, 
toistaiseksi Hyvinkaan konepajassao Rautatiehallitukselle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistaan 190 50 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paatty
mista) 0 

Yliasentajan tozmz, kolme asetinlaitemiehen tointa, vzzsztozsta 
vaihdemiehen tointa, kaksikymmentii junamiehen tointa, kaksikym
mentakaksi veturinliimmittiijiin tointa, nelja vaununtarkastajan tointa, 
koneenhoitajan toimi, huoltomiehe1t toimi, kaksi vaununvoitelijan 
tointa, kaksikymmentiiseitsemiin asemamiehen tointa, apulaiskanslistin 
(A 10 pl) toimi, kolme konttoriapulaisen (A 8 pl) tointa ja konttori
apulaisen (A 7 pl) toimio 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 19 0 50 
19710 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittan1aan toistai-
seksi seuraavas ti: 

yliasentaja: Mikkelin ( 1 Mi) liikennealueelle, 
asetinlaitemiehet: Kouvolan ( 3 Kv) liikennealueelle, 
vaihdemiehet: Kouvolan (12 Kv), Imatran (1 Imr) ja Kotkan 

( 2 Kta) liikennealueille, 
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junamiehet: Kouvolan ( 10 K v), V ainikkalan ( 1 V na), Imatran 9 
( 4 Imr), Haminan ( 3 Hma) ja Kotkan ( 2 Kta) liikennealueille, 

veturinlammitti:ijat: Kouvolan (10), Imatran (1), Haminan ( 5) ja 
Kotkan ( 4) varikoille seka Lappeenrannan ( 2 Lr) liikennealueelle, 

vaununtarkastajat: Kouvolan ( 2) ja Kotkan ( 2) varikoille, 
koneenhoitajat: Kouvolan ( 1) varikolle, 
huoltomies: Kouvolan ( 1) varikolle, 
vaununvoitelijat: Kotkan ( 2) varikolle, 
asemamiehet: Kouvolan (13 Kv), Vainikkalan (1 Vna), Imatran 

( 6 Imr), Mikkelin ( 1 Mi) , Harninan ( 2 Hma ja Kotkan ( 4 Kta) 
liikennealueille, 

apulaiskanslisti (A 10 pl) : Kouvolan liikennepiiriin (1 ) , 
konttoriapulaiset (A 8 pl): Kouvolan ( 1 K v), Vainikkalan (1 

V na) ja Kotkan ( 1 Kta) liikennealueille seka 
konttoriapulainen (A 7 pl) : Kouvolan ( 1 Kv) liikennealueelle. 
Kolme konttoriapulaisen (A 8 pl) tointa. 
Liikenneasoston paaUikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitettava rautatiehallituksen yleiseen toimistoon viimeistaan 19. 5. 
1971. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Kaksi toisen luokan liikennetarkastajan virkaa A 23 pl. Rautatie
haUituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehaUituksen kirjaajalle viimeistaan 21. 5. 1971 ennen klo 12 
( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Aikataulunsuunnittelijan virka, kaksi ylemmi:in palkkaluokan ensi 
luokan kirjurin virkaa A 21 pl, kaksi ylemman palkkaluokan ensi luo
kan kirjurin virkaa A 20 pl, ensi luokan kirjurin virka A 20 pl, kaksi 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa A 19 pl, kah
deksan ylemmi:in palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa A 18 pl, 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka, kaksi alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaa, kahdeksan veturinkuljettajan vir
kaa, kaksi jiirjestelymestarin virkaa, kymmenen ylikonduktoorin virkaa, 
neljii konduktoorin virkaa A 16 pl, konduktoorin virka A 15 pl seka 
viisi kuormausmestarin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjaUiset hakemukset on toimitettava rautatiehal
lituksen kirjaajalle viimeistaan 21. 5. 1971 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois
taiseksi seuraavasti: 

aikataulunsuunnittelija: rautatiehallituksen liikenneosastolle, 
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y.p. 1 luokan kirjurit A 21 pl: rautatiehallituksen liikenneosastolle 
( 1) ja Kouvolan liikennepiiriin ( 1) , 

y.p. 1 luokan kirjurit A 20 pl: Vainikkalan (1 Vna) ja Lappeen
rannan ( 1 Lr) liikennealueille, 

1 luokan kirjuri A 20 pl: rautatiehallituksen liikenneosastolle, 
y.p. 2 luokan kirjurit A 19 pl: rautatieballituksen liikenneosas

tolle ( 2) , 
y.p. 2 luokan kirjurit A 18 pl: Kouvolan (1 Kv), Vainikkalan 

(1 Vna), Lappeenrannan (1 Lr), Imatran (2 Imr, 1 Spl), Mikkelin 
( 1 Mi) ja Kotkan ( 1 Kta) liikennealueille, 

a.p. 2 luokan kirjuri: rautatiehallituksen liikenneosaltolle, 
a.p. asemamestarit: Lappeenrannan (1 Jts) ja Mikkelin (1 Mi ) 

liikennealueille, 
vetu,-inkuljettajat: Kouvolan ( 5 Kv) ja Imatran ( 2 Imr) varikoille 

seka Lappeenrannan ( 1 Lr) liikennealueelle, 
jarjestelymestarit: Kouvolan ( 2 Kv) liikennealueelle, 
ylikonduktoorit: Kouvolan ( 6 Kv), Lappeenrannan ( 1 Lr), !mat

ran (1 Imr), Haminan (1 Hma) ja Kotkan (1 Kta) liikennealueille, 
konduktoorit A 16 pl: Vainikkalan ( 1 V na), Lappeenrannan ( 1 

Lr), Imatran ( 1 Imr) ja Haminan ( 1 Hma) liikennealueille, 
konduktoori A 15 pl: Kotkan ( 1 Kta) liikennelueelle, seka 
kuormausmestarit: Kouvolan ( 2 Kv), Lappeenrannan ( 1 Lr), H a

minan ( 1 Hma) ja Kotkan ( 1 Kta) liikennealueille. 
Edella mainitiuihin kirjurin ja asemamestarin virkoihin rumltetyt 

ovat velvolliset, mikali he tulevat toimimaan asemanhoitajina, vastaan
ottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti maarattavan postitoimipaikan 
hoitajan toimen. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Toijalan liikennealueella palvelle~lle korjausmies Arvid Kiiskiselle kirjoitettu 
tilapiiinen vapaalippu n:o 259281 matkalle Toijala-Tornio voimassaoloaika 13. 4. 
71-12. 7.71 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe lpp n:o 1009/1358, 14. 4. 71. ) 

Pieksamlien varikolla 5. 4. 1971 tilap. vet.kuljettajan Valto Vauhkosen tytta
relle Marjalle kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 498416 matkalle Pieksamliki-Hel
sinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Pro lpt n:o 292, 14. 4. 71.) 

Seinajoen Iiikennealueen liihetille Jari Jaakko Kivimaelle kirjoitettu henkilo
kortti n:o 098349 on kadonnut ja kuoletetaan. ( Sk lpp n:o 844, 17. 4. 71. ) 



Ajanmukaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa HEN G EN VA A R AS T A, 
joka uhkaa kilven ylapuolella olevista jannitteisista ajojohdoista ja 
muista rakenteista. 

Joutuessasi kiipeamaan portaita tai tikkaita ja samalla kenties ohit
tamaan taman salamakilven, varmistaudu siita, etta ajojohto on tehty 
jannitteettomiiksi ja maadoitettu. Muuten taman kilven ohittaminen 
on todella h e n g e n v a a r a 11 i s t a. 



Ajankohtaista 

Maa.ssamme jaa tila.stojen mukaan j()ka vuosi joku rautatielainen vaunu
jen puskimien valiin vakavin seurauksin siita huolimatta, etta mei.ta kaikki.a 
on varoi.tettu menemiista puskirmien edi.tse vaunujen liihestyessii toisiaan tai 
veturi.n ajaessa vaunuihi.n kiinni_ Kiire, liuk!1.8 keli ja heikohko valai t us 
saatt.avat myos aiheuttaa 'kompastum:ilsen tai lankeamioon ja johtaa onnetto
muuteen. Nai.ssii toissii on noudatettava aina varovaisuutta. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 16a 

Vllttaus Virall isiin t iedotuksii n merkitaan: VT 1171 .2 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To I m i t u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. JO. 4. 1971 

H enkiloautojen vuokraus 

VR Kiiskylehdessii 50 a/69 annetut autojen vuokrausohjeet muutetaan 
1. 5. 1971 lukien seuraavan sisiiltoiseksi: 

Autojen vuokrausohjeet: 

Tehdyn vuokraustoimintasopimuksen mukaan viilittaviit kaikki henki!o
liikenteelle avatut itseniiiset VR :n liikennepaikat rautatieta kiiyttiiville asiak
kaille henkiloautojen vuokrauksia Scandinavia Autovuokraamojen jiisenvuok
raamoista. 

Vuoktausta vilitettiiessa on meneteltava seuraavasti: 

Vuokraus vilitetiian vain asiakkaalle, joka on tiiyttiinyt 21 vuotta ja 
jolla on vahintiiiin vuoden voimassa ollut ajokortti. 

Vuokrausta valitettaessa tiiytetaiin lomake "Henkiloauton viilitystilaus" 
(lomake VR 4095), johon merkitiiiin seuraavat tiedot: 

- Liikennepaikan nimi 
- Kuukausi ja vuosi. On huomattava, etta tilauskuukausi ei ole aina 

sama kuin vuokrauskuukausi . Kun auto vuokrataan kuukausien vaihteessa 
merkitaiin vuokrauskuukausi sen piiiviimaiiriin mukaan, jona vuokraus alkaa . 

- Autovuokraamon nimi ja osoite. Katso autovuokraamoluetteloa Sl

vulla 4. 
- Asiakkaan nimi, tarvittaessa puhelinnumero ja osoite. 
- Vuokrauksen piiiviimiiiiriit ja vuorokausien )ukumaiira. Ylimenevii tai 

vajaa vuorokausi lasketaan tiiydeksi vuorokaudeksi. 
Paikka, missa asiakas haluaa auton, tarkka kellonaika. 

- Tilattavan auton hintaryhma. 
- Asiakkaalle varatw1 auton merkki. Taman vuokraamo ilmoittaa autoa 

tilattaessa. 

9867/ 71 /5 
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Autosta maksettava vuorokausivuokra, joka saadaan kertomalla yhden 
vuorokauden hinta vuorokausien lukumaaralla. Vuorokausivuokra on koko 
vuokra-ajan sama ja riippuu vuokrauksen kokonaispituudesta siren, etta 6 vrk 
ja sita lyhyemmista vuokrauksista peritaan hinnastossa mainittu korkeampi 
maksu ja 7 vrk ja sita pitempaan kestavista vuokrauksista alhaisempi maksu . 
Muita maksuja ei lomakkeeseen saa merkita. 

- Palkkio, jonka VR saa vuokrauksen valityksesta. Palkkio on 20 % 
ylla mainitusta vuorokausivuokrasta. Asiakkaalle annettavaan osaan ei mer
kita VR:n valityspalkkiota . 

- Jos auto palautetaan toiselle paikkakunnalle, merkitaan tama seka 
asiakkaan esittamat lisavarustetoivomukset huomautussarakkeeseen. 

- Autonvuokrauksen valittaneen virkailijan nimi. 

Auto tilataan asianomaise ta autovuokraamosta puhelimitse ilmoittamalla 
lomakkeeseen merkityt tiedot. amalia on liikennepaikan varmistettava oikea 
vuokrahinta. 

Mikali vuokraamoon ei paasta suoraan automaattisella kaukopuhelimella 
on kaytettava sen liikennepaikan valitysta , joka on lahinna kysymyksessa 
olevaa autovuokraamoa tai Scat~dinavia Autovuokraamojen Helsingissa sijait
sevaa paatoimistoa os. Aurorankatu 13 B Helsinki 10, puh. 444 773, telex 
12-1 235. 

Ellei vuokraamoon heti saada yhteytta tai vuokraamo ei voi heti vahvis
taa toivottua autoa ilmoitetaan asiakkaalle vahvistus myohemmin hanen 
kanssaan sovitulla tavalla. 

"Henkiloauton valitystilaus" (lom. VR 4095) taytetaan neljana kappa
leena : yksi annetaan asiakkaalle, yksi jaa liikennepaikalle ja kaksi lahetetaan 
vuokrauskuukautta lahinna seuraavan kuukauden viidenteen paivaan men
nessa tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon ( trk). Esimerkiksi maalis
kuussa heinakuuksi tehtya auton valitystilauslomaketta ei saa lahettaa tili 
toimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon ennenkuin vasta elokuussa . 

Vuokrauksia valitettaessa ei liikennepaikoilla kanneta mitaan maksuja . 
Vuokraamo perii asiakkaalta kaikki maksut . 

Jos asiakas tilauksen tultua vahvistetuksi jalkeenpain muuttaa tai peruut
taa tilauksen, on muutos valittomasti ilmoitettava ao . vuokraamoon seka 
tehtava korjaukset lomakkeeseen "Henkiloauton valitys tilaus". Kun asiakas 
muuttaa tilaustaan ottaessaan auton kayttoonsa , on autovuokraamon puo
lestaan viipymatta ilmoitettava muu toksesta tilaajaliikennepaikalle. Tilitoi
miston kotimaiseen tarkastusjaostoon lahetettyihin lomakkeisiin ei voida 
tehda muutoksia. 

Tarvittavia lisatietoja autonvuokraustoiminnasta antaa Helsingin liiken
nepiirin henkiloliikenneasiamies J. Levonen, puh . 3270 tai Scandinavia Auto
vuokraamot Oy, Aurorankatu 13 B, Helsinki 10, pub. 444 773, telex 12-
1235. 
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Autojen vuokraushinnasto 
Autojen hintarybmat 

seka esimerkkeja hinta
ryhmiin kuuluvista 

autoista 

A. VW-1300 ........... . 
Datsun 1000 

B. Opel Kadett ... , ...... . 
Vauxhall Viva 

C. Ford Cortina 
Saab 96 

D. Opel Rekord 
Mazda 1500 

1-6 vrk 
vuokra vuo
rokauclel ta 

mk 23,-

mk 25,-

mk 27,-

mk 35,-

E. Volvo 144 . . . . . . . . . . . mk 38,
Saab 99 
VW -pikkubussi 
Ford Transit bussi 

F. Amerikkalaiset au rot 
Mercedes Benz 

mk 42,-

yli 7 vrk 
vuokra vuo-
rokaudelta 

mk 21,-

mk 23,-

mk 25,-

mk 32,-

mk 35,-

mk 39,-

16 a 

korvaus jokai-
selta ajetulta 
kilometril ta 

mk 0,23 

mk 0,25 

mk 0,27 

mk 0,35 

mk 0,38 

mk 0,42 

Vuokraamo perii asiakkaalta laskun loppusummasta 12.4 % liikevaihto
veroa. 

Helsingissa on eraita yllamainittuja autoja saatavana myos automaatti
vaihteistolla varustettuna, jolloin vuorokausivuokra on mk 5,- ja kilometri
maksu mk 0,05 vastaavaa normaalivaihteistolla varustettua mallia korkeampi. 

Vuorokausimaksu lasketaan jokaiselta 24 tunnilta vuokraushetkesta al
kaen. Vajaa tai ylimeneva vuorokauden osa lasketaan taydeksi vuorokau
deksi. 

V uokrausebdot 

Hintoihin sisaltyy: oljyt, huollot, korjaukset, auton toimitus rautatiease
malle, lentokentalle, satamaan, hotelleihin ja vastaaviin paikkoihin vuokraa
mon sijainripaikkakunnalla. 

Hintoihin ei sisally polttoainetta. Auton toimituksesta tai noudosta toi
selle paikkaku nnalle peri taan eri korvaus. 

Vakuutus: Autot ovat taysin vakuutettuja palon, murron ja varkauden 
varalta. Muu sa vauriotapauksessa on asiakkaan omavastuuosuus mk 500. 
Vaurion aiheuttamista seisonrapaivista veloitetaan lisaksi hinnaston mukainen 
vuorokausimaksu, kuitenkin enintaan 30 paivalta. 

Auton palautus toisetle paikkakunnalle: tahdella merkittyjen avainpaik
kakuntien valilla tapahtuvasta vuokrauksesta ei perita lisamaksua jos vuok
raus kestaa yli 14 vuorokautta, lyhyemmassa vuokrauksessa veloitetaan auton 
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hausta kotipaikkakunnalle mk 40,-. Muiden paikkakuntien valilla tapabtu
vi sa vuokrauk issa peritaan auton hausta mk 0,40 kilometrilta. 

Kuljettajalta edellytetiian: vahintaan 21 vuoden ika ( bintaryhmissa E ja 
F 24 vuoden ikaa) seka yhden vuoden ajokokemusta. 

Maksut: vuokraamo kantaa jo autoa luovuttaessaan vuorokausimaksut, 
arvioidut kilometrimaksut seka liikevaihtoveron. Lopulliset maksut vuok
raamo perii autoa palautettaessa . 

Luettelo Scandinavia Autovuokraamojen toimipaikoista ;a niissa vuokratta
vana olevista autoista 

paikkakunta 

ALAVUS 

HAMINA 

HELSINKI 

vuokraamon nimi ja osoite 

E . Luhtasaari, Autovuokraamo 
puh . 965-1856 

Autopalvelu A . Kokkola 
Villenkatu 6 A 
puh. 952-42107 

vuokrattavana 
olevien autojen 
hintaryhmat 

A jaB 

A ja B 

X Scandinavian Autovuokraamat O y . A, B, C, D, E ja F 
Aurorankatu 13 A 
puh. 90-444773 

X Helsingin Lentoasema . . . . ..... . 

Autovuokraamo J . Voutilainen .. . 
Gyldenintie 3 A 
puh. 90-674123 

A, B, C, D, E ja F 

A,B, D ja E 

HAMEENLINNA Hameenlinnan Autovuokraamo 
Birger J aarlinkatu 21 B 

A jaB 

IISALMI 

ILMAJOKI 

IMATRA 

JOENSUU 

puh. 917-24205 

Iisalmen Autovuokraamo 
Oikokatu 6 
puh. 2110 

Autovuokraamo E . Koivulahti 
Ilmajoki kk 
puh . 964-56373 

Autopalvelu A. Kokkola 
Vuoksenniskantie 39 
puh. 31678 

A jaB 

A,C ja E 

X Joensuun Autovuokraamo V. Ahokas A, B, C, E ja F 
Kirkkokatu 21 A 
puh . 23597 
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vuokrattavaua 

paikkakunta vuokraamon nimi ja osoite 
olevien autojen 
hintaryhmat 

JYV.ASKYLA X Esan Autovuokraamo ... . ...... . A,B, D ja F 
Mattilankatu 60 ja Korkeakoskentie 2 
puh. 941-14415 ja 15514 

KAJAANI X Kajaanin Autovuokraamo Oy A,B,C ja D 
Kalevankatu 1 
puh. 4100 

KAUHAJOKI Scandinavia Autovuokraamo A jaB 
Kauhajoki kk 
puh. 468 

KEMI X Tornion Autovuokraamo . .... ... A,B ja C 
Hellantinkatu 8, Tornio 
puh. Tornio 697 

KOKKOLA X Kirkonmiien Autovuokraamo A,B,C ja E 
Kirkkotie 4 
puh. 2291 

KOTKA Autopalvelu A. Kokkola ..... .. . A jaB 
Kapteeninkatu 24 
puh. 952-14545 

KOUVOLA Autopalvelu A. Kokkola .... .... A, B, C ja E 
Kalevankatu 33 
puh . 951-4545 

KUOPIO X Autovuokraamo V. Suuronen A, B ja D 
Savonkatu 1 
puh. 971-16707 

KUUSAMO Kuusamon Autovuokraamo A 
Kaiterantie 23 
puh. 560 

LAHTI Scandinavian Autovuokraamo 
Aleksanterinkatu 37 

A, B, C,D ja E 

puh. 918-27017 

LAITILA Autovuokraamo Laiho • • 0 . 0 ••••• C ja E 
Laitila kk 
puh . 922-51336 

LAPPEENRANTA Autovuokraamo Karhumiiki A, B ja C 
Savonkatu 9 
puh. 953-13868 
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vuokrattavana 
olevien autojen 

paikkakun ta vuokraamon nimi ja osoite hintaryhmiit 

LOHJA Lohjan Autovuokraamo .. . . . .... A jaB 
Lohjan as. 

pub. 912-2246 

MIKKELI Aseman Au tovuokraamo ..... .. . A,B Ja c 
Ahonkatu 9 
puh. 13940 

NAANTALI X Naantalin Autovuokraamo .. .... . A,B,C ja E 
Lietsala, Maskuntie 
pub . 921-758021 

OULU X Oulun Autovuokraamo ......... A,B,C,E Ja F 
Koskitie 7 B 
pub. 981-12914 

PELLO Tornion Autovuokraamo •• 0 0 • • 0. A 
Pello 
puh . 152 

RAAHE Aseman Autovuokraamo ........ A ja B 
Lukionkatu 2 
pub. 938-3790 

RAISIO Naantalin Autovuokraamo .. . .... A,B,C ja E 
Union H_90lto, Raisio 
pub. 921-783710 

RAUMA Autovuokraamo A. Haaparanta A,B ja c 
Kukkiskatu 1 A 
pub. 938-12396 

RIIHIMAKI Riibimaen Autopalvelu ......... A 
V altakayra 4 
pub. 914-34171 

ROVANIEMI X Autovuokraamo Helina Jantti A Ja c 
Inapolku 4 A 
pub. 16770 

SAARI]ARVI Esan Autovuokraamo • 0 ••••••••• A 
Suoja 
puh. 552 

SAVONLINNA Savonlinnan Autovuokraamo A,B ja c 
Olavinkatu 38 
pub. 22102 
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paikkakunta 

vuokrattavana 
olevien autojen 
hintaryhmiit 

16 a 

SEINAJOKI 

vuokraamon nimi ja osoite 

Laurilan Au tovuokraamo 
Ilmarisenkatu 27 

A,B, C,D ja E 

TORNIO 

TURKU X 

puh. 964-21697 

Totnion Autovuokraamo 
Hellantinkatu 8 
puh. 697 

Autovuokraamo Laiho 
Brabenka tu 18 
puh. 921-19440 

A, B ja C 

A Ja C 

UUSIKAUPUNKI Autovuokraamo Laiho . . . . . . . . . . A ja C 
Koulukatu 1 

VAASA 

puh. 922-51336 ja 2956 

X Scandinavia Autovuokraamo 
Hovioikeudenpuis tikko 18 
puh. 961-11420 

A,B Ja E 

AMMANSAARI Ammansaaren Autovuokraamo A 
puh. 184 

(Mt n:o Lko 2959, 17. 4. 71 .) VT 16 a/71. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 17 

Viittaus Vlrallislin tledotukslin merkltiin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m it us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 29. 4. 1971 

sis a II y s: 

1. Valtion virkamiesten palkkaustaulu-
kot ajalle 1. 6. 1971-31. 8. 1971. 

2. Vakuupaikkalippuvihot. 
3. Muutoksia tililuetteloon. 
4. Eraita taloudellisia indeksisarjoja. 
5. Neuvostoliitosta saapuvien haapapa

peripuiden ja jatelautojen rahti
alennus. 

6. Liikennepaikkojen valimatkat -jul
kaisu : muutoksia. 

7. VR:n autoliikenne: muutoksia. 

9. Matkatavaralahetysten viivastyminen. 
10. Konduktoorinlomakelipun tayttii

minen. 
11. Tarvikkeiden tilaaminen vattion han

kintakeskuksen tekemien sopirnusten 
perusteella. 

12. 10 markan sarjalippu. 
13. Avoimia virkoja ja toimia. 
14. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

Valtion virkamiesten palkkaustaulukot ajalle 1. 6. 1971- 1 
31. 8. 1971 

Valtion virkamiesten palldmukset suoritetaan 1. 6. 1971-31. 8. 
1971 valise1ta ajalta valtiovarainministerJon anta.mien ohjeiden liitteena 
2 olevien taulukoiden mukaan, jotka on otet:tu Virallisten tiedotusten 
tahan numeroon. Pal.kJkaustaulukoiden kayttoohjeet on jo julkaistu 
VT:ssa 4/71.2. (Hloj n:o Hlo 332/120/71 , 24. 4. 71.) VT 17/71 1. 
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1 Liite 2 

1.6.1971--31.8.1971 

Palkkaustaulukot ajalle 1.6.1971--31.8.1971 

Taulukko 1 Taulukko 2 

A-palkkausluokkien peruspalkat B-palkkaluokkien peruspalkat 
ja vuosipalkkiot, mk ja vuosipalkkiot, m.k 

Palkkaus· Peruspalkka tai vuosipalkkio Palkkaus- Peruspalkka tai vuosipa!kkio 
luokka vuodessa kuukaudessa luokka vuodessa kuukaudessa 

A1 7 665,84 638,82 B1 40 240,56 3 353,38 
A2 7 852,68 654,39 B2 42 305,04 3 525,42 
A3 8 053,80 671,15 B3 45 078,96 3 756,58 
A4 8283,- 690,25 B4 48 397,80 4 033,15 
A5 8 512,44 709,37 B5 52 494,60 4 374,55 

A6 8 741,88 728,49 B6 57 295,80 4 774,65 
A7 8 971,44 747,62 B7 62 743,80 5 228,65 
AS 9 217,44 768,12 B8 68 964,60 5 747,05 
A9 ....... 9 504,72 792,06 
A 10 9 808,08 817,34 

All 10128,24 844,02 
Taulukko 3 

A 12 10 461,24 871,77 Soptinuspalkkaluokkien sopimus-
Al3 10 794,36 899,53 palkat, mk A 14 11127,60 927,30 
A 15 11513,76 959,48 Sopimus-

Sopimuspalkka 
~ vuodessa kuukaudessa 

A 16 11986,08 998,84 S1 18 579,72 1548,31 
A 17 12 486,96 1040,58 S2 19729,44 1644,12 
A 18 13 079,28 1089,94 S3 20 987,76 1748,98 
A19 13 729,80 1144,15 S4 22353,24 1862,77 
A20 14 496,24 1208,02 S5 23 751,36 1979,28 

A21 15 257,28 1271,44 S6 25 316,64 2109,72 
A22 16103,16 1341,93 S7 26 981,40 2 248,45 
A23 16 932,96 1411,08 S8 28 906,44 2 408,87 
A24 17 883,84 1490,32 S9 31001,16 2 583,43 
A25 18 936,84 1578,07 s 10 33 248,28 2 770,69 

A26 20 046,96 1670,58 S11 35810,64 2 984,22 
A27 21234,48 1 769,54 s 12 38504,04 3 208,67 
A28 22 515,24 1876,27 S13 40 240,56 3 353,38 
A29 23 961,- 1996,75 s 14 42 305,D4 3 525,42 
A30 25 467,48 2122,29 s 15 45 078,96 3 756,58 

s 16 48 397,80 4 033,15 
s 17 52 494,60 4 374,55 
s 18 57 295,80 4 774,65 
s 19 62 743,80 5 228,65 
s 20 68 964,60 5747,05 
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1.6.1971--31.8.1971 1 

Taulukko 4 a 

A-palkkausluokkien ikal.isiit, rnk 
Palkkaus· Ikalisii t vuodcssa lkalisiit kuukaudessa 
luokka ensimmiiinen toinen kolmas ncljiis viides ensimmiiinen toinen kolmas ne!jiis viides 

A1 459,96 383,28 383,28 383,28 383,28 38,33 31,94 31,94 31,94 31,94 
A2 471,12 392,64 392,64 392,64 392,64 39,26 32,72 3.2,72 32,72 32,72 
A3 483,24 402,72 402,72 402,72 402,72 40,27 33,56 33,56 33,56 33,56 
A4 497,04 414,12 414,12 414,12 414,12 41,42 34,51 34,51 34,51 34,51 
A5 510,72 425,64 425,64 425,64 425,64 42,56 35,47 35,47 35,47 35,47 

A6 524,52 437,04 437,04 437,04 437,04 43,71 36,42 36,42 36,42 36,42 
A7 538,32 448,56 448,56 448,56 448,56 44,86 37,38 37,38 37,38 37,38 
AS 553,08 460,92 460,92 460,92 460,92 46,09 38,41 38,41 38,41 38,41 
A9 570,24 475,20 475,20 475,20 475,20 47,52 39,60 39,60 39,60 39,60 
A10 588,48 490,44 490,44 490,44 490,44 49,04 40,87 40,87 40,87 40,87 

All 607,68 506,40 506,40 506,40 506,40 50,64 42,20 42,20 42,20 42,20 
A12 627,72 523,08 523,08 523,08 523,08 52,31 43,59 43,59 43,59 43,59 
AU 647,64 539,76 539,76 539,76 539,76 53,97 44,98 44,98 44,98 44,98 
A 14 667,68 556,44 556,44 556,44 556,44 55,64 46,37 46,37 46,37 46,37 
A 15 690,84 575,64 575,64 575,64 575,64 57,57 47,'[! 47,97 47,97 47,97 

A 16 719,16 599,28 599,28 599,28 599,28 59,93 49,94 49,94 49,94 49,94 
A 17 749,16 624,36 624,36 624,36 624,36 62,43 52,03 52,03 52,03 52,03 
A 18 784,80 654,- 654,- 654,- 654,- 65,40 54,50 54,50 54,50 54,50 
A19 823,80 686,52 686,52 686,52 686,52 68,65 57,21 57,21 57,21 57,21 
A20 869,76 724,80 724,80 724,80 724,80 72,48 60,40 60,40 60,40 60,40 

A21 915,48 762,84 762,84 762,84 762,84 76,29 63,57 63,57 63,57 63,57 
A22 966,24 805,20 805,20 805,20 205,20 80,52 67,10 67,10 67,10 67,10 
A23 1015,92 846,60 846,60 846,60 846,60 84,66 70,55 70,55 70,55 70,55 
A24 1073,04 894,24 894,24 894,24 894,24 89,42 74,52 74,52 74,52 74,52 
A25 1136,16 946,80 846,80 946,80 946,80 94,68 78,90 78,90 78,90 78,90 

A26 1 202,76 1 002,36 1 002,36 1 002,36 1 002,36 100,23 83,53 83,53 83,53 83,53 
A27 1274,04 1 061,76 1 061,76 1 061,76 1 061,76 106,17 88,48 88,48 88,48 88,48 
A28 1 350,96 1125,72 1125,72 1125,72 1125,72 112,58 93,81 93,81 93,81 93,81 
A29 1437,72 1198,08 1198,08 1198,08 1198,08 119,81 99,84 99,84 99,84 99,84 
A30 1 528,08 1 273,32 1 273,32 1 273,32 1273,32 127,34 106,11 106,11 106,11 106,11 
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1 1.6.1971--31.8.1971 

Taulukko 4 b 

A-palkkausluokkien ikalisat, mk 
Palkkaus- Ikalisat vuodessa llitisat kuukaudessa 
luokka e.nsimmiiinen toinen kolmas neljiis viides ensimm3inen toinen kolmas neljiis viides 
A15 650,52 766,44 
A16 650,52 766,44 761,04 
A17 766,44 761,04 845,88 
A18 766,44 761,04 845,88 829,80 
A19 761,D4 845,88 829,80 950,88 
A20 845,88 829,80 950,88 1053,-

A 21 829,80 950,88 1 053,- 1110,12 
A 22 950,88 1 053,- 1110,12 1187,52 
A 23 1 053,- 1110,12 1187,52 1 280,76 
A24 1053,- 1110,12 1187,52 1280,76 1445,76 87,75 
A 25 1110,12 1187,52 1280,76 1445,76 1506,48 92,51 

54,21 63,87 
54,21 63,87 63,42 
63,87 63,42 70,49 

63,87 63,42 70,49 69,15 
63,42 70,49 69,15 79,24 
70,49 69,15 79,24 87,75 

69,15 79,24 87,75 92,51 
79,24 87,75 92,51 98,96 
87,75 92,51 98,96 106,73 
92,51 98,96 106,73 120,48 
98,96 106,73 120,48 125,54 

A 26 1187,52 1280,76 1 445,76 1506,48 1 766,40 98,96 106,73 120,48 125,54 147,20 
A 27 1280,76 1445,76 1506,48 1 766,40 1 937,88 106,73 120,48 125,54 147,20 161,49 
A28 1445,76 1506,48 1766,40 1937,88 2108,28 120,48 125,54 147,20 161,49 175,69 
A 29 1506,48 1 766,40 1 937,88 2 108,28 2 477,52 125,54 147,20 161,49 175,69 206,46 
A 30 1766,40 1937,88 2 108,28 2 477,52 2 598,12 147,20 161,49 175,69 206,46 216,51 
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1.6.1971--31.8.1971 1 

Tauluk.ko 5a 

A-palkkausluokkien kahden ja useamman ikalisiin yhteismiHirii 
kuukaudessa, mk 

Palkkaus- kaksi ilciilisiiii Kolme ilciilisiiii Nelja ikilisiiii Viisi ikiilislili 
luokka yhteensii yhteensii yhteensii yhteensa 

A1 . . . . ... ... .. .. 70,27 102,21 134,15 166,09 
A2 • • ••••• • 0 • • •• • 71,98 104,70 137,42 170,14 
A3 .............. 73,83 107,39 140,95 174,51 
A4 • 0 • • • • • 0 •••• • • 75,93 110,44 144,95 179,46 
A5 ••• •• 0 • • •• • 0 • • 78,03 113,50 148,97 184,44 

A6 •• •• • •• • • 0. 0 0. 80,13 116,55 152,97 189,39 
A7 • • • •• •••••• 0 •• 82,24 119,62 157,- 194,38 
A8 0. 0 ••• ••• • • ••• 84,50 122,91 161,32 199,73 
A9 . .. ... .. ..... . 87,12 126,72 166,32 205,92 
A 10 . .. ...... ..... 89,91 130,78 171,65 212,52 

All ... .. ...... . . . 92,84 135,04 177,24 219,44 
A12 .. . . . .... .. . .. 95,90 139,49 183,08 226,67 
A13 . .. .. .... ... .. 98,95 143,93 188,91 233,89 
A14 ••• • • •• 0 •• • 0 •• 102,01 148,38 194,75 241,12 
A 15 • • •••• • 0 ••• •• • 105,54 153,51 201,48 249,45 

A16 •• • • 0 • • •• • •••• 109,87 159,81 209,75 259,69 
A 17 .. .... . . .. .. .. 114,46 166,49 218,52 270,55 
A 18 . .... .. . .... . . 119,90 174,40 228,90 283,40 
A19 . ......... .. .. 125,86 183,07 240,28 297,49 
A20 •••• 0 •••• • •• • • 132,88 193,28 253,68 314,08 

A21 ... . ... . . ... .. 139.86 203,43 267,- 330,57 
A22 • 0 •• • • ••• • •••• 147;62 214,72 281,82 348,92 
A23 .. . . . . . . . . . . . . 155,21 225,76 296,31 366,86 
A24 0 •• • • • • • • • •••• 163,94 238,46 312,98 387,50 
A25 ... ....... . ... 173,58 252,48 331,38 410,28 

A26 ........... . .. 183,76 267,29 350,82 434,35 
A27 ••• 0. 0 •••• • ••• 194,65 283,13 371,61 460,09 
A28 . . . . ..... ... .. 206,39 300,20 394,01 487,82 
A29 ... . ...... .. .. 219,65 319,49 419,33 519,17 
A30 ... . ...... . ... 233,45 339,56 445,67 551,78 
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1.6.1971--31.8.1971 

Taulukko 5 b 

A-palkkausluokkien kahden ja useamman ikalisan yhteismaara 
kuukaudessa, mk 

Palkkaus· kaksi ikiillsiiii Kolme ikiilisaa Nelia ik1ilisiia Vilsi ikalisiiii 
luokka ybteensa yhteensa yhteensii yhteensa 

A15 .. . . .. ... . . . . . 184,67 248,54 

A 16 ............ . . 145,31 209,18 272,60 
Al7 .... .. .. . .... . 167,44 230,86 301,35 
Al8 .. . .......... . 118,08 181,50 251,99 321,14 
A 19 ... .. .... .. . . .. 127,29 197,78 266,93 346,17 
A20 .. . . . .. . . . .... 133,91 203,06 282,30 370,05 

A21 . ... . .... .. . .. 139,64 218,88 306,63 399,14 
A22 . . .. . . .. ...... 148,39 236,14 328,65 427,61 
A23 . . . ... ... ... .. 166,99 259,50 358,46 465,19 
A24 • •• • • •• •• 0 •••• 180,26 279,22 385,95 506,43 
A25 .... ..... . .. . . 191,47 298,20 418,68 544,22 

A26 •••••••• 0 ...... 205,69 326,17 451,71 598,91 
A27 .... . . . ... . ... 277,21 352,75 499,95 661,44 
A28 ...... . ....... 246,02 393,22 554,71 730,40 
A29 . . . .. .... .. ... 272,74 434,23 609,92 816,38 
A30 0 •••••• 0 • •••• • 308,69 484,38 690,84 907,35 
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1.6.1971--31.8. 1971 1 

Taulukko 6 

A-palkkausluokkien kalliinpaikanlisat, mk 
Kalliinpalkanl isa vuodes a Kall iinpaikanlisii kuukaudessa 
m 11 I III II I 

Palkkaus- kalleus- kalleus- kalleus- kalleus- kalleus· kalleus-
Juokka ryhmiissii ryhmiissii ryhmlissli ryhmassli ryhmiissii ryhmiissii 

A1 .......... . . . . 155,04 300,72 451,56 12,92 25,06 37,63 
A2 ...... . .. . . . .. 155,04 319,80 466,32 12,92 26,65 38,86 
A 3 . . ............ 174,12 339,60 506,04 14,51 28,30 42,17 
A 4 .............. 174,12 348,96 514,68 14,51 29,08 42,89 
A5 ............. . 176,88 359,40 540,48 14,74 29,95 45,04 

A6 . ........ .. ... 188,16 367,20 568,32 15,68 30,60 47,36 
A7 . . ........... . 198,60 393,24 588,72 16,55 32,77 49,06 
A8 . . ..... . ...... 211,56 412,68 625,08 17,63 34,39 52,09 
A9 . .. . . .... . ... . 212,28 440,88 658,56 17,69 36,74 54,88 
A 10 . .. . . . . . ...... 238,44 469,68 703,44 19,87 39,14 58,62 

All . . .. . .... .. . .. 250,32 502,44 743,64 20,86 41,87 61,97 
A12 . . .. . ...... . . . 253,56 516,60 795,48 21 ,13 43,05 66,29 
A13 . . . . . . . . . . . . . . 274,92 560,28 877,20 22,91 46,69 73,10 
A 14 . .... . . . ... .. . 311,28 626,76 956,16 25,94 52,23 79,68 
A15 .. .. .. .. ...... 335,40 671,76 1000,56 27,95 55,98 83,38 

A 16 . .. .. . . . ... . .. 349,68 686,04 1036,92 29,14 57,17 86,41 
A 17 ..... . ... . . . . . . 357,60 732,- 1087,56 29,80 61 ,- 90,63 
A 18 .. . .. . . . ...... 378,96 768,12 1143,- 31,58 64,01 95,25 
A19 . ... ... . ..... . 404,52 798,52 1212,36 33,71 66,57 101,03 
A20 . . . . . ..... . ... 422,40 838,80 1 256,64 35,20 69,90 104,72 

A21 .. . ... . . ..... . 449,28 889,56 1334,16 37,44 74,13 111,18 
A22 ... . ..... ... .. 462,- 917,52 1380,36 38,50 76,46 115,03 
A23 . . . . . . . . . . . . . . 483,48 967,80 1468,80 40,29 80,65 122,40 
A24 ... .. .... . ... . 502,68 1024,32 1521,60 41 ,89 85,36 126,80 
A25 .... .. . . . .. .. . 551,64 1073,52 1 618,32 45,97 89,46 134,86 

A26 . . ...... ... ... 570,84 1115,88 1686,72 47,57 92,99 140,56 
A27 . ... . .. . . . ... . 600,- 1196,76 1775,88 50,- 99,73 147,99 
A28 . .......... . . . 631,44 1250,04 1873,80 52,62 104,17 156,15 
A29 ........ . ..... 643,68 1290,12 1 933,92 53,64 107,51 161,16 
A30 ilman ikalisaii 667,20 1341 ,- 2 007,48 55,60 111,75 167,29 

A30 yhdellii ikiilisallii 692,64 1385,52 2 082,24 57,72 115,46 173,52 
kahdella 723,36 1438,56 2183,04 60,28 119,88 181,92 
kolmella 

" 
739,56 1502,04 2241,60 61 ,63 125,17 186,80 

neljahla 765,72 1550,04 2315,16 63,81 129,17 192,93 
viidella 809,88 1 605,84 2 423,88 67,49 133,82 201,99 
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1 1.6.1971--31.8.1971 

Taulukko 7 a ( Yhdistelmataulukko) 

A-palkkausluokkien peruspalkan tal vuosipalkkion, kalliinpaikanlisan 
seka ikalisien yhteismaadi ikalisaryhmittain kuukaudessa, mk 

III KALLEUSRYHMA 
Palkkaus- Ikiilisien lukumiiiira 

luokka 0 1 2 3 -1 5 
A1 651,7-t 690,07 722,01 753,95 785,89 817,83 
A2 667,31 706,57 739,29 772,01 804,73 837,45 
A3 685,66 725,93 759,49 793,05 826,61 860,17 
A4 704,76 746,18 780,69 815,20 849,71 884,22 
A5 724,11 766,67 802,14 837,61 873,08 908,55 

A6 744,17 787,88 824,30 860,72 897,14 933,56 
A7 764,17 809,03 846,41 883,79 921,17 958,55 
A8 785,75 831,84 870,25 908,66 947,07 985,48 
A9 809,75 857,27 896,87 936,47 976,07 1015,67 
A 10 837,21 886,25 927,12 967,99 1008,86 1049,73 

All 864,88 915,52 957,72 999,92 1 042,12 1084,32 
A12 892,90 945,21 988,80 1032,39 1075,98 1119,57 
A13 922,44 976,41 1021,39 1066,37 1111,35 1156,33 
A 14 953,24 1008,88 1055,25 1101,62 1147,99 1194,36 
A 15 987,43 1045,- 1092,97 1140,94 1188,91 1236,88 

A16 1027,98 1 087,91 1137,85 1187,79 1237,73 1287,67 
A 17 1070,38 1132,81 1184,84 1236,87 1288,90 1340,93 
A18 1121,52 1186,92 1241,42 1295,92 1350,42 1404,92 
A 19 1177,86 1246,51 1303,72 1360,93 1418,14 1475,35 
A20 1 243,22 1315,70 1 376,10 1436,50 1496,90 1557,30 

A21 1308,88 1 385,17 1448,74 1512,31 1575,88 1 639,45 
A22 1 380,43 1460,95 1528,05 1595,15 1662,25 1729,35 
A23 1451,37 1536,03 1606,58 1677,13 1 747,68 1818,23 
A24 1532,21 1621,63 1696,15 1770,67 1845,19 1919,71 
A25 1624,04 1718,72 1797,62 1876,52 1955,42 2 034,32 

A26 1718,15 1818,38 1 901,91 1985,44 2 068,97 2 152,50 
A27 1 819,54 1925,71 2 014,19 2102,67 2 191,15 2 279,63 
A28 1928,89 2 041,47 2135,28 2229,09 2 322,90 2 416,71 
A29 2 050,39 2170,20 2 270,04 2 369,88 2 469,72 2 569,56 
A30 2177,89 2 305,23 2 411,34 2 517,45 2 623,56 2 729,67 
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Taulukko 7 a jatkoa 

II KALLEUSRYHMA 
Palkkaus- Ikiilisien lulrumiiiiJ:ii 

Juokka 0 1 2 3 4 5 
A1 663,88 702,21 734,15 766,09 798,03 829,97 
A2 681,04 720,30 753,02 785,74 818,46 851,18 
A3 699,45 739,72 773,28 806,84 840,40 873,96 
A4 719,33 760,75 795,26 829,77 864,28 898,79 
A5 739,32 781,88 817,35 852,82 888,29 923,76 

A6 759,09 802,80 839,22 875,64 912,06 948,48 
A7 780,39 825,25 862,63 900,01 937,39 974,77 
A8 802,51 848,60 887,01 925,42 963,83 1 002,24 
A9 828,80 876,32 915,92 955,52 995,12 1034,72 
A10 856,48 905,52 946,39 987,26 1028,13 1069,-

All 885,89 936,53 978,73 1020,93 1 063,13 1105,33 
A12 914,82 967,13 1010,72 1054,31 1097,90 1141,49 
A13 946,22 1 000,19 1 045,17 1090,15 1135,13 1180,11 
A 14 979,53 1035,17 1081,54 1127,91 1174,28 1220,65 
A 15 1 015,46 1073,03 1121,- 1168,97 1216,94 1264,91 

A16 1056,01 1115,94 1165,88 1215 82 1265,76 1315,70 
A 17 1101,58 1164,01 1216,04 1268,07 1 320,10 1372,13 
A 18 1153,95 1219,35 1 273,85 1328,35 1382,85 1437,35 
A 19 1210,72 1 279,37 1336,58 1393,79 1451,- 1 508,21 
A20 1277,92 1350,40 1410,80 1471,20 1531,60 1592,-

A21 1 345,57 1421,86 1485,43 1549,- 1 612,57 1676,14 
A22 1418,39 1498,91 1566,01 1633,11 1700,21 1 767,31 
A23 1491,73 1576,39 1646,94 1717,49 1788,04 1858,59 
A24 1575,68 1665,10 1739,62 1 814,14 1888,66 1 963,18 
A25 1 667,53 1 762,21 1 841,11 1920,01 1998,91 2 077,81 

A26 1763,57 1863,80 1 947,33 2 030,86 2114,39 2 197,92 
A27 1 869,27 1975,44 2 063,92 2 152,40 2 240,88 2 329,36 
A28 1 980,44 2 093,02 2186,83 2 280,64 2 374,45 2 468,26 
A29 2 104,26 2 224,07 2 323,91 2 423,75 2 523,59 2 623,43 
A30 2 234,04 2 361,38 2 467,49 2 573,60 2 679,71 2 785,82 

2 10158/71/5 
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1 1.6.1971--31.8.1971 

Taulukko 7 a jatkoa 

I KALLEUSRYHMA 
Palkkaus- Ildilisien lukumliiirli )5 luokkn 0 1 2 3 4 

A1 676,45 714,78 746,72 778,66 810,60 842,54 
A2 693,25 732,51 765,23 797,95 830,67 863,39 
A3 713,32 753,59 787,15 820,71 854,27 887,83 
A4 733,14 774,56 809,07 843,58 878,09 912,60 
A5 754,41 796,97 832,44 867,91 903,38 938,85 

A6 775,85 819,56 855,98 892,40 928,82 965,24 
A7 796,68 841,54 878,92 916,30 953,68 991,06 
AB 820,21 866,30 904,71 943,12 981,53 1019,94 
A9 846,94 894,46 934,06 973,66 1013,26 1 052,86 
A10 875,96 925,- 965,87 1 006,74 1047,61 1 088,48 

All 905,99 956,63 998,83 1041,03 1083,23 1125,43 
A 12 938,06 990,37 1 033,96 1 077,55 1121,14 1164,73 
Al3 972,63 1026,60 1071,58 1116,56 1161,54 1206,52 
A 14 1006,98 1062,62 1108,99 1155,36 1201,73 1248,10 
A15 1042,86 1100,43 1148,40 1196,37 1244,34 1292,31 

A 16 1085,25 1145,18 1195,12 1245,06 1295,- 1344,94 
A17 1131,21 1193,64 1245,67 1297,70 1349,73 1401,76 
A18 1185,19 1250,59 1305,09 1 359,59 1414,09 1468,59 
A 19 1245,18 1313,83 1371,04 1428,25 1485,46 1542,67 
A20 1312,74 1385,22 1445,62 1506,02 1 566,42 1626,82 

A21 1382,62 1458,91 1 522,48 1586,05 1649,62 1713,19 
A22 1456,96 1537,48 1 604,58 1671,68 1738,78 1805,88 
A23 1 533,48 1618,14 1688,69 1759,24 1 829,79 1900,34 
A24 1617,12 1706,54 1 781,06 1855,58 1930,10 2 004,62 
A25 1712,93 1807,61 1886,51 1 965,41 2 044,31 2123,21 

A26 1811,14 1911,37 1994,90 2 078,43 2161,96 2 245,49 
A27 1917,53 2 023,70 2112,18 2 200,66 2 289,14 2 377,62 
A28 2 032,42 2145,- 2 238,81 2 332,62 2 426,43 2 520,24 
A29 2157,91 2 277,72 2 377,56 2 477,40 2 577,24 2 677,08 
A30 2 289,58 2 416,92 2 523,03 2 629,14 2 735,25 2 841,36 
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1.6.1971--31.8.1971 1 

T aulukko 7 b ( Yhdistelmataulukko) 

A-palk.kausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisiin 
seka ikalisien yhteismaara ikalisaryhmittain kuukaudessa, mk 

III KALLEUSRYHMA 
Palkkaus- Ikiilisien Jukumaiirii 

!uokka 2 3 4 5 
A15 ... ............. 1243,22 

A 16 0 ••••••••••••••• 1243,22 1 308,88 
A17 ................ 1 243,22 1308,88 1 380,43 
A18 .... . . . . ... ... .. 1243,22 1308,88 1380,43 1 451,37 
A19 •••••••••••• 0 ••• 1308,88 1 380,43 1 451,37 1 532,21 
A20 . .. .... . .... .. .. 1380,43 1451,37 1532,21 1624,04 

A21 . . . . . . . . . . . . . . . . 1451,37 1532,21 1624,04 1 718,15 
A22 ••••••••••••••• 0 1 532,21 1624,04 1 718,15 1 819,54 
A23 . . . . . . . . . . . . . . . . 1624,04 1 718,15 1819,54 1928,89 
A24 •••••••• • ••• 0 •• 0 1624,04 1 718,15 1819,54 1 928,89 2 050,39 
A25 ................ 1 718,15 1 819,54 1928,89 2 050,39 2177,89 

A26 .. . ............. 1819,54 1928,89 2 050,39 2177,89 2 327,21 
A27 ........... . .... 1928,89 2 050,39 2 177,89 2 327,21 2 491,26 
A28 ................ 2 050,39 2177,89 2 327,21 2 491,26 2 668,30 
A29 ...... . ......... 2 177,89 2 327,21 2 491,26 2 668,30 2 876,94 
A30 ............ . ... 2 327,21 2 491,26 2 668,30 2 876,94 3 097,13 
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1 1.6.1971--31.8.1971 

Taulukko 7 b jatkoa 

II KALLEUSRYHM.A 
Palkkaus· Ikalisien lukumiiiirii 

luokka 2 3 4 5 
A 15 ........ ... ..... 1277,92 

A 16 ........... . .... 1277,92 1345,57 
A 17 .......... . ..... 1277,92 1 345,57 1418,39 
A 18 ••••••.• 0. 0 ••••• 1277,92 1345,57 1418,39 1491,73 
A 19 .... . . . ... ...... 1345,57 1 418,39 1491,73 1575,68 
A20 ... . ............ 1418,39 1491,73 1575,68 1667,53 

A21 0 •• • •• 0 ••••••••• 1491,73 1575,68 1667,53 1763,57 
A22 •• 0 ••••• • • • •• ••• 1575,68 1667,53 1763,57 1869,27 
A23 .... . ........... 1667,53 1 763,57 1869,27 1980,44 
A24 • • •••• ••••• 0 • •• • 1667,53 1 763,57 1869,27 1980,44 2104,26 
A25 ......... . ...... 1763,57 1869,27 1980,44 2104,26 2 234,04 

A26 ••• 0 •••••••••••• 1869,27 1 980,44 2104,26 2 234,04 2 384,95 
A27 ............ . .. . 1980,44 2104,26 2 234,04 2 384,95 2 550,86 
A28 ••••••• 0 •••••••• 2104,26 2 234,04 2 384,95 2 550,86 2 731,84 
A29 ........... . . . .. 2 234,04 2 384,95 2 550,86 2 731,84 2 942,30 
A30 .. . ..... . ....... 2 384,95 2 550,86 2 731,84 2 942,30 3163,46 

Taulukko 7 b jatkoa 

I KALLEUSRYHMA 
Palkkaus· Ikiilisien 1 ukumaiirii 

luokka 2 J 4 5 
A 15 •••• 0 •••• • • 0 • ••• 1245,18 1 312,74 
A16 ... . ...... . . .... 1 245,18 1312,74 1382,62 
A 17 ••• • ••• 0 •••• •• •• 1312,74 1382,62 1456,96 
A 18 • • • •••••••••••• 0 1312,74 1382,62 1456,96 1533,48 
A 19 ................ 1382,62 1456,96 1 533,48 1 617,12 
A20 .. . .. . . .. .. .. . .. 1456,96 1533,48 1 617,12 1712,93 

A21 .. .. ............ 1533,48 1617,12 1712,93 1 811,14 
A22 ... ... .......... 1617,12 1712,93 1811,14 1917,53 
A23 ••••••••••• 0 •••• 1712,93 1811,14 1 917,53 2 032,42 
A24 ..... ... . . - .. . . . 1712,93 1811,14 1917,53 2 032,42 2 157,91 
A25 • •• • ••• ••• • •••• 0 1 811,14 1 917,53 2 032,42 2157,91 2 289,58 

A26 ... .. . . .. . .. .. .. 1 917,53 2 032,42 2157,91 2 289,58 2 443,01 
A27 •••• 0 ••• •• • • •• •• 2 032,42 2157,91 2 289,58 2 443,01 2 612,90 
A28 •• 0 ••• •• • ••••••• 2 157,91 2 289,58 2 443,01 2 612,90 2 793,47 
A29 ... . . ........... 2 289,58 2 443,01 2 612,90 2 793,47 3 006,06 
A30 .. ..... . . ....... 2 443,01 2 612,90 2 793,47 3 006,06 3 231,63 
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Makuupaikkalippuvihot 2 

Rautatiehallitus on paattanyt ottaa kayttoon terasrakenteisten ma
kuuvaunujen (CEmt) kahden vuoteen osastoon o.ilkeuttavat 10 makuu
paikkalipun lippuvihot ( lomake 2224 kk). Taman perusteella 1isataiin 
tariffitaulukoiden taulukkoon 1 "Eraiit henkiloliikenteen maksut" koh-
i:aan 6 seuraava uusi rivi: 

1 
luokka 

klass 
10 makuupaikkalippua sisiiltava lippuvihko 2 vuoteen osastossa 210,00 

Naihin lippuihin sovelletaan muuten 10 maikuupa~alipun lippu
vihkosta annettuja maarayksia. 

Painos valmistuu liihiaikoina, joten asemat voivat tilata niita tar
peen mukaan normaalissa jarjestyksessii. tilitoimi&ton koti.maisesta tar
kastusjaostosta (trk). (Rh/to n:o 882/242/71, 22. 4. 71.) VT 17/ 
71. 2. 

Muutoksia tililuetteloon 3 
Tililuet:teloon tehdaan seuraavat muutokset: 

1. Kustannuspaikat 

Kelvan liikennepaikan siirtyessa 1. 5. 71 lukien Joensuun li.ilkenne
alueelta Lieksan liikennealueelle 1isataiin 1. 5. 71 alkaen Lieksan lli
kennealueen kohdalle Kelva 37220. Samalla pcistetaan Kelvan mer
kinnat Joensuun liikennealueen kohdalta. 

Rata- ja koneosastolle on vahvistettu rataosan Riihimaki-Seiniijoki 
sahkoistystoiden kustannuspaik.katunnukset 1. 5. 71 alkaen. Rataosaston 
kohdalla nama julkaistaan tililuettelossa Hel&ingin, Tampereen ja Seinii
joen ratapiirien lehdilla ja ikoneosaston kohdalla erillisena lehtenii 
painotuotenumerolla 2628.507. 

Rataosaston :kohdalla on Uusikaupunlci-Kiukainen rautatieraken
miksen kustannuspaikkatunnukseksi muutettu 43980. 

2. Tililudkat 

Sahkoistystyot sisiiltava tiliryhmii 98 Vahva:virtalaitteet on uusittu 
1. 5. 71lukien. Sen painotuotenumero on 2627.98. 

(Toj n:o To 308/222, 24. 4. 71.) VT 17/71. 3. 
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4 Eraitii taloudellisia indeksisarjoja 

5 

.!! 

g 
> 

1970 II 221 295 296 
III 221 296 296 
IV 222 297 298 
v 222 297 299 

VI 222 296 299 
VII 223 298 300 

VIII 223 298 301 
IX 224 298 302 
X 224 299 314 

XI 225 299 314 
XII 225 300 319 

1971 I 228 305 325 
II 229 308 328 

III 231 308 328 

(N:o To 195/224, 26. 4. 71.) VT 17/71. 5. 

Neuvostoliitosta saapuvien haapapaperipuiden ja 
jiitelautojen rahtialennus 

137.6 
137.9 
138.2 
138.3 
138.3 
138.3 
138.2 
138.3 
138.3 
138.4 
139.3 
140.7 
141.6 
142.7 

137.1 
137.5 
137.7 
137.8 
137.8 
137.8 
137.7 
137.8 
137.8 
137.9 
138.8 
140.2 
141.0 
142.1 

Valtioneuvosto on myontanyt vuoden 1971 aikana Neuvostoliitosta 
saapuvalle haapapuiselle ainespinotavaralle va1cionrautateilla 10 % :n 
alennuksen puutavaran erikoisluokan P 2 mlllkaan lasketusta rahdista 
150 kilometria p1temmilla matkoilla . Saman suuruinen alennus myon
netaan Neuvostoliitosta vuoden 1971 aikana tuotaville laudan- ja lan
kunpatkille vaunukuormaluokan 10 rahdista 150 lcilometria pitemmilla 
matkoilla (LM:n kirjelma n:o 1390/24/70/2452, 22. 4. 1971.) 

Taman perus·teella on rautatiehallitus maariinnyt, etta myonnetty 
alennus huomioidaan naiden kuljetusten rahtilaskelmassa vahennyksena 
Suomen rahtiosuudesta. 

Laudan- ja lan'ku.npaat rahditetaan vaunukuormaluokan 10 mukaan 
tariffisaannon yleisia maarayksi.a noudattaen. Niiden tariff1painoksi 
katsotaan 600 kiloa kiintokuutiometrilta yhden desimaalin tarkkuu
della, korottamalla sadasosat ylospain taysiksi kymmenesosiksi. 
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Ale.nnuksen alaisista kuljetuksista pidetiiiin 25. 4. 1971 lukien raja- 5 
asem.illa kolmin kappalein luetteloa lomakkeella 4140, johon roerk.i-
taiin tavaran vastaanottaja, maariiasema, rahtik.irjaan laskettu Suomen 
rahtiosuus ilman kuljetussopimuksen muutos- ym. mahdollisia lisa
maksuja ja myonnetty 10 % :n alennus. Luetteloiden yhdet kappaleet 
lahetetaiin kuukausitilien mukana tilitoimistoon, toiset tariffitoirniston 
takaisinmaksujaostoon ja kolmannet jiiaviit aseroille siiilytettii.v.iksi. 

1. 1.-24. 4. 1971 viilisena aikana saapuneista alennuksen alaisista 
lahetyksista suoritetaan tii.ssa tarkoitettu alennus rahdin maksajille 
talkaisinmaksujaoston toimesta raja-asemien pitamien luetteloiden pe
rusteella ilman eri anomusta. 

Myonnetysta alennuksesta ja sen myontiimisen menettelytavasta on 
ilmoitettava edun saajille. (Tft n:o To 387/243, 24 . 4. 71 . ) VT 17/ 
71. 4. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 6 
Hirsiliin ja Pihlajaveden asemien merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 

muutetaan 23. 5. 1971 lukien seuraaviksi: 
Hirsilii .. . ..... . . . 

Pihlajavesi . . . ... . . 

Orivesi 11. 
Ov 11. Vlp 36. 
Tpe 53. Hpk 61. 

Myllymaki 21. 
Hpk 12. Sk 106. 

HrlT 

HrlT 

Koivion asema rouutetaan toukokuun 23 piiivastii. 1971 lukien sei
sakkeeksi. Tastii johtuen poistetaan nimilyhennys ja koodimerkintii 
sarakkesta 1 sekii tilitysasemaa koskeva merkinta sarakkeesta 4. Lii
kennoimistaparoerkinta sarakkeessa 5 muutetaan merkinniiksi Hil. 
Myos Liikennepaikkojen koodit -julkaisusta on Koiviota koskeva mer
kinta poistettava. 

Valkeajarven asema rouutetaan 23. 5. 1971 luk.ien vaihteeksi. Tiista 
johtuen Valkeajiirven liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muute
taan em. piiivasta lukien roerkinnaksi "HilTt" . 

Parkanon aseman liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muute
taan 23. 5. 1971 lukien roerkinnaksi "HTt''. Samasta ajankohdasta lu
kien poistetaan tilitysaseroaa koskeva merkintii sarakkeesta 4. 

Luk. 23. 5. 1971. (N:o Lko 2963, 22. 4. 71.) VT 17/71. 6. 
Allalueteltujen liikennepaikkojen merkinniit sarakkeessa 4 muute

taan 23. 5. 71 lukien seuraaviksi: 
Kihnio .......... . Parkano 17. 

Pko 17. Hpk 70. 

Isokangas . . . . . . . . Parkano 4. 
Pko 4. Hpk 83. 

Luk . 23. 5. 71 (N :o Lko 2963, 22. 4. 71.) VT 17/71. 6. 
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Rahkolan asema muutetaan 23. 5. 1971 lukien seisakkeeksi. Tasta 
johtuen poistetaan nimilyhennys sarakkeesta 1 seka tilitysasemaa kos
keva merkinta sarakkeesta 4. Liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 
muutetaan merkinnaksi "Hil". 

(N:o Lko 2929, 23. 4. 71.) VT 17/71. 6. 

VT:ssa 15/71. 2. julkaistussa seisakkeiden luettelossa malillttu 
Aaltola pitaa olla Aatola. (N:o Lko 3124, 20. 4. 71.) VT 17/71. 6. 

7 VR:n autoliikenne: muutoksia 

Valtionrautateiden Autoliikenne-saannon liitteessa 2 sivuilla 69-
76 julkaistuun jakelulinjaluetteloon tehdaan 1. 5. 1971 lukien seuraa
vat korjaukset: 

Poistetaan: 
linjasta n:o 411 (Haapamaki-Ahtari) Vaarakoskea koskeva mer

kinta, 
linjasta n: o 706 ( Iisalmi-Kalliomaki) Kainuunmakea ja Kalliomakea 

koskevat merkinnat muuttaen samalla linjan otsi
koksi Iisalmi-Sukeva ja ajopaiviksi M K To P. 

Muutetaan : 
linjan n:o 608 (Rovaniemi-Jaatila) ajopaiviksi M To 
linjan n:o 609 (Rovanieml-Misi) ajopaiviksi Ti P 
linjan n:o 702 (Kajaani-Paltamo) ajopaiviksi Ti K To P 
linjan n :o 803 (Joensuu-Niirala) ajoreitiksi: 

J oensuu-Niitty lahti-Hammaslahti-Tikkala-Toh
majarvi-Tohmajarvi kk (Tohmajarvi 5) - Uusi
Vartsila-Niirala 
ja ajopaiviksi: 
linjaosuudella: Joensuu-Uusi-Vartsila X ei L 
linjaosuudella Uusi-Vartsila-Niirala Ti P. 

Lisaksi myos aakkosellisen paikkakuntaluettelon sivulta 44 b pois
tetaan Vaarakoski merkintoineen. 

(Lt n:o Lko 21058, 26. 4. 71.) VT 17/71. 7. 

8 Hoycylaiva Oy Aland'in kanssa tehty yhdysliikennesopimus 

Hoyrylaiva Oy Aland on ilmoittanut muuttavansa tavaraliikenne
maksut laivamatkan osalta 1. 5. 1971 alkaen. Tasta syysta kumotaan 
Kl:n 22/6.4 mukainen yhtion painattama julkaisu "Hoyrylaiva Oy 
Aland'in kuljetusmaksut liikenteessa linjalla Turku-saaristo-Maarian-
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hamina" ja korvataan vastaavalla uusitulla julkaisulla, jonka perus- 8 
jakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

Korjaus: Tariffijulkaisuun on tullut virhe VR:n tulevan tavaran 
autotoimiston, Turku, puhelinnumero on merkitty 214 pitaa olla 400. 

(Mt n:o Lko 21055, 23. 4. 71.) VT 17/71. 8. 

Matkatavaralahetysten viivastyminen 9 
Liikennesaannon mukaan on matkatavara kuljetettava samaa tieta, 

jota matkustaja esittamansa matkalipun mukaan matkustaa. Jos matka
tavara voidaan kirjata eri teita, on matkustajan kanssa sovittava kulku
tiesta. Sattuu kuitenkin usein, etta matkatavara kuljetetaan hitaampaa 
tieta kuin matkustajan kayttamaa, tai etta jouduttaessa siirtokuormaa
maan matkatavaraa, jatkokuljetukseen ei kayteta ensimmiiista sopivaa 
junaa. Myos matkatavaran ulosantamisessa on matkustajien valitusten 
mukaan esiintynyt tarpeetonta viivyttelya. Taman johdosta huomau
tetaan, etta liikennesaannon maarayksia ja annettuja kuljetusohjeita 
on ehdottomasti noudatettava, silla paitsi matkatavaran viivastymisesta 
matkustajalle aiheutuvaa haittaa, saattaa rautatie joutua suorittamaan 
viivastymisesta huomattavia korvauksia. (N:o Lko 2815, 16. 4. 71.) 
VT 17/71. 9. 

Konduktoorinlomakelipun tayttaminen 1 0 
.Askettain kayttoon tullut konduktoori.nlomakelipun uusittu painos 

eroaa jossain maarin aikaisemmin kaytossa olleesta lippumalli>Sta. Tasta 
syysta annetaan uu&itun lipun tayttamisesta seuraavat ohjeet: Konduk
toorinlomakelippu voidaan kirjoittaa meno- ja paluumatkaa varten 
kaikille matkoille ja menomatkaa varten konduktoorin oman osuuden 
ulkopuolelle piii:ittyville mat'koille. Meno- ja paluulippuja ei kuitenkaan 
myyda junassa valeille HelsinkJ.-Tampere, Helsinki--Kouvola ja Hel
sinki-Turku. Menomallk:an rajoittuessa myyjan matkaosuudelle saa
daan konduktoorinlomakelippu kirjoittaa vain, jos matkustaja ilmoit
taa kesikeyttavansa matkan. Muussa tapauksessa myydaan menolippu 
myyjan matkaosuudelle kayttaen maksumerkkeja. Konduktoorinlomake
lippu voidaan lcirjoittaa enintaan viidelle henkilolle. 

Mankustajien lukumaara merkitaan lippuun numeroilla vasemmassa 
reunassa oleville riveille >Sen mukaisesti, onko kysymyksessa meno
matka taysin hinnoin tai alennuksin seka vastaavasni ao. riveille, jos 
kysymyksessa on meno- ja paluumarka. Silloin, kun lippu kirjoitetaan 
sellaisille henkiloille, jotka saavat 50 % alennuksen lipun hinnasta, 
on lipun ylaosassa olevat ruudukot lisaksi rastitettava alennusperusteen 
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mukaisesti. Esimelikiksi, jos lippu kirjoitetaan menomatkaa varten 
kolmelle aikuiselle ja ikahdelle alle 12 vuotiaalle lapselle, merkitaan 
matkustajien luku siten, etta 3 merlci.taiin kohtaan "me.no" ja 2 koh
taan "menoalennus" . Taman lisaksi. rastitetaan lipun ylaosassa oleva 
ruutu "lapsi". Ke1poisuusaikaa osoittavat ruudu!kot on rastitettava 
lipun kelpoisuusa:Ukaa vastaavasti. 65- ja I-korttien perusteella myyta
v>len lippujen numerot on merkittava ao. kortteihin. 

Kaytettaessa junassa tapahtuvassa myy.nnissa ikonduktoorinlomake
lippua ma~kuu- , lepo- ja istumapaikkalippuina rastitetaan asianomainen 
ruutu seka merkitaan junan, vaunun ja paikan numerot niita varten 
varattuihin kohciin. Niissa tapauksissa, kun lippua kaytetaiin kuittina 
erilaisista konduiktoorin tai rahastajan kantamista muista maksuista, 
rastitetaan ruutu "muita maksuja", jonka lisiiksi maiksuperuste merki
taiin jolleldn va.paana olevalle riville. 

(N:o l.Jko 3444, 24 . 4. 71.) VT 17/71. 10. 

Tarvikkeiden tilaaminen valtion hankintakeskuksen 
tekemien sopimusten perusteella 

Kaskylehdessa 21 a/69 julkaistujen hankintoja koskevien yleis
ohjeiden 3.4. kohtaan viitaten ilmoitetaan, etta !kayttajat voivat meno
paatoksen hyvaksymisoikeuksiensa rajoissa tilata suoraan valtion han
kintakeslrukselta (VHK) tai sen ilmoittamista liikkeista seuraavia tar
vikikeita: 

Autojen, trulklcien ja tyokoneiden renkaat silloin, kun ne hanki.taan 
valittomasti kayttoon ( ei raporttiln) 

Jatesakkitelineet ja jateastiat 
Kiilahihnat (Nokia) autoja ja tyokoneita varte.n 
Kirjat 
Langat (pellava-, puuvd.lla- ja villa-) 
Lehdet 
Polttonesteet ja vaiteluaineet huoltoasemilta 
Polttonesteet oljy-yhtioiden omistamiin sailioihin 
Toimistotarvikkeet, 1kuten kansiot, kirjoitustarv:ikkeet, kotelot, tky-

nanteroittimet, liimat, monistuspaperit, nitomavalineet, paperikorit, pii
rustuspaperit ja -tarvikkeet seka teipit 

Rullaverhot 
Salekaihtimet 
Suomen liput 

Tilauksissa kaytetaiin lomaketta n:o 3916. Polttonestetta ja voitelu
aineita otettaessa huoltoasemilta voidaan kayttaa myos valtion poltto
nestetilauslomaketta ( virastolomake n:o 17). Tilattaessa on aina ehdot
tomasti noudatettava kulloinkin voimassa olevan em . . tarvikkeita kos-
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kevan VHK:n tiedotuksen ohjeita. Jos tilaus niiden mukaan lahetetiii:in 11 
suoraan liik.keeseen eiJd ohjcissa erikseen mainita, etta llike laskuttaa 
suoraan tilaajaa, on tilaukseen merkittava: laskutus VHK:n kautta. 

Talla ilmoituksella korvataan samaa asiaa koskeva Kl:ssa 28/69. 5 
annettu ilmoitus Hat N:o V. 372/286, 4. 7. 1969. 

(Hto 333/560/220, 23 . 4. 71.) VT 17/71. 11. 

10 matkan sarjalippu 12 
Painatusteknillisista syista 10 matkan sarjalipun painos myohastyy 

noin vilkon. Tilaukset ,toimitetaan valittomasti valmistuttua. Pyydetaiin 
ilmoittamaan yleisolle asiasta. 

(Ptjo 23. 4. 71.) VT 17/71. 12. 

Avoimia virkoja ja toimia 13 
Rautatiehallituksen hallinto-osastolle otetaan virka- tai tyosopimus

suhteessa koulutussuunnittelija valtionrautateiden ammattikoulutuksen 
tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtiiviin. Hyva kielitaito suotavaa. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 17. 5 . 1971 mennessa. 

Kaksi ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virkaa, toistaiseksi Hel
singin ratapiirissa: toinen Helsingin vastuualueella (Helsinki) ja toi
nen Riihimaen vastuualueella (Hyvinkiia); yksi 2 l rakennusmestarin 
(A 19) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa, Helsingin vastuu
alueella (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 28. 5. 1971 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Kadonneita matkalippuja, henkllokorttej:. ym. 14 
Lainopillisessa toimistossa apulaisjohtaja Eero Jaakkolan pojaille Markulle kir

joitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 185441 matkalle Helsinki-Tampere voimassa
oloaika 23. 4.-22. 7. 1971 on kadonnut ja kuolletetaan. (Lot n:o 2106, 26. 4. 71.) 

Helsingin liikennealueen junamiehelle Benjam Jornlle kirjoitettu asuntolippu 
n:o 198728 matkaille Purola-Helsinki, kelpoisuusaika 01. 11. 70--30.04. 71, ja 
aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 112562 ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Hki lpt n:o 1067/1846 21. 04. 71.) 

Konepajatyoliiiselle Arvo Laitilalle kirjoitetut henkilokortti n:o 151491 seka 
asuntolippu n:o 196986 matkalle Pasila-Hyvinkiiii ovat kadonneet ja kuolete
taan. (Psl knp 20. 4. 71.) 

Tampereen varikolla palvelevalle veturinkuljettaja Kalle Kustaa Salmelle 
2. 1. 1960 kirjoitettu VR:n henkilokortti n:o 39908 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Tpe lpp n:o 889/1223, 2. 4. 71.) 

Kuopion varikon siihkoasentajalle Veikko Kalevi Vyyryliiiselle kirjoitettu 
vuosivapalaippu n:o 379 ajalle vv 1970--72 ja viilille Pm-Tlk, Sij-Lui on 
kadonnut ja kuoletetaan . (Pm ~pt n :o 292, 22. 4. 71.) 
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VR autoliikenne: oikaisu 

VT 16/71 5. kohdassa ilrnoltettu Vekaranjarven koodlluettelomerklnta kor
jataan seuraavanlalseksl: 

(Kouvola 480) 
Vekaranjarvi 016 

(Lt n:o Lko 2710, 26.4.71.) VT 17/71. 

Helsinki 1971. Valtion t>ainatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 18 

Vllttaus Virallislin tiedotukslin merkitiiin: VT fl7f.2 (-= lehden Rumere, YMosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatwsjaostool'l. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 6. S. f97f 

Sisiillys: 

1. Valtion eliikelain muuttaminen. 
2. Valtion perhe-eliikelain muuttaminen. 
3. Valtion eliikelain voimaanpanolain 

muuttaminen. 
4. Valtion perhe-eHikelain voimaan

panolain muuttaminen. 
5. Vetovoimakaluston koeajopalkkiot. 
6. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

henkilOliikennettii varten. 
7. Liikennepaikkojen viilimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 

Asetuskokoelmissa on julkaistu: 

Laki 

8. Rataosan Seinajoki-Parkano
Lielahti avaaminen henkilolliken
teelle. 

9. VR Matkailuliput 1971. 
10. Konduktoorinlomakelipun tayttii-

minen: oikaisu. 
11. Avoimia virkoja ja toimia. 
12. Nimityksiii. 
13. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 

V altion elakelain muuttaminen 1 

valtion elakelain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissii 2 piiiviinii huhtikuuta 1971. 

Eduskunna.n paatoksen mukaisesti muutetaan 20 paivana touko
kuuta 1966 annetun valtion elakelain ( 280/66) 23 § nain kuuluvaksi: 

23 §. 
Elakehakemukseen annettuun paatokseen tai paatokseen, jolla on 

kieltaydytty antamasta taman lain 22 §:ssa tarkoitettu ennakkotieto, 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Asianosainen ja valtiokonttorin elakeas1amies, joka on tyy.tymaton 
elakehakemukseen annettuun paatokseen, saa kirjallisesti vaatia siihen 
oikaisua valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimus on annettava valtiokontto"· 
rille kuudenkymmenen paivan kuluessa tiedoksisaannista tai, jos vaati-
10467/71/5 
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muksen tekija on eliikeasiamies, paatoksen tekemisesta. Paiitokseen, 
johon saadaan hakea oikaisua, on liitettiivii oikaisuvaatimusosaitus. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokonttorin paiitokseen sekii 
muuhun kuin elakehakemukseen annettuun piiatOkseen saadaan hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kui.n on 
siiiidetty muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa. Elakeasia
miehen valitusaika luetaan paatoksen tekemisesta. Valituskirja saadaan 
antaa myos valtiokonttorille sen toimittamiseksi korkeimmalle hallinto
oikeudelle. 

Paatos saadaan panna diytantoOn. lainvoimaa vailla olevanakin, jol
lei muutoksen hakeminen taytiintoonpanon vuoksi kay hyodyttomaksi 
tai valitusviranomainen kiella taytantoonpanemista. 

Tiima laki tulee voimaan 1 paiviina heinakuuta 1971. 
Muutoksenhausta ennen taman lain voimaantuloa annettuun paa

:tokseen on kuitenkin voimassa, mita ai:kaisemmassa laissa on saadetty. 
(Asetuskokoelma n:o 266/71) 

(Hloj n :o Hlo 355/128/71 , 29 . 4. 1971.- Vrt Kl 3 a/67. 1.) VT 
18/71. 1. 

2 V altion perhe-elakelain muuttaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Laki 
valtion perhe-elakelain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 2 piiiviina huhtikuuta 1971. 

Eduskunnan paatoksen mu:kaisesti muutetaan 31 piiivanii joulu
kuuta 1968 annetun valtion perhe-elakelain ( 77 4/68) 20 § niiin 
kuuluvaksi: 

20 §. 
Perhe-eliikehakemukseen annettuun paatokseen ei saa valittamalla 

hakea muutosta. Asian osainen ja valtiokonttorin eliikeasiamies, joka 
on piiatokseen tyytymaton, saa kirjallisesti vaatia siihen oikaisua val
ltiokonttorilta. Oikaisuvaatimus on annettava valtiokonttorille kuuden
kymmenen piiivan kuluessa tiedoksisaannista tai, jos vaatimuksen te
acija on eliikeasi·amies, piiiitoksen tekemisesta. Paatokseen, johon saa
daan hakea oikaisua, on liitettava oikaisuvaatimusosoitus. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokonttorin paatokseen ja muu
hun kuin perhe-elakehakemukseen annettuun paatokseen saadaan ha
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
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on saadetty muutoksenhausta hallintoasioissa an.netus a laissa. Elake- 2 
asi:amiehen valitusaika luetaan paatoksen tekemisesta. V alitusk.irja saa-
daan antaa myos valciokonttorille sen toimittamiseksi korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle. 

Paatos saadaan panna taytantoon lainvoimaa vailla olevanak1n, 
jollei muutoksen hakeminen taytiintoonpanon vuoksi kay hyodytto
miiksi tai valitusviranomainen kiellii tiiytiintoonpanemista. 

Tiima laki tulee voimaan 1 piiivana heinakuuta 1971. 
Muutoksenhausta ennen taman lain voimaantuloa annettuun paa

tokseen on kuitenkin voimassa, mita aikaisemmassa laissa on siiadetty . 
(Asetuskokoelma n:o 267/71) 
(Hloj n:o Hlo 360/128/71, 29. 4. 1971. - Vrt. Kl 3/69.9.) 

VT 18/71. 2. 

Valtion elakelain voimaanpanolain muuttaminen 3 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Laki 

valtion elakelain voimaanpanolain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissa 2 paivana huhtikuuta 1971. 

Eduskunnan paatoksen a:nukaisesti lisatiian 20 piiivana toukokuuta 
1966 annettuun valtion eliikelain voimaanpanolakiin ( 281/66) uusi 
nain kuuluva 7 a §: 

7 a §. 
Ennakkotiedosta, oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta edellii 

7 §:n 1 momentissa mainittuihin lakeihin ja asetuksiin perustuvissa 
valtiokonttorin kasiteltiivissa elakeasioissa sekii tahiin lalilin perustu
vissa asioissa on soveltuvin osin voimassa, mitii siitii valtion eliike
laissa on siiiidetty. 

Tamii laki tulee voimaan 1 piiiviina heiniikuuta 1971 , ja silla kumo
taan virkamieselakkeista annetun lain ( 459/50) 15 §, sikali kuin se 
koskee muutoksen hakemista valtiokontorin paiitokseen, ja valtion 
tyontekijain eliikkeista annetun asetuksen (331/60) 13 §. 

Muutoksenhausta ennen taman lain voimaantuloa annettuun valtio
konttorin paiitokseen on kuitenkin voimassa, mitii aikaisemmassa laissa 
on saiidetty. 

(Asetuskokoelma n:o 268/71) 
(Hloj n:o Hlo 361/128/71 , 29. 4. 1971. - Vrt. Kl 3 a/67.2.) 

VT 18/71. 3. 
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V altion perhe-elakelain voimaanpanolain 
muuttaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Laki 
valtion perhe-elakelain voimaanpanolain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 2 piiiviinii huhtikuuta 1971. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti lisataan 31 paivana joulukuuta 
1968 annettuun valtion perhe-elakelain voimaanpanolakiin ( 77 5/68 ) 
uusi nain kuuluva 5 a §: 

5 a §. 
Oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta edella 5 §:n 1 momen

tissa mainittuun lakiin ja asetukseen perustuvissa perhe-elaketta, hau
tausapua ja hautauskustannusten korvausta koskevissa asioissa seka 
tahan lakiin perustuvissa asioissa on soveltuvin osin voimassa, mita 
siitii valtion perhe-elakelaissa on saadetty. 

Tama laki tulee voimaan 1 paivanli heinakuuta 1971, ja silla kumo
taan valtion virkamiesten perhe-elakkeista ja hautausavuista annetun 
lain (696/56) 21 §:n 1 momentti. 

Muutoksenhausta ennen taman lain voimaantuloa annettuun paa
tokseen on kuitenkin voimassa, mita aikaisemmassa laissa on saadetty. 

( Asetuskokoelma n:o 269/71) 

(Hloj n:o Hlo 362/128/71 29. 4. 1971. - Vrt. Kl 3/69.9.) 
VT 18/71. 4. 

& Vetovoimakaluston koeajopalkkiot 

Nojautuen 16 paivanli joulukuuta 1970 tehdyn valtion yleisen 
virkaehtosopimuksen palkanlisia ja lisapalkkioita koskevaan llitteeseen 
(llite 3) korotetaan rautatiehallituksen kirjelman n:o H 87/725, 
23. 1. 1962 mukaiset, vetovoimakaluston koeajoissa toimiville veturi
mestareille ja veturimiehille maksettavat koeajopalkkiot 1. 1. 1971 
lukien 30 markaksi maksuperusteita muutoin muuttamatta. 

(Hloj n :o Hlo .347/122/71, 27. 4. 1971.) VT 18/71. 5. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit ;6 
henkiloliikennetta varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 5. 1971 alkaen 
seuraavat: 

Luku. 
maara Rahayksikko Lyhennys 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) Fl 
100 Belgian frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FrB 

1 Bulgarian leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leva 
1 Englannin punta . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 

100 Espanjan pesetaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pta 
100 Italian liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit 
100 ltavallan shillinkia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oes 
100 Jugoslavian dinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . Din 
100 Kreikan drakmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr 
100 Luxemburgin frangia . . . . . . . . . . . . . . . . Frlux 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- . . . . . . Rbl 
100 Norjan kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NKr 
100 Portugalin escudoa . . . . . . . . . . . . . . . . . Esc 
100 Puolan zlotya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zl 
100 Ranskan frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FF 
100 Romanian leita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 
100 Ruotsin kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKr 
100 Lansi-Saksan markkaa . . . . . . . . . . . . . . . DM/DBB 

1 Ita-Saksa kayttaa kultafrangia . . . . . . . . Fr Or 
100 Sveitsin frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FrS 
100 Tanskan kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKr 
100 Tshekkoslovakian kruunua . . . . . . . . . . . Kes 
100 Turkin puntaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ltq 

1 USA:n dollari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
100 Unkarin forinttia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft 

1 Kultafrangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr Or 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 
on . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . FM 

(Toj n:o Tou 66/250, 28. 4. 1971.) VT 18/71. 6. 

mk 
116,70 

8,50 
2,17 

10,00 
6,06 
0,68 

16,30 
29,00 
14,00 

8,50 
467,99 

58,75 
14,90 
17,50 
76,10 
70,20 
81,85 

115,60 
1,37 

98,00 
56,50 
58,60 
27,60 

4,21 
14,50 

1,37 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 7 
Juurikorven aseman merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 1. 6. 

1971 lukien seuraaviksi: 
Juutikorpi ....... . Kymi 8. 

Ky 8. Ikr 12. 
Kv 33. 
HrlT 
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Kymin.linnan asema muutetaan 1. 6. 1971 lukien valhteeksi. Tasta 
johtuen Kyminl1nnan liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muute
rtaan em. piiivasta lukien merkinniiksi "HilTt". 

Tavastilan asema muutetaan 1. 6. 1971 lukien seisakkeeksi. Tasta 
johtuen muutetaan Tavastilan merkillnat sarakkeissa 1, 4 ja 5 em. 
paivasta lukien seuraaviksi: 

Tavastila ..... .. . . Ky 4. Ikr 16. 
Kv 37. 

Hi! 

Liikennepai'kkojen koodit -julkaisusta on poistettava Tavastilaa 
koskevat merkinnat. 

Luk. 1. 6. 1971. (N:o Lko 2945, 30. 4. 71.) VT 18/71. 7. 

Rataosan Seinajoki-Parkano-Lielahti avaatninen 
henkiloliikenteelle 

Rautatiehallitus on paattiinyt, etta rataosa Seinajok.i-Parkano-
Lielahti avataan henkiloliikenteelle 23. 5. 1971 lukien. (N:o Lko 3450, 
30. 4. 71.) VT 18/71. 8. 

9 VR Matkailuliput 1971 

VT:ssa n:o 9 a/71 sivuilla 13-14 mainitun esimerkk.imatkan bin
nat muuttuvat seuraavasti: 

Lipun 
hinta 
2 luo
kassa 

a) 

b) 

c) 

aikuinen: 

70,25 mk, on oleva 76,05 mk 
65,75 mk, on oleva 71,55 mk 
66,65 mk, on oleva 72,45 mk 
62,15 mk, on oleva 67,95 mk 
81,45 mk, on oleva 87,25 mk 
76,95 mk, on oleva 82,75 mk 
77,85 mk, on oleva 83,65 mk 
73,35 mk, on oleva 79,15 mk 
88,65 mk, on oleva 94,45 mk 
84,15 mk, on oleva 89,95 mk 
85,05 mk, on oleva 90,85 mk 
80,55 mk, on oleva 86,35 m'k 
81,05 mk, on oleva 86,85 mk 
76 ,55 mk, on oleva 82,35 mk 
77,45 mk, on oleva 83,25 mk 
72,95 mk, on oleva 78,75 mk 

alle 12-vuotias: 

35,65 mk, on oleva 38,55 mk 
33,40 mk, on oleva 36,30 mk 
33,85 mk, on oleva 36,75 mk 
31,60 mk, on oleva 34,50 mk 
41,25 mk, on oleva 44,15 mk 
39,00 mk, on oleva 41,90 mk 
39,45 mk, on oleva 42,35 mk 
37,20 mk, on oleva 40,10 mk 
44,85 mk, on oleva 47,75 mk 
42,60 mk, on oleva 45,50 mk 
43,05 mk, on oleva 45,95 mk 
40,80 mk, on oleva 43,70 mk 
41,05 mk, on oleva 43,95 mk 
38,80 mk, on oleva 41,70 mk 
39,25 mk, on oleva 42,15 mk 
37.00 mk, on oleva 39,90 mk 
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Slvulla 18 mainitun Hoyrylalva Oy Paljiinnematkallun lalvamatkan 9 
hinta Jyvaskyla-Lahti (tai piiinvastoin) 18,00 mk, korj·ataan 20,70 
markaksi. 

Liikenteenharjoittajasarakkeeseen tehdaan seuraavat lisaykset: 

sivu automatka 
21 Jyvaskyla-Viitasaari (pikavuoro) 
27 Oulu-Pihtipudas (pikavuoro) 

Oulu-Pyhasalmi( pikavuoro) 
Oulu-Viitasaari (pikavuoro) 

28 Pihtipudas-Oulu (pikavuoro) 
Pihtipudas- Viitasaari (pikavuoro) 
Pyhasalmi-Oulu ( pikavuoro) 
Pyhasalmi-Viitasaari ( pikavuoro) 

32 Viitasaari-Jyvaskyla (pikavuoro) 
Viitasaari-Oulu ( pikavuoro) 

33 Viitasaari- Pihtipudas ( pikavuoro) 
Viitasaari- Pyhasalmi ( pikavuoro) 

lisataan: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 
lisii.taan: Toini Siloma 
lisataii.n: Toini Siloma 
lisataii.n: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 
lisataan: Toini Siloma 

(Mt n:o Llro 2381, 26 . 4. 71.) VT 18/71. 9. 

Konduktoorinlomakelipun tiiyttiiminen 1 0 
0 i k a is u: VT:ssa 17/71.10 julkalstussa "Konduktoorinlomake

lipun tayttaminen" on palnovirhe ensimmaisessa kappaleessa lauseessa: 
Meno.- ja paluulippuja ei kuitenkaan myyda junassa valeille . . . Sen 
pitaa olla: Meno- ja paluulippuja ei kuitenkaan myyda junassa va
leilla ... 

Avoimia virkoja ja toimia 11 
1 l. siihkoasentajan toimi, kuusi vaununtarkastajan tointa, neljii

toista vaihdemiehen tointa, kolmekymmentiineljii junamiehen tointa, 
autonkuljettajan toimi, neljiikymmentiikolme veturinliimmittiijiin tointa, 
kaksi vaununvoitelijan tointa, viisi tallimiehen tointa, kuusikymmenta
kolme asemamiehen tointa, apulaiskanslistin (A 11 pl) toimi, viisi 
konttoriapulaisen (A 8 pl) tointa ja konttoriapulaisen (A 7 pl) toimi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 1. 6. 1971. 

Edelli:imainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

1 l. siihkoasentaja: Turun varikolle, 
vaununtarkastajat: Pieksamaen (4 Pm) ja Jyvaskylan (2 Jy) lii

kennealueille, 
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vaidemiehet: Tampereen ( 4 Tpe), Porin ( 1 Pri, 2 Mn), Kajaa
nin ( 3 Kaj), Kuopion ( 2 Kuo) ja JyviiskyHin ( 2 Jy) liikennealueille, 

junamiebet: Tampereen (15 Tpe), Turun (2 Tku), Porin (2 Pri), 
Iisalmen (1 11m), Kuopion (1 Kuo), V arkauden ( 1 V ar) , J yviis
kyliin ( 4 Jy) ja Pieksiimiien ( 8 Pm) liikennealueille, 

autonkuljettaja: Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle, 
veturinli:immittajat: Tampereen ( 20), Turun (15) ja Joensuun ( 8) 

varikoille, 
vaununvoitelija: Pieksiimaen ( 2 Pm) liikennealueelle, 
tallimiehet: Pieksiimiien ( 2), Kuopion ( 1), lisalmen ( 1) ja Kon

tiomiien ( 1 ) varikoille, 
asemamiehet: Tampereen (30 Tpe, 1 Vala), Turun (5 Tku, 1 Vnl, 

1 Ko), Porin (3 Pri, 1 Mn, 1 Hva), Oriveden (2 Ov, 1 Jiis), Kon
tiomiien ( 1 Mlk), Kajaanin ( 2 Mur), lisalmen ( 2 Ilm), Kuopion 
(1 Kuo), Pieksamiien (2 Pm, 2 Vki), Varkauden (2 Var) ja Jyvasky
lan ( 5 Jy) liikennealueille, 

apulaiskanslisti (A 11 pl): Porin (1 Pri) liikennealueelle, 
konttoriapulainen (A 8 pl): Tampereen (2 Tpe) ja Turun (2 

Tku ) liikennealueille sekii T urun varikolle ( 1 ) , 
konttoriapulainen (A 7 pl): Tampereen ( 1 Tpe) liikennealueelle. 
Kolmannen luokan asemapaallikon virka 1 pl (A 25 pl), alem

man palkkaluokan apulaisasemapi:ii:illikon virka (A 21 pl) , konttori
pi:iallikon virka (A 21 pl), kaksi ylemmi:in palkkaluokan ensi luokan 
kirjurin virkaa (A 20 pl), ylemmi:in palkkaluokan toisen luokan kir
jurin virka (A 19 pl), kolme ylemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaa (A 18 pl) , ylemmi:in palkkaluokan asemamestarin virka, 
nelji:i alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, veturimes
tarin virka (A 23 pl), vaunumestarin virka, yhdeksan ylikonduktoorin 
virkaa, kymmenen konduktoorin virkaa (A 16 pl), kaksitoista kon
duktoorin virkaa (A 15 pl), nelji:i kuormausmestarin virkaa ja vaihde
miesten esimiehen virka. 

Liikenneosaston piiiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
rnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 2. 6. 1971 ennen 
klo 12 ( postitse ennen virka-ajan paattyrnista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

3 lk asemapaallikko 1 pl (A 25 pl): Oriveden ( 1 Ov) liikenne
alueelle, 

a.p. apulaisasemapaallikko (A 21 pl) : Porin ( 1 Pri) liikenne
alueelle, 

konttoripi:iallikko (A 21 pl): Seinajoen liiken.nepiiriin (1), 
y.p. 1 lk kirjurit (A 20 pl): Tampereen (1 Tpe) ja Toijalan (1 

Tl) liikennealueille, 
y.p. 2 lk kirjuri (A 19 pl): Tampereen liikennepiiriin ( 1), 
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y.p. 2 lk kirjurit (A 18 pl): Tampereen liikennepiiriin (1), Tam- 11 
pereen (1 Tpe) ja Turun (1 Tku) liikennealueille, 

y.p. asemamestari: Turun ( 1 Myn) liikennealueelle, 
a.p. 2 lk kirjurit: Tampereen ( 1) ja Seinajoen ( 1) liikennepiirei-

hin seka Turun ( 1 Tku) ja Pietarsaaren (1 Pts) liikennealueille, 
veturimestari (A 23 pl): Seinajoen varikolle (1) , 
vaunumestari: Kontiomaen ( 1 Kon) liikennealueelle, 
ylikonduktoorit: Tampereen ( 2 Tpe), Turun (1 Tku), Porin ( 1 

Pri, 1 Mn), Kajaanin (1 Kaj), Iisalmen ( 1 Ilm) ja Pieksamaen ( 2 
Pm) liikennetlueille, 

konduktoorit (A 16 pl): Kontiomaen (1 Kon), Kuopion (3 Kuo), 
Pieksamaen (3 Pm) ja Jyvaskylan (3 Jy) liikennealueille, 

konduktoorit (A 15 pl): Tampereen (4 Tpe), Porin (1 Pri), 
Iisalmen (3 Ilm) , Pieksamaen (1 Pm) ja Jyvaskylan (3 Jy) lii
kennealueille, 

kuormausmestarit: Tampereen ( 1 Tpe), Toijalan ( 1 Tl), Ori
veden ( 1 Ov) ja Jyvaskylan ( 1 Jy) liikennealueille, seka 

vaihdemiesten esimies: Kuopion ( 1 Kuo) liikennealueelle. 
Edella mainittuun asemapaallikon virkaan nimitetty on velvollinen 

vastaanottamaan hanen hoitoonsa mahdollisesti maarattavan postitoimi
paikan hoitajan toimen. Sama velvollisuus on myoskin apulaisasema
paallikon, asemamestarin ja kirjurin virkoihin nimitetyilla, mikali he 
tulevat toimimaan asemanhoitajina. 

Nimityksili 12 
Hailinto-osasto 

Nuoremman hallintosihteerin virkaan Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ylim. 
apuiaisasianvalvoja (vt. nuorempi hallintosihteeri) Kauko Olavi Aro, kirjanpitiijiin 
(A 20) virkaan ylim. 3 lk kirjuri Heikki Johannes Lakio, ap. 2 lk kirjurin (A 15) 
virkaan apulaiskanslisti Raija Iltola, yp. osastosihteerin (A 26) virkaan yp. 2 lk 
kirjuri Oiof Gunnar Ahotupa, ylim. tarkkaajan (A 21 ) toimeen ylim. 1 pi kirjuri 
Veli Pekka Hillman, 1 Ik kirjurin (A 20) virkaan ylim. 1 pi kirjuri Osmo Kalervo 
Bjorkman. 

Liikenneosasto 

Yp. 1 lk kirjurin virkaan (A 21 pi) kirjanpitajii Vilho Kaiervo LOksy sekii 
1 lk kirjuri Arvi Albin Parkkinen, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 19 pi) ylim. 
3 lk. kirjuri Aimo Sakari Kokkonen, yp. 1 :l.k kirjurin virkaan (A 20 pi) 
(Tampere) ap am Martti Severi Ranta, junamiehen toirneen (Pietarsaari) asema
mies Lennart Vilhelm Wikstrom, asemamiehen toimeen (Pietarsaari) ylim. asema
miehet Veli Heikki Pehkonen, Tuomo Isoniemi, Tapani Kaiervo Isokoski, 
(Kangas) ylim. asemamies Tapio Artturi Kamsula, apuiaiskanslistin toimeen 
(A 11 pi) (Vainikkala ) konttoriapulainen Ester Maria Himmanen, konttoriapu
Iaisen toimeen (A 7 pi) (Seiniijoki) yiim. toimistoapulainen Hilla Kaisu Virta, 
(Ylivieska) ylim. toimistoapulainen Ritva Maija-Liisa Hapuli, yliasentajan toimeen 
(Turun varikolle ) 1 I. sahkoasentaja Veikko Uljas Tuomikoski, 2 lk siihkoasen-
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tajan toimeen (Turun varikolle) Tauno Vaino Uolevi Salminen, veturinliimmittajiin 
toimeen (Turku) ylim. veturin:lammittajat Simo Villiam Skogberg, Taisto Nikolai 
Lehtii:i, Mikko Johannes Tevola, Viljo Helmeri Kankare, Aukusti Antero Peltola, 
vaununvoitelijan toimeen (Turku) ylim. vaununvoitelijat Harri Kalervo Heino, 
Pentti Johannes Jaakkola, konduktoorin virkaan (A 15 pl) Toijalan llikennealueelle 
(Vi) asm Kauko Vaino Vilhelm Jansson, Tampereen liikennealueelle (Tpe) kmm 
Eino Edvin Nippala, Vilho Korhonen, vhm Seppo Aleksanteri Palkivaara jnm:t 
Sulo Onni Koponen, Heikki Aukusti Riihiniitty, Yrjo Eero Sakari Hakanen, 
Haapamaen llikennealueelle (Hpk) jnm Aarne Olavi Suojanen, vhm Onni 
Pitkaaho, veturinkuljettajan virkaan (Kouvola) veturinliimmittajat Kalevi 
Laukkanen, Lasse Kalevi Kouki, Gunnar Henrik Skyttii, Vilho Mikael KaarHiinen, 
Pautli Miikelii, Heikki Antero Nakari, Erkki Jalmari Jaatinen, Lasse Ilmari 
Vainio, (Harnina) veturinlammittajat Veikko Ilmari Strom, Veikko Olavi 
Virtanen, (Kotka) veturinliimmittajat Pentti Kalevi Viikari, Oiva Armas Lanki, 
( Imatra) veturinliimmittaja Erkki Olavi Ovaska. ( Lappeenranta) veturin
Himmittaja Hannu Kaarlo Valfrid Tuomi, (Tampere) veturinliimmittajat Kaarlo 
Johannes Hokkanen, Eero Henrik Anttila, Timo Erik Pilvii:i, Eino Mikael 
Salonen, Oiva Hemminki Valli, Kosti Uolevi Valonen, Pentti Vhljo Niemi, 
Jaakko Samuli Putkonen, Erkki Eino Rontynen, (Turku) veturinliimmittajat 
Kauno Valdemar Patrakka, Martti Kalervo Kalske, Vilho Vuorela, Kauno Emil 
Kujanpaa, Pentti Leo Hallberg, (Haapamiiki) Veikko Johannes Pahkasalo, 
Olavi Antti Johannes Koskinen, vaunnmestarin virkaan (Tampere) Kustaa 
Sillanpiia, Porin varikohle Arvo Antero Kivenmiiki. 

Rataosasto 

Konttoriapulaisen toimeen (Tampere) ylim. toimistoapulainen Terttu Lydia 
Mirjami Peltonen, konttoriapulaisen toimeen (Oulu) ylim. toimistoapulainen 
Sirkka Annikki Remes, 3 lk rakennusmestarin (A 18) virkaan tilap. 3 lk 
rakennusmestari Sauli Rafael Maki-Valkama, ratainsinoorin (S 13) virkaan ap. 
1 lk (A 30) ratainsinoori Pentti Kalevi Hiikkinen ja 1 lk rakennusmestarm 
(A21) virkaan (Kouvola) yp. 2 lk rakennusmestari Taito Johannes Viitanen. 

Hankintaosasto 

Yp. 1 lk (A 23) tarkkaajan virkaan yp. 2 lk kirjuri Heikki Olavi Alin, 
yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkaan ylim. toimistoapulainen Erkki Olavi Jaaskeliiinen, 
yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkaan konttoriapulainen Rauno Tapani Lindberg, yp. 2lk 
kirjurin (A 18) (Turku) konttoriapulainen Elle Esteri Repo, varastomestarin 
toimeen (Turku) ylim. varastomestari Helge Johannes Leino, apulaiskanslistin 
(A 10) toimeen (Pieksiimiiki) konttoriapulainen Hannu Johannes Mykkiinen, 
kirjanpitiijiin virkaan (Pieksiimiiki) yp. 2 tlk kirjuri Tauno Olavi Parkkinen, 
2 lk tarkkaajan virkaan kirjanpitiijii Pertti Olavi Niutanen ja ylim. yp. (A 21) 
teknikon toimeen (Kuopio) teknikko Risto Juhani Happonen. 

13 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin varikon vaununvoitelijalle Abraham Hiimiilaiselle kirjoitettu kesii
kausivapaalippu n:o 101422 matkalle Helsinki-Lahti, siihen kuuluva henkilO
kortti n:o 129117 ja henkili:ikortti n:o 47042; veturinliimmittiijiille Olli Varjo
rannalle kirjoitettu aikavapaalipun henkili:ikortti n:o 129560; ja veturinkuljetta
jalle Eino Korkeakankaalle kirjoitettu VR:n henkili:ikortti n:o 35125, ovat ka
donneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 1143, 2027, 29. 4. 71.) 

Helsingin liikennealueen konduktoorin Mauno Kuittisen pojalle Kari Kuitti
selle kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 420497, matkalle Hyvinkiiii-Tornio, 
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kelpoisuusaika 26. 3.- 25. 6. 1971, on kadonnut ja kuoletetaan. C:Hki lpt n:o 13 
1127/1968, 26. 4. 71.) 

Kotkan liikennealueen alokkaan Raimo Oinosen vaimolle Sisko Oinoselle 
Kotkan asemalla annettu tilap. vapaalippu n:o 471137 matkalle Kta-Hki, kel
poisuusaika 21. 4.-20. 7. 71, on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv lpt n:o 1021/ 
1164, 29. 4. 71.) 

Joensuun liikennealueen ylim. asemamiehelle Raimo Juhani Palviaiselle 4. 5. 
1966 annettu henkilokortti n:o 75791 on kadonnut ja kuoletetaan. (Jns lpp n:o 
H . 430, 29. 4. 71.) 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
maan eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaalta putoavista esineista 
tai paahan kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

kayta aina suojakyparaa, mutta 
- varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VI RALLIS I·A 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 19 

Vllttaus Vlrallisiin tiedotuksiin merkltaan: VT 1 /71.2 ( = Jehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t u s: Rautatiehalli tus, Jehtipalvelu. 

Sisiillys: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 16 a/71. 
2. Valtionrautateiden virantoimitusraha

siiiinto. 
3. Junanliihetyspalkkiot 
4. Lomanmiiiiriiytymisvuoden 1. 4. 1970 

-31. 3. 1971 perusteella miiiiriiytyviin 
vuosilomapalkan ja loman korvauk
sen laskeminen valtion palveluksessa 
yksityisoikeudellisessa tyosopimussuh
teessa olevien tyontekijoiden ja toi
mihenkiloiden osalta. 

5. Terveydenhuoltokeskusten aukiolo 
21. 5.-22. 5. 1971. 

6. Viiliaikaiset tilitysmiiiiriiykset. 
7. Tavaran kuormamiiiiriiyksHi -julkaisu: 

muutos . 

13. s. 1971 

8. Saksa-Pohjoismaat tavaratariffi. 
9. Tariliitaulukot. · 

10. Liikennepaikkojen viilimatkat. 
11. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 
12. Matkalipun hinnan ja matkatavara

maksun miiiiriiaminen valilla Tam
pere-Seiniijoki. 

13. Matkalippualennuksia. 
14. Lennatinliikenne. 
15. Avoimia virkoja ja toimia. 
16. Kadonneita matkalippuja, henkilO-

kortteja ym. 
17. Rautarien viralliset kielitutkinnot. 
18. Veturimiesoppilaita otetaan. ·. 
19. Viilaajaoppilaita otetaan . 

VR Virallisia tiedotuksia 16 a/ 71 1 
Erillisenii on julkaistu VR Virallisia tiedotuk ia 16 a/71 s·isiilto-

.niiiin: Henkiloautojen vuokraus . 

V altionrautateiden virantoimitusrahasaiinto 2 
Valtioneuvoston 5. 6. 1952 vahvistaman valtionrautateiden viran

toimitusrahasiiannon 5 §:n jalkeen, sellaisena kuin sanottu pykala oh 
julkaistu VT:ssa 4/71.4 , lisataiin seuraava huomautus: 

"Valtiovarai,nministerio on 15 . 3. 1971 li1kennemin1s reriolle anta
massaan lausunnossa, joika !koskee korvausta virantoimituksesta asema
paikan ulkopuolella, kiinnittanyt huorniota siihen, etta virantoimituk
sesta asemapaikan ulkopuolella tulevaa korvausta ja virantoinnitusraha-

10751/71 
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saannon mukaista matkarahaa ei voi saada samanaik.aisesti. (Liikenne
ministerion kirje n :o 86/12/71/2303, 15. 4. 1971. )" 

Edella o1evan huomautuksen johdosta r au t a t i e h a 11 i t u s on 
muuttanut valtioneuvoston 5. 6. 1952 vahvistaman valtionrautateiden 
virantoimitusrahasaannon soveltamisesta kirjelmallaan n:o H 122, 
17. 6. 1952 (Kl 33/52.1) antamiensa maaraysten 2 §:n, sellaisena 
kuin e on muutettuna Kl:ssa 8/67.3 ja VT:ssa 4/71.5 , nrun kuulu
vaksi: 

2 §. (Vrt. virantoimitusrahasaannon 5, 8, 10 ja 11 §§.) 
Varallaolo, milla tarkoitetaan miehiston velvollisuutta asianomai

sen paiillyston miiiiriiysten mukaisesti oleskella virantoimituspaikalla, 
asu.nnossa tai ilmoitetulla pa~kalla niiiden liiheisyydessii voidakseen 
kaskyn saatuaan heti ryhtya virantoimitukseen ja velvollisuutta saapua 
maiiriittyinii aikoina tiedustelemaan mahdollisia virantoimituskiiskyjii , 
ei ole virantoimitusrahaan oikeuttavaa virantoimitusta. 

Virantoimitusmatkan valmistus- ja lopettamisajan pituuden eri ju
nia ja veturisarjoja seka autonriehistoii varten vahvistaa asianomaine.n 
johtaja. MatJka-aikaan, joka on kaytetty virantoimitusrahasiiiinnon 
1 §:n 2 1kohdassa mainittuun, matkustajana tehtyyn matkaan, ei kui
tenkaan saa lisiita valmistus- eika lopettamisaikaa. 

Jos virantoimitusrahasiiii.nnon 1 §:n 1 kohdassa mainittu virkamies 
tilapiii esti maarataan virantoimitukseen toiselle paikkakunnalle ( esim. 
sielta kiisin suoritettavaa juna- tai veturipalvelusta varten tahi paivys
tyspalvelukseen, tallipiiivystykseen tms.) ja komennus, laskettuna lah
dosta asemapaikalta pa1uuseen sinne, kestaa kauemmin kuin 36 tu.ntia , 
ei sanotunlaatuisissa tapau'ksissa tapahtuva valiaikainen siirto toiselle 
paikkakunnalle ole virantoimitusmatka virantoimitusrahasaannon 5 
§:ssii tarkoitetussa mielessii. 

Tallaisesta virantomitusmatkasta ei niiin olle.n suoriteta 5 §:n mu
kaista markarahaa, vaan sen sijasta korvausta voirantoimituksesta asema
paikan ulkopuolella. Sitavastoin maksetaan mu1ta virantoimitusrahoja 
kuin matkarahaa virantoimituksesta tilapiiisella virantoimituspaikka-
1kunnalla tai sielta kiisin suoritettavasta, virantoimitusrahaan oikeutta
vasta virantoimitauksesra samoi.n kuin menomatkasta tilapaiselle viran
toimituspaikkakunnalle ja paluumatkasta sielta, mikali matkat on suo
ritettu todellisessa virantoimituksessa eika mankustajana. Virantoimi
tusrahaan oikeuttavaa aikaa laskettaessa on muutoin noudatettava 
virantoimitusrahasiiannon 5 ja 8 § :n siiiinnoksiii. 

Edellisessa kappaleessa sf!,nottu ei koske lyhyitii 'komennuksia, jol
loin virantoimitus asemapaikan ulkopuolella, meno- ja paluumatkat 
sekii. odotusajat mukaan luettuina, kestiiii enintaiin 36 tunti.a. Koko 
tallaisen komennusmatkan ajalta suoritetaan virantoimitusrahana mat-
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karahaa, kuitenk:in siten, etta komennusmatkan aikana suorltetusta 2 
paivystyspalveluksesta maksetaan matkarahan asemesta paivystysrahaa, 
mikili e on matkarahaa suurempi. Veturimiehistolle maksetaan tallai-
sen komennusmatikan aikana suoritetusta veturipalveluksesta tal talli
pruvystyksesta matkarahan lisaksi veturirahaa tai tallipaivystysrahaa 
siten kuin niista on erikseen maaratty. 

Jos edella •tarkoitetulla lyhyella komennuksella asemapailkkansa 
ulkopuolella oleva viettaa vapaa-aikansa muualla kuin tilapaisella viran
toimituspaikkakunnallaan, ei virantoimitusrahaa thlta ajalta suoriteta, 
vaan jokaista tilapaiselle toimipaikalle tehtya matkaa pidetaan eri mat
kana. (Rh/hlo 95/125/71 , 29. 4. 1971. - Vert. MK II sivu 1.140, 
kohta XI.l.) VT 19/71. 2. 

Junanlahetyspalkkiot 3 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriO.n kirjelmhlWin n:o 

728/712-63, 5371, 19. 9. 1963 (Kl 45/63.1) vahvistamien junan
lahetyspalkkioita koskevien maaraysten 1. kohdan toinen kappale muu
tetaan llikenneministerion rkirje1man n:o 1593/12/70/2612, 4. 5. 1971, 
nojalla .nain kuuluvaksi: 

Sanottua junanlahetyspalkrkiota suoritetaan myoskin en:intaan A 21 
palkkausluokkaan kuuluville junaohjaajille, kauko-ohjaajille seka itse
naisesti tyoskenteleville vaununjakajan apulaisille saman suuruisena 
kuin junalahettajille samalla li&e.nnepaikalla. 

Naita maariiyksia sovelletaan tammikuun 1 pi.iiva rii 1971 lukien. 
(Rh/hlo n:o 1017/122/71, 7. 5.1971. - Vrt. Kl 45/63.1 ja Kl 
15/64.5.) VT 19/71. 3. 

Lomanmaaraytymisvuoden 1. 4. 1970-31. 3. 1971 perus- 4 
teella maaraytyvan vuosilomapalkan ja loman korvauksen 
Iaskeminen valtion palveluksessa yksityisoikeudellisessa 
tyosopimussuhteessa olevien tyontekijoiden ja toimihenki
Ioiden osalta 

Lisayksena tiedotukseen VT 16/71. 1 ilmoitetaan, etta lomapalkan 
ja loman korvauksen laskemisen helpottamiseksi asiakohdassa maini
tuissa tapauksissa valtiovarainministerio on toimirtanut VR Virallisten 
tiedotusten taman numeron liitteena olevat taulukot ( Taulu 1 loma
palkka ja Taulu 2 loman korvaus). 

(Rh/hlo 860/13/71, 7. 5. 71.) VT 19/71. 4. 
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Lomanmaaraytymisvuosi 1. 4. 1970-31. 3. 1971 

Taulu 1 
Lomapalkka 

( Kaytetaan lomapalkan laskemisen lisaksi loman korvauksen laskemi
seen tapauksessa, jossa tyontekijan tyosuhde on kestanyt koko loman
maaraytymisvuoden 1. 4. 1970-31. 3. 1971. Lomapalkkasopimuksen 

piiriin kuuluvat) 

Lomapaivien Kerroin 
Lomapaivien Kerroin 

lukumaara lukumaara 

1/ 2 3.56 18 128.16 
1 7.12 19 135.28 
2 14.24 20 142.40 
3 21.36 21 149.52 
4 28.48 22 156.64 
5 35.60 23 163.76 
6 42.72 24 170.88 
7 49.84 25 178.00 
8 56.96 26 185.12 
9 64.08 27 192.24 

10 71.20 28 199.36 
11 78.32 29 206.48 
12 85.44 30 213.60 
13 92.56 31 220.72 
14 99.68 32 227.84 
15 106.80 33 234.96 
16 113.92 34 242 .08 
17 121.04 35 249.20 

Taulu 2 
Loman korvaus 

( Kaytetaan loman korvauksen laskemiseen tapauksessa, jossa tyonteki
jiin tyosuhde ei ole kestanyt koko lomanmaaraytymisvuotta. Loma

palkkasopimuksen piiriin kuuluvat) 

Lomapaivien Kerroin 
Lomapliivien Kerroin 

lukumliara 
... -1 lukumaara 

1;2 3.33 15 100.05 
1 6.67 16 106.72 
2 13.34 17 113.39 
3 20.01 18 120.06 
4 26.68 19 126.73 
5 33 .35 20 133.40 
6 40.02 21 140.07 
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7 46.69 22 146.74 
8 53.36 23 153.41 
9 60.03 24 160.08 

10 66.70 25 166.75 
11 73.37 26 173.42 
12 80.04 27 180.09 
13 86.71 28 186.76 
14 93.38 

Terveydenhuoltokeskusten aukiolo 21. 5.-22. 5. 197l 

V altionrautateiden sairaanhoitajien jatkokoulutuspaivien vuoksi pi
detaan kailclci terveydenhuoltokeskukset suljettuna 21. 5.-22. 5. 1971. 
Kiireellista hoitoa vaativissa sairaus- ja tapaturmatapauksissa on poti
laat em. paivina ohjattava lahitnmiiri 11Hi:karin vastaanotolle tai ylei
selle poliklinikalle. Aiheutuneiden hoitokulujen korvaamisen subteen 
viita:taan K1 25/67.1. (N:o Hlo 375/02/71) VT 19/71. 5. 

Valiaikaiset tilitysmaarayk~~t 

Tilityspaikkoja koskevasta luettelqsta ( ks. Valia:ikaiset tilitysmaa
raykset, liite n:o 1) poistetaan: 

- Oriveden ikirjauskeskuksee.n · kuuluva Hirsiliin tilityspaikka · 
23. 5. 1971 lukien, · · · ; : 

- Haapamaen kirjauskeskukseen 1lqauluvan Pihlajaveden tilitys
paikka 23. 5. 1971 lukien, ,' ' 

' ' - Kemin kirjauskesJkukseen kuuluva Tervolan tility&paikka 
23. 5. 1971 lukien, 

- Kotkan kirjauskeskukseen kuuluva Juurikorven ti1ityspaikka 
1. 6. 1971 lukien ja 

- Kouvolan kirjauskeskukseen kuuluva Varpasen tilityspaikka 
1. 6. 1971 lukien. 

Edella mainittuun tilityspaikkoja koskevaan luetteloon lisataan: 

- Porin kirjauskeskukseen kuuluva Parkanon tilityspaikka (koodi 
215) 23. 5. 1971 lukien. 
( 215 Parkano) 

(Tlt n:o 630/23/71, 7. 5. 71.) VT 19/71. 6. 

4 

5 

6 

.. t 
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7 Tavaran kuormausmaarayksiii -julkaisu: muutos 

Tavaran tkuormausmiiariiysten niputettua sahatavaraa koskeva kohta 
2112. on muutettu seuraavan sisiiltoiseksi: 

2112. iputettu sahatavara 

21121. Pakettien muodostaminen 

Paketit on tehtava siten, etta niiden toinen paa tulee tasaise'ksi. 
Sitomiseen kaytettavan vanneteraksen leveyden on oltava vahintaiin 
16 rom ja paksuuden vahintaan 0.5 em. Siteet on pantava sellaisiin 
kohtiin, etta paketin kaiklci laudat ulottuvat niiden kohdalle ja etta 
ne mahdollisimman hyvin pitavat niput koossa. Kuorman ylimpaan 
kerrokseen tulevat paketit on sidottava vahintaan kahdella vanteella. 
Siteet on kiristettava koneellisesti. 

Kuormattaessa lautoja, joiden paksuus on aile 20 mm on ylanippu
jen lautakerrosten valiin sijoitettava riittavan lujia valipuita estamaan 
pakettien pullistuminen siteita kiristettaessa. 

21122. Kuormaaminen 

a) Pa!ketit sijoitetaan 'kahteen ·tai useampaan kerrokseen. 
Ylimman kerroksen pakettien on oltava kiinni toisissaan ja muiden 

kerrosten pakettien kiinni vaunun sivupylviiissa. 
Vaunuun saadaan kuormata useampia pakettipinoja perakki:itin. 
b) Kuorman ko11keus vaunun lattiasta mi·tattuna saa olla enintaa.n 

2 900 rom ja kuorman leveys samoin enintaan 2 900 mrn. YHmpien 
pakettien alareunojen on oltava vahintaan 100 mm vaunun sivu- ja 
paatypylvaiden alapuolella ( kuva 10). 

~ 
VII 

Kuva 10. Sahatavaran kuormaaminen paketteina. 1 ja 2 pakettien teriisvannesiteet. 

Jos kuormat halutaan •tehda sehlaisiksi, etta ne ulottuvat vaunun 
puskinpalktin ulkopuolelle, tai edella mairuttua tkorkeammiksi, on kul
jetusta varten hankittava liikenneosaston paallikon iupa. 
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c) Alus- ja valipuut eivat saa olla pyoreita eivatka liukkaita. Vau- 7 
nujen saranoituja kuormanalusputkia saadaan kayttaii ehdolla, etta nii-
den pinta on lumeton ja jaaton. 

Alus- ja valipuiden on oltava vaunun leveyden pituisia tai vaihto
ehtoisesci kaksiosaisia, limittain asetettavia ja vaunun puola leveytta 
pitempia. Valipuut saavat kuitenkin purkamisen n:llin vaatiessa ( trukki
purkaminen) olla paketin leveyden pituisia . 

Alus- ja valipuut on asetettava kohtisuoraan vaunoo pituussuuntaa 
vastaan tai vahan vinottain. Niiden leveyden on oltava vahintaan yhta 
suuri kuin niiden korkeus. Jos aluspuiden paksuus on vahintaan 50 mm 
ja leveys en1ntaan 100 mm, saavat ne vinottain kuvan 11 mukaisesci 
asetettuina olla myos syrjallaan. 

Kuva 11. Viihintiilin 50 mm paksuisten ja enintiiiin 100 nun levyisten aluspuiden 
asettaminen syrjiilleen ja vinottain sahatavaraa paketteina kuormattaessa. 

Alus- ja vilipuiden on mikali mahdollista oltava toistensa kohdalla 
korkeussuunnassa. 

Alus- ja vilirpuut on asetettava sellaisiin kohtiin, joissa palkettien 
lautojen vilissa ei ole kuorman painumista tai notkumista aiheuttavaa 
tyhjaa cilaa. Paketit eivat saa olla kallellaan mihinkaan suuntaa.n (kuva 
10 ). 

d) Vaunun sivupylvaiden kohoaminen on estettava pidaketapeilla. 
Jokaisen pakettipinon kohdalla on sivupylvasparien ketjut yhdistet

tava kuorman ylitse ja kiristettava tiukasti. Tarvittaessa on ketjut jat
kettava kohdassa 1434 esitetylla tavalla. 

Edella olevan muutoksen johdosta on asiakkaille erikseen myonne
tyt, enintaan 2 900 mm .korkeita sahatavarakuormia koskevat luvat 
katsottava tarpeettomina kumoutuneiksi. Paadyttomista Hkk-vaunuista 
muodostetuissa vaunuryhmissa tapahtuvia kuljetuksia koskevat luvat 
jaavat kui:tenkin edelleen voimaan. 

(N:o Lko 3513, 5. 5. 71.) VT 19/71. 7. 
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8 Saksa-Pohjoismaat tavaratariffi 

Saksa-Pohjoismaat tavaratariffin (NORDEG; 9162) lisalehti n:o 
25 astuu voimaan 1. 6. 1971 lukien. Lisalehti sisaltaa rom. Ita-Saksan 
rautateiden (DR) uudet yksikkohlnnat DR transitoliikenteelle (taulu
kot II B 1 ja 2). 

(Tft n:o Tou 26/256, 4. 5. 71.) VT 19/71. 8. 

9 Tariffitaulukot 

Tariffitaulukoihin on laadittu uusi taulukko n:o 14 "10 matkan 
sarjalippu". Perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

(Tft n:o To 426/241, 7. 4. 71.) VT 19/71. 9. 

1 0 Liikennepaikkojen valimatkat 

Seinajoki-Parkano-Lielahti rataosan henkiloliike.nteelle avaami
sen johdosta muutetaan julkaisun Liikennepaikkojen valimatkat sivun 
5 ensimmainen kappale 23. 5. 1971 lukien seuraavan sisaltoiseksi : 
Tama julkaisu <tulee voimaan 1. 1. 1971 lukien. Koska rataosa Siilin
jarvi-Viinijarvi on tois.taiseksi avattu ainoastaan tavaraliikenteelle, ei 
mavkalippujen hintoja eilka matkatavaramaksuja eika myoskaan kiito
tavararahteja saa laskea taman rataosan kautta miiarayotyvien tienpi
tuuksien perusteella. (Tft n:o To 427/241, 7. 5. 71.) VT 19/71. 10. 

11 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Varpasen aseman merkinnat saralclceissa 4 ja 5 muutetaan 1. 6. 
1971 lUJkien seuraaviksi: 

Varpanen . . .. . . .. . Miintyharju 8. 
Kv 63. Pm 121. 

HrlT 

Luk. 1. 6. 1971. (N:o Lko 3526, 7. 5 . 71.) VT 19/71. 11. 

Alitonevan vaihteen merkinnat sarakkeessa 4 muutetaan 23. 5. 1971 
lukien seuraaviksi: 

Aitoneva . . . . . . . . . Parkano 21. 
Pko 21. Hpk 66. 

Luk. 23. 5. 71. (N:o Lko 2963, 6. 5. 71.) VT 9/71. 11. 
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Matkalipun hinnan ja matkatavararuaksun ruaaraaminen 12 
valilla Tarupere-Seinajoki 

Tampere-Parkano--Seioajdki rataosan henlciloliikenteelle avaami
sen johdosta ilruoitetaan, etta matkalippujen hinnat ja matkatavaran 
kuljetusmaksut viililla Tampere-Seinajoki la ketaan 23. 5. 1971 lu
kien todellisen valimatkan mukaan, siis joko Pllco tai Ly-Alv kautta, 
kaytettavasta ruatkareitista niippuen. 

Lipunmyy.nnin yhteydessa on matkustajalta, joka ostaa Tampere
Seinajoki viiliseen markaan oikeuttavan ruarkalipun tai sellaisen lipun, 
johon sisiiltyy my& Tampere-Seinajoki vali, joka kerta erikseen tie
dusteltava tiilla rataosuudella kaytettava matkareitti. Kun 23. 5. 1971 
voimaan tulevan aikataulun mukaan toistaiseksi vain pikajunat 59, 
61, 60 ja 62 kulkevat Palikanon kautta, on tastakin lipunmyynnin yh
teydessa evikseen huomautettava. 

Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisun liitteet I ja II painatetaan 
uudelleen ja perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta . 

(N:o Lko 3450, 7. 5 . 71.) VT 19/71. 12. 

Matkalippualennuksia 13 
Lahti (lyhinta tieta): 2. 6.-8 . 6.1971; Suomen Lions Liitto, Lions 
Liiton valtakunnanrkokous, kokoukseen matkustavat: Matkustajalle 
myydaan 1 1,12 menolippua ja annetaan loruake VR 2416. Ostetut mat
kaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen piiivien vali-
sena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Valtakunnan
kokous on 4.-6. 6. 71. 

(Mt n:o Lko 2432, 3. 3. 71.) VT 19/71. 13. 

Jyvaskyla (lyhinta tieta): 3.-8. 6. 1971; Liberaalinen Kansanpuolue; 
ylimaarainen puoluekokous; kokoukseen matkustavat. Matkustajalle 
myydaan 1 1;2 menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut mat
kaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien vali
sena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Kokous on 
5.-6. 6. 1971. 

(Mt n:o Lko 2331, 22. 2. 71.) VT 19/71. 13. 

Lappeenranta (lyhinta tieta): 4. 6.-9. 6. 1971; Suomen Opettajain 
Liitto; Liittokokous, kokoukseen matkustavat. Matkustajalle myydaan 
1 1,12 menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut matJkaliput 
oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen piiivien valisena aikana. 
Alen.nus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Liittokokous on 6.-
7. 6. 1971. 

(Mt n:o Lko 3130, 25. 1. 71.) VT 19/71. 13. 
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Helsinki (lyhinta tieta): 6.-16. 6.1971; Osuuskunta Suomen Messut; 
Kansainvalinen Rakennusnayttely; nayttelyyn maclrustavat. Matkusta
jalle myydaan 1 1;2 menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Oste
tut matkaliput oikeuttavat mankustamaan vain ylla mainittujen paivien 
valisena aikana. Alennus ei ikoske lastenlipuilla matkustavia. Nayttely 
on avoinna 8.-14. 6. 1971. 

(Mt n:o Lko 2173, 23. 1. 71.) VT 19/71. 13. 

Helsinki (lyhinta tieta): 7. 6.-14. 6. 1971; Pohjoismaiset rakennus
piiivat Suomen osasto; XI Pohjoismaiset rakennuspaivat ckongressi; 
kongressiin matkustavat. Maclcustajalle myydaan 1 1;2 meno1i.ppua ja 
annetaan lomake VR 2416. Ostetut mat:kaliput oikeuttavat matkusta
maan vain ylla mainittujen paivien valisena aikana. A:lennus ei koske 
lastenlipuilla matkustavia. Kongressi pidetaan 9.-11. 6. 1971. 

(Mt n:o Lko 31530, 22. 10. 70.) VT 19/71. 13. 

Jyvaskyla (lyhinta tieta): 10. 6.-15. 6.1971; Suome.n Sivilli- ja Ase
velvollisuusinvaliidien Liitto r.y.; Invalidien retkeilypaivat; retkeily
paiville mankustavat invalidit. Matkustajalle myydaan 1 1;2 meno1ippua 
ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuntavat matkus
tamaan vain ylla mainittujen paivien valisena aikana. Alennus ei koske 
laste.nlipuilla maclrustavia. Retkeilypaivat ovat 12.-13. 6. 1971. 

(Mt n:o Lko 3400, 24. 3. 71.) VT 19/71. 13. 

14 Lennatinliikenne 

Juurikorven asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 23. 
5. 1971 lukien. (N:o Lko 21082, 6. 5. 71.) VT 19/71. 14. 

Varpasen asemalla lakkautetaan yleine.n sahkosanomavaihto 1. 6. 
1971 lu!lcien. (N:o Lko 3526, 7. 5. 71.) VT 19/71. 14. 

15 Avoimia virkoja ja toimia 

Nelja vaihdemiehen tointa, seitseman junamiehen tointa, vusz ase
mamiehen tointa, konttoriapulaisen (A 8 pl) toimi ja konttoriapulaisen 
(A 7 pl) toimi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 7. 6. 1971. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai-
seksi seuraavasti: 

vaihdemiehet: Oulun ( 4 01) liikennealueelle, 
junamiehet: Tornion ( 1 Tor) ja Oulun ( 6 01) liikennealueille, 
asemamiehet: Kemin ( 4 Kern) ja Oulun ( 1 Vti) liikennealueille, 
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konttoriapulainen (A 8 pl): Oulun ( 1 01) liikennealueelle ja 15 
konttoriapulainen (A 7 pl): Kernin ( 1 Kern) liikennealueelle. 
Apulaiskanslistin (A 11 pl) toimi. Liikenneosaston paallikolle osoi-

tetut kirjalliset hakernukset on toimitettava rautatiehallituksen yleiseen 
toimistoon viimeistaan 7. 6. 1971. 

Edella rnainittuun toimeen nimitetty tullaan sijoittarnaan toistai
seksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Ensi luokan asemapaallikon 2. pl virka (A 2 7 pl). Rautatiehalli
tukselle osoitetut kirjalliset ha.kernukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viirneistaan 9. 6. 1971 ennen klo 12.00 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun ensi luokan asernapaallikon 2. pl virkaan (A 27 
pl) nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi Pieksamaen liikenne
alueelle ( Pm) . 

Ylemman palkkaluokan apulaisasemapaallikon virka (A 23 pl), 
kaksi ylemman palkkaluokan ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (A 19 pl), ylem
man palkkaluokan toisen luokmz kirjurin virka (A 18 pl), jarjestely
mestarin virka, kaksi ylikonduktoorin virkaa, kuusi konduktoorin vir
kaa (A 16 pl) ja kolme konduktoorin virkaa (A 15 pl). Liikenne
osaston paallikolle osoitetut kirjalliset ha.kemukset on toirnitettava rau
tatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 9. 6. 1971 ennen klo 12.00 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi semaavasti: 

apulaisasemapiiallikko y.p . (A 23 pl): Helsingin ( 1 Ml) liikenne
alueelle, 

y.p. 1. lk kirjurit (A 20 pl): Oulun (1) ja Seinajoen (1) liikenne-
piireihin, 

y.p. 2. lk kirjuri (A 19 pl): Oulun ( 1 01) liikennealueelle, 
y.p. 2. lk kirjuri (A 18 pl) : Kernin ( 1 Kem) liikennealueelle, 
jarjestelymestari: Kernin ( 1 Kern) liikennealueelle, 
ylikonduktoorit: Oulun (1 01) ja Kemin (1 Kem) liikennealueille, 
konduktoorit (A 16 pl) : Oulun (5 01) ja Kernin (1 Kern) liiken-

nealueille, seka 
konduktoorit (A 15 pl): Raahen ( 1 Rhe), Kemijarven ( 1 Kja) 

ja Oulun ( 1 01) liikennealueille . 

Edellii rnainittuihin apulaisasemapaallikon ja kirjurin virkoihin ni
mitetyt ovat velvolliset, mikali he tulevat toirnimaan asernanhoitajina, 
vastaanottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti rnaariittavan postitoi
rnipaikan hoitajan toimen. 
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16 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin liikennealueen liihetille Laila Arolie 16. 4. 70 kirjoirettu henkilO.. 
kortti n:o 54664, aikavapaalipun henkilokortti n:o 145706 ja kesiikausivapaalippu 
n :o 083186, matkalle Helsinki-Toijala, kelpoisuusaika 1. 5.-31. 10. 71, ovat 
kadonneet, ja kuoletetaan . (Hki lpt n:o 1169/2094, 3. 5. 71. ) 

Konepajatyi:iliiiselie Pauli Luttiselie kirjoitet tu henkilOkortti n :o 151483 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 3. 5. 71.) 

Oriveden liikennealueella Siitamassa palvelevalle asemamies Pekka Kulmalalle 
6. 4. 1971 kirjoitettu ti!apiiinen vapaalippu n :o 445495 matkalle Siitama-Rova
niemi on kadonnut ja kuoletetaan . {Tpe lpp n:o 1235/ 1699, 7. 5. 71 .) 

17 Rautatien viralliset kielitutkinnot 

VR Kiiskylehdessii 8/ 59.1. julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 59 antamien 
miiiiriiysten mukaiset kielitutkinnot englannin, veniijan, saksan ja ranskan kielissa 
jiirjestetiiiin rautatieopistossa myohemmin asianomaisille llihemrnin i!moitettavana 
aikana touko-kesiil-uussa 1971. Ilrnoittautumiset lahetetaan ammattiopetusjaos
toon toukokuun 24 piiivaiin 1971 mennessa. Taydellisen nimen, virka-aseman ja 
virantoimituspaikan lisiiksi on talioin mainittava, minka asteisen tutkinnon (vii
tattujen maiiriiysten §§ 3--6) ja missii kielessa ilmoittautuja aikoo suorittaa. Sa
malia on ilmoitettava mahdollisesti aiemrnin a.o. kielessii suoritettu arvosana. Kieli
taito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten , mitii ilmoittautuminen edellyttaii 
seka ainoastaan yhdessa kielessa kerrallaan . 

Seuraava tutkintorilaisuus on joulukuussa 1971. (Amj n:o 130/300 5.5.71.) 

18 Veturimiesoppilaita otetaan 

Valtionrautateiden Hyvinkaan konepajalle otetaan veturimiesoppilaita kurs
seille, joista toinen alkaa elo- ja toinen marraskuussa 1971. 

Oppiaika on 2.5 vuotta ja oppilaille maksetaan tyoehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Vapaata asuntoa tai muita etuja ei ole. 

Piiiisyvaatimukset ovat: Suomen kansalaisuus, 16-20 vuoden ika ja suoritettu 
ammattikoulun (metallityo·, auto· tai siihki:iosaston) oppimiiiira taikka keskikoulun 
oppirniiiira tai vastaavat tiedot. 

Pyrkijoiden on Iiihetettavii hakemuksensa, joka tehdaiin Hyvinkiian kone
pajasta saatavalle hakemuslomakkeelie toukokuun 28 paivaiin 1971 mennessii 
osoitteella: Valtionrautateiden konepaja Hyvinki.iii. 

Sopiviksi katsotut kutsutaan myi:ihemmin psykoteknillisiin kokeisiin. (N:o 
Lko 11305, 6. 5. 71. ) 

19 Villaajaoppilaita otetaan 

Valtionrautateiden Kuopion konepajaan otetaan viilaajaoppilaita ensi syksyuii 
alkavalle kutssille. Oppiaika on 4 vuotta ja oppilaille maksetaan tyi:iebtosopimuk
sen mukaista palkkaa. Vapaata asuntoa tai muita etuja ei ole. Paiisyvaatimukset 
ovat: Suomen kansalaisuus, 15-20 vuoden ikii ja suoritettu kansakoulun tai sitii 
vastaava oppimiiiira. 

Pyrkijoiden on lahetettiiva hakemuksensa, joka tehdiiiin Kuopion konepajasta 
saatavalle hakemuslomakkeelle, toukokuun 28. piiiviiiin 1971 mennessii osoitteella: 
Valtionrautateiden konepaja, Pohjolank. 1, Kuopio. Sopiviksi katsotut kutsutaan 
rnyi:ihemmin psykoteknillisiin kokeisiin. 

Liihempiii tietoja antaa konttoripiiiillikki:i Miiki, puh. 971/15 251/292. 

Konepajatoimisto 

Helsinki 1971. Valtioo oaioatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSI·A 

1971 N:o 20 

Vllttaus Vlralllsiln tledotukslln merkltiin: VT 1171.2 (= lehden numero. vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 
To I m I t us : Rautatlehallitus, leht ipalvelu. 20. S. 1971 

sis ii 11 y s: 

1. Korvaus virantoimituksesta aseroa
paikan ulkopuolella. 

2. Asetus valtion tulo- ja menoarviosta 
sekii kirjanpidosta annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

3. Konduktoorinlomakelippujen 
tilittiiminen. 

4. Liikennepaikkojen viilimatkat 
-julkaisu: muutoksia. 

5. Sarja!ipun tarkistuslipukkeiden 
liivistiiminen. 

6. Sarjalippujen tilittiiminen. 
7. Pylviiiden rahditus. 

8. VR:n autoliikenne: muutoksia. 
9. Matkalippualennuksia. 

10. Tavaran kuormausmiiiiriiyksiii 
-julkaisu: oikaisu. 

11. Jtt:n korjauslehti 8. 
12. Aikataulun 138 lisiiykset. 
13. Konepajojen seisonta-ajat kesiillii 

1971. 
14. Avoimia virkoja ja toimia. 
15. Eroja. 
16. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 

Korvaus virantoimituksesta asemapaikan 1 
ulkopuolella 

Liikenneministerio on kirjelmillaiin n:o 86/12/71/1017, 4. 2. 1971 
ja 86/12/71/2303, 15. 4. 1971 ilmoittanut, etta valtioneuvosto on, 
valtiovarainministerion annettua asiasta lausuntonsa ja asian oltua val
mistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan kasiteltavana, liiken
neministeriosta 4. 2. 1971 tapahtuneessa esittelyssa, paattanyt muuttaa 
valtioneuvoston 22. 4. 1948 vahvistamien virantoimituksesta asema:
paikan ulkopuolella suoritettavaa korvausta koskevien maaraysten 2)' 
3 ) , 6 ) j a 9 ) kohda t, nais ta 2 ) kohdan sellaisena kuin se on 25. 5. 
1961 annetussa valtioneuvoston paiitoksessa ja 3) kohdan sellaisena 
kuin se on 12. 5. 1966 annetussa valtioneuvoston paatoksessa, seka 
lisannyt 15 . 4. 1971 tekemallaan paatoksella kyseisten maaraysten 2) 
kohtaan, sellaisena kuin se on 4. 2. 1971 annetussa valtioneuvoston 
paatoksessa, uuden jarjestelmaa selventavan kohdan. 

11094/ 71 / 5 
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1 Ylla mainittujen maaraysten po. kohdat kuuluvat seuraavasti: 
2) ( 4. 2. 1971) Korvauksena kultakin matkavuorokaudelta, minka 

virantoimitus asemapaikan ulkopuolella on kestiinyt, maksetaan matka
kustannusten korvauksesta ja paivarahasta annetun asetuksen ja siihen 
llittyvan, virkamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta anne tun 
valtioneuvoston paatoksen III matkustusluokan mukainen paivaraha. 
Piiivarahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on kay
tetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vahintaiin 4 tuntia kello 22 ja 7 vali
sena a.ikana, suoritetaan matkavuorokaudelta paivarahan lisaksi 6 mark
kaa yomatkarahana. Piiivaraha suoritetaan asianomaisen tehtaviin eika 
virkanimikkeen mukaisesti. 

Milloin virantoimituspaikkakunnalla ei ole valtion jarjestamaa, koh
tuulliset vaatimukset tayttavaa majoitusta, suoritetaan piiivaraha ja 
majoittumlskorvaus edella mainitun asetuksen ja valtioneuvoston p~Ui
toksen mukaisesti ( 15. 4. 1971). 

(Huom. Taman lisak i on valtiovarainministerio 15 . .3. 1971 anta
massaan lausunnossa kiinnittiinyt huomiota siihen, etta virantoimituk
esta asemapaikan ulkopuolella tulevaa korvausta ja virantoimitusraha

saailnon mukaista matkarahaa ei voida saada samanaikaisesti) . 
.3) ( 4. 2. 1971) Jos korvaukseen oikeutettu yopyy valtionrauta

teiden pu.olesta jarjeste~yssa yopymispaikassa, jollaiseksi katsotaan vir
kamieshuone, lepohuone, majoitushuone ja asuntovaunu, suoritetaan 
2) kohdassa mainittu paivaraha ja virkamieshuoneessa tai lepohuo
neessa yovyttaessa erikseen vahvistettu ·virkamieshuonemaksu, majoi
tushuoneessa yovyttaessa rau tatiehallituksen harkinnan mukaan 7 5-
40 % ja asuntovaunussa yovyttaessa 60 % mainitusta maksusta kulta
kin sellaiselta yopymisvuorokaudelta, jolta asianomainen saa paiva
rahaa. Majoitushuoneeksi katsotaan huone, joka ei ole virkamieshuone 
tai lepohuone, mutta jossa on valtionrautateiden puolesta jarjestetty 
vuode. Jos asianomainen asuntovaunussa yopyessaan joutuu itse huo
lehtimaan siivous ym. tehtavista, vahennetaan paivarahasta ja yomatka
rahasta kuitenkin ainoastaan 40 % virkamieshuonemaksun maa
rastli. 

6) ( 4. 2. 1971 ) Vakinaiselle ja ylimaariiiselle veturin- ja moottori
vaununkul j e ttaj alle, veturinlammi tta j lille, y likonduktoorille, konduktoo
rille, junapakkamestarille, junamiehelle, markalippujen tarkastajalle ja 
makuuvaununhoitajalle, joiden vlrkatoimintaan kuuluu junapalvelu, 
eka rata-autonkuljettajalle ja linjaliikenteessa toimivalle autonkuljet

tajalle suoritetaan korvauksia ainoastaan sellaisesta virantoimituksesta 
asemapaikan ulkopuolella, joka yhtajaksoisesti kestaa kauemmin kuin 
.36 tuntia jolloin korvaukset maksetaan alusta alkaen. 

9) ( 4. 2. 1971 ) Paivaraha ja yomatkaraha suoritetaan 2) kohdan 
mukaan taysimaaraisena .30 ensimmiiiselta paivalta asemapaikan ulko
puolella samalla paikkakunnalla tapahtuvasta virantoimituksesta. Ta-
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man ajan ylittavalta osalta suoritetaan em. korvauksena 75 % niiden 1 
taydesta maarasta . Vahennys valrionrautateiden jarjestaman yopymis
paikan kayttamisesta lasketaan viimeksimainitussa tapauksessa viran 
tai toimen haltijalle todella maksettavasta maarasta. 

Edella olevien virantoi.mituksesta asemapaikan ulkopuolella uori
tettavaa korvausta koskevien maaraysten 3) kohdan johdosta r aut a
tie h a 11 i t us on sanottujen maaraysten 11 ) kohdan nojalla maa
rannyt, etta milloin valtionrautateiden jarjestamana yopymispaikkana 
on virkamieshuone tai lepohuone, asianomaiselta ei perita ko. yopy
mispaikasta vahvistettua virkamieshuonemaksua 6 mk eika hanelle 
myoskaan makseta sita vastaavaa majoituskorvausta eika yomatkarahaa, 
vaan ainoastaan paivaraha. 

Vastaavanlaista menettelya noudatetaan myos illoin kun valtion
rautatiet on varannut asuntovaunun tai majoitushuoneen jollaiseksi 
voidaan tilapaisesti nimeta myos lepohuone, ja korvaukseen oikeutettu 
on kayttanyt sita hyvakseen. Talloinkaan ei asianomaiselta perita asun
tovaunumaksuja tai Kaskylehdissa 25/66. 1. ja 43/66. 1. vahvistettuja 
majoitusmaksuja eika suoriteta vastaavan suuruisia majoituskorvauk
sia. Jos kyseisessa tapauksessa korvaukeen oikeutettu ei kuitenkaan 
ole yopynyt valrionrautateiden jarjetamassa majoitushuoneessa tai asun
tovaunussa, joiden hyvaksi kayttaminen on vapaaehtoista, asianomai
selle suoritetaan paivarahan lisaksi yomatkaraha, mutta ei majoitus
korvausta siinakaan tapauksessa, etta han olisi yopy.nyt jossakin ma
joitusliikkeessa. Hotelli- tai sita vastaavan muun majoituskorvauksen 
maksaminen tulee nain ollen kysymykseen vain siina tapauksessa, etta 
valtionrautateiden .taholta ei ole jiirjestetty minkaanlaista majoitusta. 

Em. valtioneuvoston paati:iksen 2) kohdan jaljessii olevan valtio
varainministerion huomautuksen johdosta seka saman paatoksen 6) 
kohdasta ilmeneviia muutosta vastaavasti rautatiehallitus on kumon
nut sanotun paatoksen soveltamisesta antamiensa lisamaiiraysten ja 
-ohjeiden 16) kohdan toisen kappaleen, sellaisena kuin se on julkaistu 
Kaskylehdessa 8/67 .2, seka muuttanut saman kohdan ensimmaisessa 
kappaleessa olevan komennuksen pituutta tarkoittavan aikamaiiran 
( kaksi vuorokautta) 36 tunniksi. 

(Rh/hlo 95/125/71, 13. 5. 71.) VT 20/71. 1. 
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Asetus valtion tulo- ja menoarviosta seka kirjanpidosta 
annetun asetuksen muuttamisesta 

Asetuskokoelmassa on julkaistu 

Asetus 
valtion tulo- ja menoarviosta seka kirjanpidosta annetun asetuksen 

muuttamisesta. 
Anneti:u Helsingissa 30 paiviina huhtikuuta 1971. 

Valtiovarainministerin esittelysta muutetaan valtion tulo- ja meno
arviosta seka kirjanpidosta 28 paivana heinakuuta 1967 annetun ase
tuksen (361/67) 4 ja 5 §, sellaisena kuin 5 § on osittain muutet
tuna 8 paivana syyskuuta 1970 annetussa asetuksessa (591/70), seka 
31, 38 ja 39 § seuraavasti: 

4 §. 
Tulot ryhmitellaan tulo- ja menoarviossa osastoihin seuraavasti: 

Verot ja veronluonteiset tulot: 
Osastoon merkitaan tulon ja omaisuuden perusteella kannettavat 

verot, liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, tullit ja 
tuontimaksut, valmisteverot, muut verot, maksut sosiaaliturvaa varten 
seka muut veronluonteiset tulot. 

Sekalaiset tulot: 
Osastoon merkitaiin liikeyritysten tuloja lukuun ottamatta virasto

jen ja laitosten kaytossa ja hallinnassa olleen omaisuuden ja palve
lusten myynnista saatavat tulot seka muut sekalaiset tulot. 

Korko- ja osinkotulot seka osuus valtion rahalaitosten voitosta: 
Osastoon merkitan korot ja osingot, indeksi- ja kurssihyvitykset 

sekaa osuus valtion rahalaitosten voitosta. 

Valtion liikeyritykset: 
Osastoon merkitaan valtion liikeyritysten tulot yrityksittain. Kayt

toomaisuuden myynnista kertyvat tulot merkitaan kuitenkin erilleen 
muista tuloista. 

Lainat: 
Osastoon merkitaan valtiolle takaisin maksettavat lainat seka uudet 

valtionlainat. 
Osastot jaetaan lukuihin ja momentteihin osaksi tulojen laadun 

mukaan ja osaksi hallinnonaloittain. 
Valtion liikeyritysten kayttotuloiksi luetaan niiden toiminnasta saa

tavat tulot . Kayttotulot merkitaiin tulo- ja menoarvioon bruttomaa-
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raisina sarakkeen ulkopuolelle. Sarakkeeseen merk:itaan kayttotalouden 2 
rahoituskate, valtion liikeyritysten kayttoomaisuuden myynnista ker-
tyvat tulot seka muut sellaiset tulot, joita ei ole katsottava kaytto
tuloiksi. 

5 §. 
Menot ryhmitellaan tulo- ja menoarviossa paaluokkiin seuraavasti: 
T asavallan Presidentti 
Eduskunta 
V altioneuvosto 
Ulkoasiainministerion hallinnonala 
Oikeusministerion hallinnonala 
Sisaasiainministerion hallinnonala 
Puolustusministerion hallinnonala 
V altiovarai nm in i sterion hallinnonala 
Opetusministerion hallinnonala 
Maa- ja metsatalousministerion hallinnonala 
Liikenneministerion hallinnonala 
Kauppa- ja teollisuusministerii:in hallinnonala 
Sosiaali- ja terveysministerion hallinnonala 
Tyovoimaministerion hallinnonala 
Valtionvelka 

Paaluokat jaetaan lukuihin ja momentteihin osaksi menojen laadun 
ja osaksi tehtavien perusteella . Tarkemmat ohjeet menojen jaottelusta 
annetaan tilisaanni:issa. 

Valtion liikeyritysten kayttomenoiksi luetaan toiminnasta aiheutu
vat palkat, elakkeet ja muut sosiaalimenot, toimistomenot, raaka- ja 
tarveainemenot, verot seka muut kayttotaloudesta aiheutuvat menot. 
Kayttomenot merkitaan tulo- ja menoarvioon bruttomaaraisina sarak
keen ulkopuolelle. Sijoitusmenot seka kayttotalouden lisarahoitustarve 
merkitaan sarakkeeseen. 

31 §. 
Valtion liikeyrityksissa on pidettava kirjanpitoa, jossa seurataan 

liikeyrityksen toiminnan kannattavuutta seka varojen ja velkojen muu
toksia. 

Edella 1 momentissa tarkoitettu kirjanpito on jarjestettava siten, 
etta siita saadaan tarpeelliset tiedot tulo- ja menoarvion toteutumisen 
seuraamista ja keskuskirjanpitoa varten. 

38 §. 
Valtiovarainministerion asiana on antaa yleiset ohjeet, joiden mu

kaan liikeyritysten seka rahastojen omaisuus on arvostettava seka kayt
toomaisuudesta tehtavat poistot laskettava edella 31 § :n 1 momentissa 



2 
20 -6-

tarkoitetussa kirjanpidossa. Viraston, laitoksen tai liikeyrityksen tu
lee toimittaa valriovarainministerion hyviiksyttavaksi suunnitelma siita, 
miten tama omaisuus on arvostettava ja poistot laskettava. 

Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa ohjeet liikeyritysten elake
kustannusten huomioon ottamisesta edella 1 momentissa mainitussa 
kirjanpidossa. 

39 §. 
Valtiovarainministerio antaa yleiset ohjeet, joiden mukaan vuosit

taiset tulos- ja omaisuustaseet on valtion liikeyritysten seka tulo- ja 
menoarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen osalta laadittava. 

Taman asetuksen 4 ja 5 §:aa sovelletaan ensimmiiisen kerran vuo
den 1972 tulo- ja menoarviota laadittaessa. Muilta osin tata asetusta 
sovelletaan ensimmaisen kerran laadittaessa vuoden 1971 tilinpaatosta 
31 §:n 1 momentissa tarkoitetun kirjanpidon perusteella. 

(Toj n:o To 447/23, 14. 5. 71.) VT 20/71. 2. 

3 Konduktoorinlomakelippujen tilittiiminen 

Uusimallisen konduktoi::irinlomakelippukirjan VR 2247 kk mene
kin huomattavan lisaantymisen johdosta ilmoitetaan, etta tilityssaan
ni::in 15 § :n 4 kohdan maariiyksista poiketen saadaan konduktoi::irin
lomakeliput tilittiia lippukassaan vasta kirjan tultua loppuun myydyksi. 
Tilikauden paattyessa on myos vajaat kirjat tilitettava. Tilityspaikan 
on valvottava, etteivat kirjat ole konduktoorin hallussa tarpeettoman 
kauan ja etta konduktoorin lahtiessii lomalle tai siirtyessii muihin 
tehtaviin, han luovuttaa kirjat ja kantovarat lippukassaan. ( Tlt 669/ 
23/71, 14. 5. 71. ) VT 20/71. 3. 

4 Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 

Sarvikummun asema muutetaan 23. 5. 1971 lukien vaihteeksi. 
Tastii johtuen Sarvikummun liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 
muutetaan em. paivasta lukien merkinnaksi "HilTtTp". (N:o Lko 
21107, 11. 5. 71. ) VT 20/71. 4. 

6 Sarjalipun tarkistuslipukkeiden lavistiiminen 

Muutoksena VT:ssa n:o 11/71.8 julkaistuun sarjalipun tarkistus
lipukkeiden lavistamistii koskevaan ohjeeseen ilmoitetaan, etta jos 
matka aloitetaan silta liikennepaikalta, joka varsinaiseen sarjalippuun 
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on merkitty ylemmalle riville, tarkistuslipuke lavistetiian vasempaan 5 
reunaan ylhiiiilta alaspiiin. Piiinvastaiseen suuntaan mat'kustettaessa on 
tarkistuslipuke liivistettiiva lipukkeen oikeaan reunaan alhaalta ylospiiin 
ts. kuten meno- ja paluulipun lavistamisesta paluumatkan osalta on 
maaratty. 

SamaHa huomautetaan, etta niiden liikennepaikkojen nimet, joiden 
viilisella matkalla tarkistuslipukkeet kelpaavat, on merkittavii sarja
lippuun alekkain dita varten varatuille riveille ja etta, sarjalipun hin
taa maariittaessa on otettava huomioon tariffisaannon 6 §:n 9. lisa
maarayksessa oleva ohje. 

(N:o Lko 2525, 13. 5. 71.) VT 20/71. 5. 

Sarjalippujen tilittiiminen 6 
Sarjaliput VR 2207 kk tilitetaiin tilikausittain lomakkeella VR 4012 

iten, etta e.nsin tilitetaan kiinteat sarjaliput alkunumeron ja jaljella
olevan alkunumeron perusteella. Mitiitoidyt kiinteiit sarjaliput sisiilly
tetaan myytyjen lippujen nun1erosarjaan, lukumaliraan ja yhteissum
maan. Huomautussarakkeeseen on merkittava mitatoityjen lippujen 
numerot. Kiinteiden lippujen jalkee.n tilitetaiin lomakeliput valiotsikoin 
merkitsemalla omalla tilityspaikalla myydyt ja saatteilla VR 4025 toi
sille asemille lahetetyt sarjaliput omiin sarakkeisiinsa. Liput merk:i
taiin tililomakkeelle katkeamattomassa numerojiirjestyksessa merkitse
mallii ensimmaisen ja viimeisen myydyn lipun numero. Jos sarja kat
keaa, on se tilissakin katkaistava. Samoin on saatteilla lahetettyjen 
lippujen numerot ja maksut merkittiiva eri riville. Huomautussarak
keeseen on lisaksi merkittiivii saatteen numero ja tilaaja-aseman nimi
lyhennys. Mitiitoidyt lomakeliput sisallytetaan numerosarjaan, mutta 
ei myytyjen lippujen lukumaiiraiin eika maksuihin. 

Omalla tilityspaikalla myytyjen lippujen lukumaarat ja summat 
lasketaan yhteen. Tasta summasta on vahennettava kiinteiden mita
toityjen lippujen lukumaiirii ja yhteissumma. 

Mahdolliset veloitus- tai hyvityslaskut otetaan huomioon yhteis
ummassa. 

Omalla tilityspaikalla myytyjen lippujen loppusumma siirretiiiin 
henkiloliikennetuloje.n yhdistelmiian VR 4020 "Muu kansainviilinen 
liikenne"-rivin jiilkeiselle tyhjiille riville lajiotsikoin "Sarjaliput". 

Kiinteissa sarjalipuissa ei ole tilitysosaa eika niita voida myyda 
lapsenlippuina, vaan on tallaisessa tapauksessa kirjoitettava lomake
arjalppu . 

Lomakelippujen tilitysosat on niputettava numerojiirjestykseen ja 
lahetettava tilien mukana trk:lle samoi.n kuin myos saatteiden VR 4025 
saate- ja kuittiosat. 
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Tilaaja-aseman on puolestaan tehtava saamistaan sarjalipuista till 
lomakkeelle VR 4012 merkitsemalla saatujen lippujen numerot, luku
miiara ja yhteissumma. Saatteiden numerot ja lahetysaseman nimi
lyhennys on merkittava huomautussarakkeeseen. Yhteissumma siirre
taan lorn VR 4020 kuten edella on sanottu. 

Muussa suhteessa noudatetaan saatteella lahetettyihin lippuihin tili
tyssaannon 26 §:n miiarayksia. (Tit 670/23/71 , 14 . 5 . 71.) VT 
20/71. 6. 

Pylvaiden rahditus 

Pylvaskuljetuksissa vaunun rahditettava.n kuutiojalkamiiaran tarkis
tamista varten VR Virallisten Tiedotusten numerossa Vt 23/70.2 jul
kaistua taulukkoa taydennetaan pylvaskuljetuksiin hyvin soveltuvan 
Oc-vaunun vuoksi seuraavasti: 

Pylvasvaunun rahditettava kuutiojalkamaara voidaan tarkistaa mit
taamalla vaunun kuorman keskikorkeus ja keskipituus. Alia olevasta 
taulukosta saadaan suoraan pylvaiden likimaarainen kuutiojalkamaiira 
( = .kuorman pituus X leveys X korkeus X suhdeluku 16,5). 

Kuu.tiojalkoja vaunussa 
Py 1 vaskuorman Kuorman keskikorkeus metria 

keskipituus 
metria 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 

7 ........ 540 570 600 635 670 
8 . . . .. ... 615 650 690 725 765 
9 ... . . . . . 690 730 775 815 860 

10 ... . . ... 765 810 860 910 955 
11 ... . .. .. 845 895 945 1000 1' 050 
12 .. . .. . .. 920 975 1030 1090 1130 
13 ... . .... 1 000 1 050 1120 1180 1 240 
14 • • 0 •• •• • 1 070 1140 1 200 1 270 1 340 
15 •••• • •• 0 1150 1220 1290 1360 1 430 
16 . .. . ... . 1 230 1 300 1 380 1450 1530 
17 . . . ... . . 1 300 1 380 1460 1540 1 620 
18 . .. .. ... 1 380 1460 1550 1 630 1 720 

Jos pylvasvaunun rahditettavasta kuutiojalkamaarasta ei paasta 
lahetysasemalla yksimielisyyteen, voidaan vaunut punnita. Talloin tuo
reiden ja kyllastettyjen pylvaiden rahdituskuutiojalkamaara saadaan ja
kamalla kuorman punnittu kilomaara luvulla 30 ja kuivien kuorittu
jen, kyllastamattomien pylvaiden punnittu kilomaara 1uvulla 25 eli 
kuutiojalan keskimaaraisilla yksikkopainoilla. 
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Tavaranluokitustaulukon mukaan 1. 9.-31. 5. valisena aikana ha- 1 
katut ja koko- tai puolipuhtaiksi kuoritut pylvaat katsotaan kuiviksi, 
jos ne jatetaan kuljetettavaksi 31. 5. jiilkeen. 

(Mt n:o Lko 21163, 14 . 5 . 71.) VT 20/71. 7. 

VR:n autoliikenne: muutoksia 8 
Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut lisaavansa ajovuoroja 

tavaralinjalle n :o 38 Rovaniemi-Rovisuvanto 24. 5. 1971 lukien. 
Taman johdosta korjataan linjan aikataulu Valrionrautateiden Auto
liikennesaannon sivulla 93 seuraavaksi: 

Liikennoidaan Rovaniemelta Sodankylaan ja rakaisin arkisin ei 
lauantaisin. Lisaksi ajetaan maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja torstaisin I valoon, josta jatkovuorot keskiviikkoisin Rovisuvantoon 
ja perjantaisin Inariin . 

Lahdot Rovaniemelta Sodankyliian 6.00-8.00 
Rovaniemelta Ivaloon ja edelleen 24.00 

Valtionrautateiden Autoliikenne-saannon sivulla 76 mainittu jakelu
linja n:o 807 Lieksa-Hiekkalahti muutetaan Hiekkalahden nimen
muutoksen johdosta linjaksi Lieksa-Valtimo. Samalla poistetaan lin
jan reittiluettelosta Kohtavaara. Linjan ajopaivat ovat 24. 5. 1971 lu
kien tiistai ja perjantai. 

(Lt n:o Lko 21173, 17. 5. 71.) VT 20/71. 8. 

Matkalippualennuksia 9 
Turku (lyhinta tieta ) : 10.-15. 6. 1971; Sotainvalidien Veljesliitto
Krigsinvalidernas Bri:idraforbund r.y.; vuosikokous; kokoukseen mat
kustavat. Matkustajalle myydaan 1 1h menolippua ja annetaan lo-
make VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain 
ylla maLnittujen paivien valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla 
matkustavia. Vuosikokous pidetaan 12.-13. 6. 1971. 

(Mt n:o Lko 3610, 14. 5. 71.) VT 20/71. 9. 

Tavaran kuormausmaarayksia -julkaisu: oikaisu 10 
VT 19/71.7 julkaistussa Tavaran kuormausmaaraysten 2112. koh

dan ens1mmaisessa kappaleessa on painovirhe "0,5 em". Mitan pitaa 
olla "0,5 mm". 
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11 Jtt :n korjauslehti 8 

Jtt:n korjauslehti 8 on ilmestynyt painosta ja perusjakelu suori
tettu painatusjaoston toimesta. Korjauslehteen sisaltyviit Jtt:n muutok
set ja lisiiykset tulevat voimaan 23. 5. 1971 lukien. (N:o Lko 241, 
14. 5. 71.) VT 20/71. 11. 

12 Aikataulun 138 lisaykset 

Aikataulun 138 lisays n:o 1 (helluntai- ja juhannusliikenne) on 
ilmestynyt ja jaettu kaikille aikataulukirjan tilanneille. Lisiiliikenteen 
junien aikataulut jaetaan myohemmin monisteina. (Lt n:o Lko 2117-f, 
17. 5. 71.) VT 20/71. 12. 

13 Konepajojen seisonta-ajat kesiilla 1971 

Kaikilla konepajoilla an seisonta-aika 5. 7.-4 . 8. 1971. (Koh 272/ 
1534, 5. 5. 71.) VT 20/71 . 13. 

14 A voimia virkoja ja toimia 

Ylim. ap osastosihteerin (A 24) viranszJazsuus rautatiehallituksen 
rakennustoimistossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 2. 6. 1971 en
nen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paiittymista) . 

Yksi ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Tampe
reen ratapiirissa (Toijala; viran haltija toimii Toijalan vastuualueen 
vastaavan rakennusmestarin tehtavissa) ja yksi yp 2 l rakennusmesta
rin (A 20) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa Kotkan vastuu
alueella (Hamina). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 18. 6. 1971 en
nen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Yksi ratavartijan toinmi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Heina
vesi) ja yksi apulaiskanslistin (A 11) toimi, toistaiseksi Kouvolan 
ratapiirin toirnistossa ( Kouvola) . Rataosaston johtajalle osoitetut ha
kemukset on toirnitettava asianomaisen ratapiirin paallikolle viimei -
taan 18. 6. 1971. 

15 Eroja 

Hallinto·osasto 
Yp. pubelunviilittaja Aune Margareetta Halme ja konekirjoittaja Nelli Inkeri 

Falck. 
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Talousosasto 15 
Kirjanpitaja Toivo Johannes Laine, paamatemaatikko Toivo Tapio Ilmonen. 

Liikenneosasto 
Yp. 2 l kirjurit Taimi-Tellervo Hakala, Kaarlo Jonatan Salomies, Impi Mar

gareta Huokola, Helmi Helena Laakso, yp. apul. asemapaallikko Erkki Sakari 
Petiinen, ylikonduktoi::irit Viljo Johannes Moilanen , Sulo Sulbo Viiini::i Brynolf Salo, 
Juho Kaleva Hyvarinen, Ahti Tapio Metso, Emil Arvid Elonsalo, Paavo Asser 
Vainio, Kauko Henrik Kotakari, kuormausmestarit Matti Olavi Sievinen, Sulo 
Johannes Aaltonen, Emil Edvin Aspholm, kondukti::iorit Yrjo Paavali Jarvenplia, 
Uuno Olavi Piironen, jarjestelymestari Antti Petra, vaihderniehet Einari Ravia, 
Veikko Elies Valtakangas, Tauno David Raulimo, Yrji::i Antero Toropainen, Tauno 
Nuppola, Viiino Kaassalrni , Antero Johan Petter Pirtti-aho, autonkuljettaja Uuno 
Jalmari Pajunen, asetinlaiterniehet Leo Kaksonen, Martti Aatto Immonen, asema
rniehet Pauli Ensio Puisto, Esko Toivo Tuorninen, Airno Ensio Elmola, Toivo 
Olavi Kosonen, Toivo Armas Puikko, Viljo Aatarni Myllymaki, Johannes Aulasuo, 
Jaakko Pitkanen, Yrjo Samuli Salminen, junamies Kaarlo Juhani Kulju, vetu
rinkuljettajat Kauko Olavi Huttunen , Robert Johannes Jarvinen, Erkki Einar 
Koskinen, Heino Johannes Kuokkanen , Kaaclo Olavi Pohjoismiiki, Veikko Ilmari 
Selin, Tuure Johannes Sipila, Kosti Kullervo Timonen, Arvo Johannes Vanninen, 
veturinlammittajat Esko Antero Elasmaa, Reino Julius Jullenmaa, Vaini::i Sakari 
Kajasto, vaununtarkastaja Taisto Taina, vaununvoitelija Uuno Abram Ahonen. 

Rataosasto 
Ratavartijat Paavo Konttinen, Aarne Teodor Aalto, Vilho Turkkila, Jalo Elias 

Jaatinen, Kustaa Artturi Jyvasjarvi, Arvo Matias Soikkeli, ylipuutarhuri Kaarlo 
Johannes Jokela, vt ylim. 1 1 koneteknikko Martti Eelis Lucenius, ap. 1 I raken
nusmestari Antti Savolainen, ylim. 2 1 vanhempi toiroistorakennusmestari Lauri 
Pellinen, apulaiskanslisti Maj Rignell. 

Koneosasto 
Ylim. yp. tyonjohtaja Oiva Reinhold Koivula ja 1 pl tyonjohtaja Erik Johan

nes Bargar. 

Hankintaosasto 
Kirjanpitaja Irma Impi Inkeri Urte, ylim. autonku!jettaja Einari Ensio Salli

nen, polttoainetyonjohtaja Aaro Johannes Karkkiiinen. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 16 
Helsingin varikon vaununvoitelijalle Eino Ikoselle kirjoitettu kesiikausivapaa

lippu n:o 101433 viilille Helsinki-Lahti seka lippuun kuuluva henki!okortti n:o 
129153, tilapiiinen vapaalippu matkalle Helsinki~Kernijarvi n:o 473659, kitjoi
tettu 29. 3. ja VR:n henkili::ikomi n:o 36167 - veturinkuljettajalle Paavo Vaitti
selle 8. 3. kirjoitettu tilapainen vapaalippu n :o 473631 matkalle Helsinki- Joen-
uu - vt. veturinliimmittiijalle Veikko Juhani Reinille kirjoitettu VR:n henkilO

kortti n :o 36090 - ylimaliriiisen makuuvaununhoitajan Helvi Kivimiien pojalle 
Jouni Kivimaelle kirjoitettu kouluvapaalippu viilille Kauklahti-Leppavaara n:o 
00195 ja lipun henkilokortti n:o 185022 ja 6. 4. kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu 
matkalle Helsinki-Tornio n :o 473714, ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt 
n:o 1212/2177, 10. 5. 71. ) 
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Inkeroisten asemalla vt. vaihdemies Matti Turkialle kirjoitettu henkilokortti 
72129 on kadonnut ja 1.-uoletetaan. (Kv lpt n:o H 449/1280, 11. 5. 71.) 

Kuopion asemalla palvelevalle liihetti Rauno Kalevi Lapvetelii.iselle annetru 
henkilokortti n:o 78811 sekii virka-aikavapaalipun henkilokortti n:o 156116 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Pm lpt n:o 292 , 11. 5. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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1971 N:o 21 

YNttao1 Virallislln tledotukslln mertdfiin: VT 1/71.1 (= leflden nomeN., vuosl, 
ulan nurnero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaosteon. 
T • i m It us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 27. 5. 1971 

Sis ii II y s: 

L Vuosilomalisan maksaminen. 
2. Tilapii.isten huoltomiesten, tallimies

ten, vaununvoitelijain ja asemamies
ten palkkiot. 

3. Liikennemiehiston palkkaus raide
traktoreissa. 

4. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 
henkiloliikennettii varten. 

5. Eriiita taloudellisia indeksisarjoja. 
6. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 
7. Junailmoitusten laatiminen. 

8. Lennatinliikenne. 
9. Ratapiharadioverkot Rauma, Pori, 

Mantyluoto ja linjaradiojiirjestelma 
Tampereelta lanteen. 

10. Muutoksia kaukokirjoitinverkossa. 
11. Avoimia virkoja ja toimia. 
12. Nimityksia. 
13. Eroja. 
14. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 
15. Rautatatieopisto. 

Vuosilomalisan maksaminen 1 
Valtiovarainministerion Ja asianomaisten virkamiesjiirjestojen 

keskusjarjestot ovat huhtikuun 20 paivana 1971 laaditun poytakirjan 
mukaan sopineet vuosilomalisan maksamisesta vuonna 1971 seuraavaa: 

1 §. 
Valtion virkamiehille suoritetaan jaljempana mainituin tavoin maa

raytyvaa vuosilomalisaa. 

2 §. 
Vuosilomalisa suoritetaan kaikille niille virkamiehille, jotka vuo

den 1970 aikana ovat tehneet sunnuntaityota ja joille taltii ajalta mak
settujen ~i maksettavien sunnuntaityokorvausten yhteismiiara on va
hinaan 100 markkaa. 

Vuosilomalisiin suuruus on 50 markkaa niille virkamiehille, joille 
vuodelta 1970 maksettujen tai maksettavien sunnuntaityokorvausten 
yhteismaara on vahintaiin 100 markkaa mutta alle 200 markkaa, seka 
100 markkaa niille virkamiehille, joille vuodelta 1970 maksettujen 

11393/71/5 
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tai maksettavien sunnuntaityokorvausten yhteismaara on vahintaan 200 
markkaa. 

Edella mainittu vuosilomalisa suoritetaan paasaantO.i.sesti vain 
niille virkamiehille, jo~ka ovat olleet valtion palveluksessa huhtikuun 
1 paivana 1971. Vuosilomalisa suoritetaan kuitenkin myos sellaisille 
valtion virkamiehille, jotka mainittuna paivana ovat olleet suoritta
massa asevelvollisuuttaan vakinaisessa vaessa, jos he ovat palanneet 
virantoimitukseen 15 paivaan kesakuuta 1971 mennessa. Samoin suo
ritetaan vuosilomalisa sellaiselle henkilolle, joka on tammikuun 1 
paivan 1971 jalkeen siirtynyt valtiolla tyosopimussuhteeseen, jos han 
1 paivana huhtikuuta 1971 on edelleen ollut valtion palveluksessa 
tyo- tai virkasuhteessa. 

3 §. 
Vuosilomalisa maksetaan yhtena erana vuoden 1971 toukokuun 15 

paivan ja kesakuun 15 paivan valisena aikana. 

4 §. 
Virkamiehella tarkoitetaan tassa poytakivjassa valtion peruspalk

kaista viran tai toimen haltijoita, ylimaaraisia toimenhaltijoita, mai
nittuja virkoja tai toimia viransijaisina tai valiaikaisina hoitavia hen
kiloita, tilapaisia toimihenkiloita, oman kehityksensa vuoksi valtion 
palveluksessa olevia harjoittelijoita ,ja alokkaita, jotka eivat ole tyo
tai oppisopimussuhteessa valtioon, varvattyja seka satunnaisia apu
laisia. 

5 §. 
Tassa poytakirjassa tarkoitettu jarjestely on valiaikaisratkaisu ja 

se on voimassa vain vuonna 1971. 

Edella mainitun poytakirjan soveltamisesta on Valtiovarainminis
terio kirjelmallaan n:o P 3225, 3. 5. 1971, maarannyt seuraavaa: 

I. Soveltamisala 

1. Vuosilomalisa suoritetaan kaikille niille virkamiehille, jotka 
vuoden 1970 aikana ovat tehneet sunnuntaityota ja joille talta ajalta 
maksettujen tai maksettavien sunnuntaityokorvausten yhteismaara on 
vahintaan 100 markkaa. Poytakirjan 4 § :ssa on maaritelty mita virka
miehella tarkoitetaan. 

2. Vuosilomalisan saavat paasaannon mukaan vain ne virkamiehet, 
jotka ovat olleet valtion palveluksessa huhtikuun 1 paivana 1971. 
Vuosilomalisa suoritetaan kuitenkin my.Qs sellaisille valtion virkamie
hille, jotka mainittuna paivana ovat olleet suorittamassa asevelvolli
suuttaan vakinaisessa vaessa, jos he ovat palaneet virantoimitukseen 
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15 piiivaan kesakuuta 1971 mennessa. Samoin suoritetaan vuosiloma- 1 
lisa sellaiselle henkilolle, joka on tamrnikuun 1 paivan 1971 jiilkeen 
siirty.nyt valtiolla tyosopimussuhteeseen, jos han 1 piiivana huhti
kuuta 1971 on edelleen ollut valtion palveluksessa tyo- tai virkasuh
teessa. Vuosilomalisa suoritetaan myos sellaiselle valtion virkarniehelle, 
joka on ollut 1. 4. 1971 valtion virassa, mutta on hanelle myonnetyn 
virkavapauden perusteella tuolloin virkavapaana. 

II. Vuosilomalisan suuruus 

1. Vuosilomalisan suuruus on 50 markkaa niille virkamiehille, 
joille vuodelta 1970 maksettujen tai maksettavien sunnuntaityokor
vausten yhteismaara on vahintaan 100 markkaa, mutta aile 200 
markkaa. 

2. Vuosilomalisan suuruus on 100 markkaa niille virkamiehille, 
joille vuodelta 1970 maksettujen tai maksettavien sunnuntaityokor
vausten yhteismaiira on vahintaiin 200 markkaa. 

III. Vuosilomalisan suorittaminen 

1. Vuosilomalisa maksetaan yhtena erana vuoden 1971 toukokuun 
15 paivan ja kesakuun 15 piiivan valisena aikana viraston valitsemana 
ajankohtana kuitenkin niin nopeasti kuin se on mahdollista. 

2. Vuosilomalisa maksetaan palkkausmomentin alamomenti.n "Eri
tyiset lisat" sunnuntaityokorvauksia koskevista miiararahoista ( 01.4.19). 

IV. Erinaisia saannoksia 

1. Edella mainittu jiirjestely on tarkoitettu valiaikaisratkaisuksi ja 
se on voimassa vain vuonna 1971 . 

(Rh/hlo n :o 1105/123/71, 19. 5. 71.) VT 21/71. 1. 

Tilapiiisten huoltomiesten, tallimiesten, vaununvoitelijain 2 
ja asemamiesten palkkiot 

Rautatiehallitus on tanaan paattanyt, etta valtionrautateilla kay
tannossa oleva nimike alokas korvataan 1. 6. 1971 lukien nimikkeella 
tilapainen asemarnies . 

Valtiovarainministerion kirjelmiilla n:o P 2470, 2. 4. 1971 on nii
den tilapaisten huoltomiesten (A 11), tallimiesten (A 10) ja vaunun
voitelijain (A 10) palkkausluokka, jotka kuuluvat toimiryhmansa kor
keimpaan palkkaryhmiian d), palkkausluokka korotettu 1. 1. 1971 lu
kien yhdella palkkausluokalla. 

Em. nimikemuutoksen ja palkkausluokkatarkistukset huomioon ot
taen ovat yllii mainittujen tilapiiisten toirnihenkiloiden palkkiot eri 
ryhmissa seuraavat : 
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Palkkausluokka, 
jonka peruspal
kan ja kalliin-

Tilapaiset huoltomiehet 

paikanlislin 
yhteismiiiiriiii 

palkkio vastaa 

a) tilapaiseksi huoltomieheksi otettaessa . .. . . . ..... .. . 
b) puolen vuoden palveluksen jalkeen .. . . . . .. . .. . .. . 
c) yhden ja puolen vuoden palveluksen jalkeen, mikiili 

asianomainen on suorittanut soveltuvuuskokeen ja 
huoltomiestutkinnon .. .. . . . . . .... . . ... . . . . .. .. . 

d) kolmen vuoden palveluksen jalkeen edellisessa koh-
dassa mainitun korotuksen suorittamisesta . . .. . . ... . 
Jollei tilapainen huoltomies suorita huoltomiestutkin

toa, suoritetaan palkkaus kuten tilapaiselle tallimiehelle. 
(VvM 16/14--28/67, 3870, 28. 8. 1967. Edella d ) 

kohdassa oleva pl (A 12) on vahvistettu VvM:n kirjeella 
n :o P 2470, 2. 4. 1971.) 

T ilapaiset tallimiehet 

A6 
A7 

A 10 

A 12 

a) tilapaiseksi tallimieheksi otettaessa . . . . . . . . . . . . . . . . A 6 
b) puolen vuoden palveluksen jalkeen . . . . . . . . . . . . . . . . A 7 
c ) yhden ja puolen vuoden palveluksen jalkeen, mikali 

asianomainen on suorittanut tallimieskuulustelun . . . . A 9 
d) kolmen vuoden palveluksen jalkeen c)-kohdassa mai-

nitun korotuksen suorittamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . A 11 

Tilapaiset vaununvoitelijat 
a) tilapaiseksi vaununvoitelijaksi otettaessa . . . . . . . . . . . . A 6 
b) puolen vuoden palveluksen jalkeen tai suoritettuaan 

alustavan vaunumiestutkinnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 7 
c) yhden vuoden palveluksen jalkeen b-kohdassa rnainitun 

korotuksen suorittamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 9 
d) kahden vuoden palveluksen jalkeen c )-kohdassa maini

tun korotuksen suorittamisesta tai suoritettuaan vau-
numiestutkinnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 11 
(Kulk 292/712-67/1651, 11. 3. 1967). Edella d ) 

kohdissa olevien palkkausluokka (A 11) on vahvistettu 
valtiovarainminitserion kirjeella n:o P 2470, 2. 4. 1971.) 

Tilapaiset asemamiehet 
a) tilapaiseksi asemamieheksi otettaessa . . . . . . . . . . . . . . A 6 
b) puolen vuoden palveluksen jalkeen . . . . . . . . . . . . . . . A 7 
c) alemman patevyystutkinnon suorittamisen jalkeen . . . A 9 
d) kolme vuotta alemman patevyystutkinnon suorittami-

sen jalkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10 
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Muist. A 10 palkkausluokkaan kuuluvalle tilapaiselle asemamiehelle 2 
suoritetaan tilapaisena asemamiehena tai vaativuudeltaan tata vastaa-
vissa tai vaativammissa tehtavissa tahi liikenneosaston pienkoneiden 
kytkijiina tahi kiskoliikenteen rahastajana yhteensa vahintaan viisi 
vuotta palveltuaan, palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita tasta toimesta muutoin suoritetaan. 

(Rh/hlo 197/121/71, 18. 5. 1971. - Vert. Kl 11/67.1. ja 
36/67 .1.) VT 21/71. 2. 

Liikennemiehiston palkkaus raidetraktoreissa 3 
Rautatiehallituksen tekemasta esityksesta liikenneministerio on 

kirjelmalHian n:o 382/12/71/3740, 7. 5. 1971, asian oltua 7. 5. 1971 
valtiovara1nministerion raha-asiain kasittelyssa, ilmoittanut suostu
neensa siihen, etta Veto-Jussi-raidetraktorin vaihtotyon ohjaajana ja 
opasteenantajana toimivalle kytkijalle saadan niilla llikennepaikoilla, 
joilla hiinelta on rautatiehallituksen maaraysten mukaan vaadittava 
ylempi patevyystutkinto, maksaa sellainen lisapalkkio, etta hanen palk
kauksensa vastaa alimpaan palkkausluokkaan (A 15) kuuluvan kon
duktoorin palkkausta ilman maaravuosikorotusta. 

Edella olevan johdosta rautatiehallitus ilmoittaa, etta ylla olevaa 
maaraysta sovelletaan 1 piiivasta toukokuuta 1971 lukien. 

(Rh n:o 503/121/71 , 18. 5. 1971. - Vrt. Kl 11/64.3 .) VT 
21/71. 3. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkiloliikennetta varten ' 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 6. 1971 alkaen 
seuraavat: 

Luku-
miiiirii Rahayksikko 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) 
100 Belgian frangia .. . . ..... . ... ...... . 

1 Bulgarian leva . . . .... . ............ . 
1 Englannin punta . ... ..... . ..... . . . . 

100 Espanjan pesetaa .. ... .. ....... . ... . 
100 Italian liiraa .... .............. . .. . 
100 ltaiVallan shillinkia ................ . 
100 Jugoslavian dinaria ............... . 
100 Kreikan drakmaa ..... . . . . ....... . . 
100 Luxemburgin frangia . . ......... ... . 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ...... . 
100 Norjan kruunua .... . ..... . ...... . . 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Fclux 
Rbl 
NKr 

mk 
119,60 

8,50 
2,17 

10,00 
6,06 
0.,68 

16,90 
29,00 
14,00 
8,50 

467,99 
58,75 
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Luku
maiita 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

-6 -

Rahayksikko Lyhennys 

Portugalin escudoa . . . . . . . . . . . . . . . . . Esc 
Puolan zlotya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z1 
Ranskan frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FF 
Romanian leita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 
Ruotsin kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKr 
Uinsi-Saksan markkaa . . . . . . . . . . . . . . . DM/DBB 
Ita-Saksa kayttaa kultafrangia . . . . . . . . Fr Or 
Sveitsin frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FrS 
Tanskan kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKr 
Tshekkoslovakian kruunua . . . . . . . . . . . Kes 
Turkin puntaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ltq 
USA:n dollari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Unkarin forinttia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft 
Kultafrangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr Or 
Suomen markan kansainviilinen lyhennys 
on ............. ..... ........ .. .. FM 
(Toj n:o Tou 66/250, 22. 5. 71.) VT 21/71. 4. 

5 Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja 

·~ -a .9 ~ .., u 
~ " .S -c c 
::> ., .... "Cr--.~;; ~~--.. c ·- o·-... '§-E~ :H8 - > ""~~ ::> -~ ·;; ] 28 ]]~§ ::> §""8 .. ., 

.>< =·9- c: .s- ~~ GS .~- CIIS ., __ 

" ~-;II ~·iJ II ls·:] 11 ~~·~II 
·s ..,c .... 

~""' 
:es u 0'\ 

~~~i cO"' o..,. ]§:s1~ G3~~ ""'"' ::> 
~ ]= ;5..Q]::::: :> f--4 e-~ ~:::. 

1970 III 221 296 296 137.9 
IV 222 297 298 138.2 
v 222 297 299 138.3 

VI 222 296 299 138.3 
VII 223 298 300 138.3 

VIII 223 298 301 138.2 
IX 224 298 302 138.3 
X 224 299 314 138.3 

XI 225 299 314 138.4 
XII 225 300 319 139.3 

1971 I 228 305 325 140.7 
II 229 308 328 141.6 

III 231 308 328 142.7 
IV 232 308 332 147.6 

(N:o To 195/224, 21. 5. 71.) VT 21/71. 5. 

mk 
14,90 
17,50 
76,10 
70,20 
81,85 

120,60 
1,37 

103,60 
56,50 
58,60 
27,60 

4,21 
14,50 

1,37 

c ·;; 

;~~ 
h·sg 
..: ·- ~ ..... 
~§.,.II 

~~5~ 
:5]~::: 
137.5 
137 .7 
137.8 
137.8 
137.8 
137.7 
137.8 
137.8 
137.9 
138.8 
140.2 
141.0 
142.1 
147.0 
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Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 6 
Olhavan aseman merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 1. 6. 

1971 lukien seuraaviksi : 
Olhava Ii 16. HrlT 

01 53. Lla 61. 

(N:o Lko 21142, 19. 5. 71.) VT 21/71. 6. 

Leppalahden asema muutetaan 1. 6. 1971 lukien vaihteeksi. Tasta 
johtuen Leppalahden liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muute
taan em. paivasta lukien merkinnaksi "HilTt" . ( N : o Lko 2117 5, 
21. 5. 71. ) VT 21/71. 6. 

Junailmoitusten laatiminen 7 
Kesakuun 1 paivasta 1971 alkaen lopetetaan junailmoituslomak

keen n:o 3824 tayttiiminen kaikista niista junista, joista saadaan tieto
konetoimistoon kaukokirjoi tussanomat ( vaunuluettelosanomat ks . 
VT 46 a/70). 

Niista junista, joista kaukokirjoitussanomaa ei anneta, on edelleen 
laadittava junailmoitus, joka lahetetaan suoraan tietokonetoimistoon, 
huone 421, eika tilastojaostoon kuten aikaisemmin . 

Mahdollisia lisatietoja saa tietokonetoimistosta, puhelin Hki 2147 
( rouva Parviainen) . 

(N:o Lko 21217, 21. 5. 71.) VT 21/71. 7. 

Lennatinliikenne 

Olhavan asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 1. 6. 
1971 lukien . (N:o Lko 21142, 21. 5. 71.) VT 21/71. 8. 

8 

Ratapiharadioverkot Rauma, Pori, Mantyluoto ja 9 
linjaradiojarjestelma T ampereelta liinteen 

Rauman, Porin ja Mii.ntyluodon ratapihoilla on otettu kayttoon 
ratapiharadioverkot, joihin kuuluu 3 tukiasemaa kullakin ratapihalla . 
Veturiradiokaluston ratapihakanavat 4 ... 9 ovat nailla ratapihoilla 
kaytossa seuraavasti: 

Rauma 
Kanava 4 Rauman kaoava 

" 5 " " 

P1 
P2 

Paivystajii 1 
Paivystiijii 2 
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Mantyluoto 
Kanava 6 

" 
7 

Pori 

- 8 -

Pl 
P2 

Paivystaja 1 
Paivystaja 2 

Kanava 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl Piiivystaja 1 
, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2 Paivystaja 2 

Kannettavien radiopuhelimien kaytossa on kullakin ratapihalla li
saksi kanava Asl. Kannettavissa radiopuhelimissa on lyhennysten mu
kaiset kanarvamerkinnat. 

Jarjestelymestariin saadaan tarvittaessa yhteys painamalla ku tsupai
niketta. 

Uihemmat paikalliset ohjeet annetaan liikennepaikan turvallisuus
maarayksissa. 

Tampereelta Poriin ja Raumalle asennetaan parhaillaan linjaradio
jarjestelmaa kanavaryhmassa 1. Valmiina ovat tukiasemat Pori, Rauma, 
Kiukainen ja Kauvatsa. Rakenteilla on radioasema Karkkuun. Lisaksi 
ovat valmiina liikennepaikkaradiot Nokialla ja Lielahdessa. Muiden 
liikennepaikkaradioiden asentaminen tapahtuu v. 1972. (Ko 712/ 
1734, 21. 5. 71.) VT 21/71. 9. 

1 O Muutoksia kaukokirjoitinverkossa 

V ainikkalan kaukokirjoittimet, jotka aikaisemmin olivat rinnan
kytkettyina, on varustettu omilla kutsunumeroilla seuraavasti: 

Vainikkala asematoimisto: Kutsunumero 97-29 
Tunnus 1230729 VR SF 

V ainikkala junatoimisto: Kutsunumero 97-32 
Tunnus VNA JNT 

Kotkan satamasta on poistettu liittyma n:o 97-25. Kotkan sata
man kaukokirjoitin on nyt liitetty sivukoneeksi Hovinsaaren kauko
·kirjoitinliittymaan, numero 97-24. Rinnan sataman koneen kanssa 
toimii lisaksi tavara-aseman kaukokirjoitin. 

Hovinsaaressa oleva vaihtolaite pidetaan normaalisti sellaisessa 
asennossa, etta tuleva sanoma otetaan vastaan samanaikaisesti sata
massa, tavara-asemalla ja Hovinsaaressa. Kaukokirjoittimen nimenan
tajan tunnus annetaan talloin sataman koneesta: KTA SAT. Jos vaih
tolaite on toisessa asennossa, menee sanoma yksinomaan Hovinsaareen 
ja nimenantajan tunnus on talloin H OS ]NT. Kotkan tavara-asemalle 
otetaan yhteys edelleen numerolla 97-24. Tallii koneella ei ole omaa 
tunnusta, vaan se toimii rinnan Kotkan sataman koneen kanssa, jonka 
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nime.nantajan tunnus KTA SAT liihetetiian tiissakin tapauksessa sana- 1 0 
man liihettii.jiille edellyttiien, etta Hovinsaaren vaihto1aite on normaa-
lissa asennossaan. 

Tampereella on poistettu kiiytostii tallipii.ivystiijii.n kaukokirjoitin
liittyma 93-63. (Ko 55/1757, 22.5. 71.) VT 21/71. 10. 

Avoimia virkoja ja toimia 11 
Kaksi toisen luokan tarkkaajan virkaa (A 21), yksi kirjanpitajan 

virka (A 20), yksi ylemmi:in palkkaluokan 2 luokan kirjurin virka 
(A 18) ja yksi alemman palkkaluokan 2 luokan kirjurin virka (A 15). 

Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 23. 6. 1971 ( postitse 
ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyista tullaan yksi toisen luo
kan tarkkaaja sijoittamaan toistaiseksi taloustoimistoon ja muut tili
toimistoon. 

Nimityksiii 1 2 
Hallinto-osasto 
Valtakunnansovittelijain touruston (B 2) ylim. sihteerin toimeen varatuomari 

Pauli Uolevi Piitiiri, vanhemman oikeuskanslerin sihteerin virkaan apulaisasian
valvoja Paavo Juhani Haapasalo ja ylim. toimistopulaisen toimeen Marja-Leena 
Nieminen . 

Liikenneosasto 
2 lk liikennetarkastajan virkaan (A 25) ( Seiniijoki) yp. 1 Jk kirjuri Kaarlo 

Johannes Laaksonen, 2 lk liikennetarkastajan virkaan (A 23) (Kajaani) yp. 2 lk 
kirjuri Alpo Rudolf Vahlamo, (Siilinjiirvi} 4 lk 1 pl ap Alpo Olavi Havu, yp . 
1 lk kirjurin virkaan (A 21) (Tornio) yp. 2 lk kirjuri Lauri Kurtti, yp. 1 lk 
kirjurin virkaan (A 20) (Lieksa) yp. 2 lk kirjuri Pertti llmari Kainulainen, 
yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 19 pl} (Hiimeenlinna} ap am Irja Ljudmilla Anttila, 
ap. 2 lk kirjuri Sisko Ilma Johanna Laurila, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 18) 
(Kokkola) ap am Karl Erik Sjoholm, (Ylivieska) ap. am Martta Aho, ylim 3 lk 
kirjuri Erkki Olavi Jiirvenpiiii, (Pyhiisalmi) ap. am Fanny Inkeri Hurskainen, 
ap. asemamestarin virkaan (Pietarsaari) ylim. 3 lk kirjuri Pekka Veli Sipiliiinen, 
(Kiilviii) ylim. 3 lk kirjuri Erkki Olavi Rannisto, (Niirala) ylim. 3 lk kirjuri 
Simo Juhani Mikkonen, (Lieksa) ylim. 3 lk kirjuri Taisto Ilmari Pantsari, kuor
mausmestarin virkaan (Kokkola) asm Juho Kustaa Huittila, (Outokumpu) asm 
Toivo Johannes Halmepuro, (Savonlinna) jnm Viiino Henrik Ketrnnen, vaihde
miehen toimeen (Joensuu) asm Veikko Armas Vaskonen, junarniehen toimeen 
(Joensuu) Uuno Emil Torronen, (Uimaharju) asm Martti Juho Hirvonen, asema
miehen toirneen (Onkamo} ylim. asm Raimo Kalevi Karppinen, (Uimaharju) 
ylim. asm Ilmari Piitulainen, (Lieksa) ylim. asm Raimo Albert Nevalainen, (Nur
mes) ylim. asm Juhani Kustaa Uolevi Nuutinen, ( Sievi) ylim. asm Ahti Armas 
Nygard, vaununtarkastajan toimeen (Oulun varikko) ylim. vaununtarkastaja Viljo 
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Antero Leija, vaununvoitelijat Leo Keijo Kalevi Tiusanen, Toivo Ensio Halonen, 
veturinlamrnittajan toimeen ( Kokkolan varikko) ylim. vetJiirnrnittajat Antti Vih
tori Hakala, Erkki Jaakko Maenpaa, Osmo Kalevi Patana, Mauno Kustaa Yli
Hallila, vaununvoitelijan toimeen (Ylivieska) ylim. vaun.voit. Jouko Vilhelm 
Anttila, huoltomiehen toimeen (Pieksiimaen varikko) ylim. huoltom. Seppo Julius 
Janhunen, ylirn . tallim. Kaarlo Gunnar Valfrid Hartikainen, konttoriapulaisen 
toimeen (A 8) (Joensuu) Jenny Maria Piirnanen, konttoriapulaisen toimeen (A 7 ) 
(Kokkola ) ylim. toirnistoapulainen Siiri Ruuskanen . 

Rataosa s to 
Apu1aisinsinoorin (A 26) virkaan (Joensuu) vt apulaisinsinoori Aimo Aate 

Anttonen, 2 1 rakennusmestarin (A 19 ) virkaan 3 1 rakennusmestari Arvi Kalevi 
Wright seka ap. 2 lk kirjurin virkaan (Kouvola) apulaiskanslisti Aira Irene Vei
jalainen. 

Koneosasto 
Kirjanpitajan virkaan (Kuopion konepaja ) 2 lk kirjuri Kay Esper Malinen , 

ylim. polttoainetyonjohtajan (A 15) toimeen vt ylim. polttoainetyonjohtaja Aarne 
Alfred Orrainen, ylim. autonkuljettajan (A 13) toimeen vt. ylim. autonkuljettaja 
Erkki Yrjo Olavi Tarkkonen, 3 pi tyonjohtajan (A 20) virkaan (Pieksamiien 
konepaja} vt 3 pl tyonjohtaja Uuno Ilmari Kauppinen, 2 pl tyonjohtajan (A 22 ) 
virkaan (Pieksamaen konepaja) 2 pl tyonjohtaja (A 21) Unto Johannes Piirniinen, 
2 pl tyonjohtajan (A 21) virkaan (Pasilan konepaja) vt. 2 pl tyonjohtaja Toivo 
Pietari Pajunen, yp. teknikko Reijo Kalevi Suuronen ja ylim. tyonjobtaja Ahti 
Sven Olaf Moll, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Pasilan konepaja) apulaiskanslisti 
Anna-Liisa Riikonen, ylim. 1 pl kirjurin (A 10) toimeen (Pasilan konepaja) kont
toriapulainen Elli Laina Soderlund, ylim. yp. teknikon (A 20) toirneen (Hyvin
kaiin konepaja) vt. ylim. yp. teknikot Markku Tauno Antero Luoto ja Matti 
Keijo Olavi Ylikoski, 2 pl tyonjohtajan (A 21) virkaan ( Turun konepaja) ylim. 
tyi:injohtaja Raimo llmari Peltonen seka 3 pl tyi:injohtaja Erkki Olavi Henttonen , 
konttoriapulaisen (A 8) toimeen (Pasilan konepaja) ylim. toimistoapulainen 
Berenike Lukander, ylim. 1 pl kirjurin (A 20 ) toimeen vt. ylim. 1 pl kirjuri 
Rauno Johannes Surakka, kirjanpitajiin virkaan (Hyvinkaiin konepaja ) 2 1 kirjuri 
Kai Eiler Lennart Nohrstrom, ap. 2 1 kirjurin virkaan (Hyvinkaan konepaja ) 
apulaiskanslisti Anna Elisabet Nyyssonen, konttoriapulaisen (A 8 ) toimeen (Hy
vinkaiin konepaja ) vt. konttoriapulainen Helena Marjatta Joutsalo, ylim. 1 pl 
kirjurin (A 10 pl) toimeen (Hyvinkiian konepaja ) ylim. toimistoapulainen Helli 
Anneli Vainikka . 

13 Eroja 

Liikenneosasto 
Konduktoorit Onni Johannes Kuisma, Kauko Arvid Haikala, junarniehet 

Eino Petter Turunen, Eino Viljarni Ojanpera, veturinkuljettajat Erkki Olavi Hiir
memaa, Aarne Koppinen, Tuure Albert Johannes Laurinen, Viiino Arvid Matin
lassi, Jorma Teodor Ritavaara, Kustaa Timo Antero Rosendahl, Eino Sinkkonen, 
Esko Kaarlo Tauriainen, Heikki Pekka Teljarno, Urpo Alarik Vappula, veturin
liirnmittajat Einar Lakka, Toirni Taitonen, huoltorniehet Allan Tapio Kivela, 
Matti Vilho Moisanen, vaununtarkastaja Aaren Johannes Pirhonen, vaununvoite
lija Pentti Viihiila, koneenhoitaja Olavi Matias Nieminen, 1 1 sahkoasentaja Veikko 
Villiam Sillanpaa. 

Rataosasto 
Rakennusmestari Aarne Unto Antero Litukka, ratavartijat Niilo livari Rajala 

seka Eino Rauhala . 
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Koneosasto 
Yp. vahtimestari Sulo Armas Suuntala. 

Hankintaosasto 
Apulaisvarastopiiiillikko Bruno Olof Granholm ja polttoainetyonjohtaja Toivo 

Armas Rautio. 

13 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 14 
Helsingin llikennealueen alokkaalle Kari Johannes Pukille v. 1966 annettu 

henkilokortti n:o 054379, aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 
105454 ja 15. 4. 71 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n:o 099684 matkalle Helsinki
Lahti, ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki lpt n:o 1289/2306, 17. 5. 71.) 

Helsingin llikennealueen llikennetyontekijiille Oiva Kotilaiselle kirjoitettu 
asuntovapaalippu n:o 199298 matkalle Hiekkaharju-Helsinki, kelpoisuusaika 
27. 1.-31. 12. 1971, ja aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 145849 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 1320/2357, 21. 5 . 71.) 

Ylim. vet.liimmittiijiille Reijo Tiisjiirvelle 14. 4. 1971 kirjoitettu tilapiiinen 
vapaalippu n:o 387935 matkalle Ylivieska-Rovaniemi on kadonnut. 

(Yv 15. 5. 71.) 

Rautatieopisto 15 
Eriiitten syyslukukauden 1971 tavanomaisten kurssien alkamis- ja paattymis-

paivamiiariit ( tutkintoineen, mahd. todistusten jakoineen). 

seen. 

Veturinkuljettajaoppikurssi (2 luokkaa): 
alkaa 2. 8. kello 10.00, paattyy 22. 12. 1971 

Alempi liikenneoppikurssi ( 1 luokka): 
a1kaa 9. 8. kello 10.00, paattyy 17.12. 1971 

Vaunumiesoppikurssi ( 1 luokka) : 
alkaa 16. 8. kello 10.00, paattyy 24. 11. 1971 

Toimistokurssi ( liikenneosasto, 1 luokka): 
alkaa 20. 9. kello 10.00, piiiittyy 12. 11. 1971 

Muusta monipuolisesta koulutustoiminnasta tiedotetaan asianomaisille erik-

(Ropj 141/373, 19. 5. 71.) 



Helsinki 1971. V altion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 22 

Viit taus Virallisiin tiedotuksii n merkitaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m it us: Rautatiehall itus, lehtipalvelu. l. 6. 1971 

Sis a II y s: 
1. Uudet kauppalat ja ka~pungit. 
2. Koululaislippujen myynu. 
3. Siihkoistiimistyon Hihetysten kulje

tuskirjat. 
4. Viiliaikaiset tilitysmiiiiriiykset. 
5. Lii.kennepaikkojen viilimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 
6. Junien kivittiiminen. 

7. Tikkurilan syottolinjaliikenne. 
8. Matkalippualennuksia. 
9. Jiinnitteen kytkeminen ratajohtoihin 

viilillii Kerava-Jarvenpiiii. 
10. Avoimia virkoja ja toimia. 
11. Nimityksiii. 
12. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

Uudet kauppalat ja kaupungit 1 
Viitaten kuntien yleisen kalleusJuokituksen vahvistamisesta 12. 10. 

1967 annettuun valtioneuvoston paatokseen (Kl 1/68. 5) seka MK 
II:n sivulla 1.108 olevaan luetteloon kauppaloista ilmoitetaan, etta 
7. 5. 1971 an.netuilla jaljempana mainituilla asetuksilla on perustettu 
1. 1. 1972 lukien 

Espoon kauppalan alueesta Espoon kaupunki ( 364/71), 
Kauniaisten kauppalan alueesta Kauniaisten kaupunki ( 366/71), 
Kankaanpaan kauppalan alueesta Kankaanpaan kaupunki ( 368/71), 
Huittisten kunnan alueesta Huittinen niminen kauppala (371/71), 
Helsingin maalaiskunnan alueesta Vantaa niminen kauppala (372/ 

71) seka 
Ikaalisten kunnan alueesta, josta osa ennestaan on ollut kauppa

lana, Ikaalinen niminen kauppala (370/71) . 
(Hloj n:o Hlo 423/09/71, 26. 5. 71 .) VT 22/71. 1. 

Koululaislippujen myynti 2 
Koulujen syyslukukauden aikaisemman aloittamisen johdosta rauta

tiehallitus on muuttanut tariffisaannon 21 § :n 6. lisamaarayksen 1. 8. 
1971 lukien seuraavan sisaltoiseksi: 

11693/71/5 
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6. Koululaislippuja ei myyda kelpaavaksi 1. 6.-15. 8. valisena 
aikana. Elokuussa kelpaava koululaislippu on myytava aina vahintaan 
syyskuun loppuun. Elokuulta kannetaan talloin yhta monta koululais
Hpun 20:s osaa kuin elokuussa on voimassaolopaivia ja syyskuulta 
seka sita seuraavilta kuukausilta koululaislipun tariffin muka1nen 
maksu. Samaan lippuun ei saa sisallyttaa seka tavallisen kuukausilipun 
etta koululaislipun tariffin mukaisia maksuja. 

Kevatlukukauden koululaislippu kelpaa ostopaivasta alkaen. 
(Rh/to n:o 1159/242/71, 26. 5. 71.) VT 22/71. 2. 

Sahkoistamistyon lahetysten kuljetuskirjat 

Kl:ssa 16/69.4 a.nnettuja maadiyksia sahkoistamistoiden lahetys
ten kuljetuskirjoista sovelletaa.n myos rataosan Riihimaki-Tampere
Parkano-Seinajoki sahkoistiimistoiden lahetyksiin. (Top n:o To 481/ 
240, 26. 5. 71.) VT 22/71. 3. 

4 Valiaikaiset tilitysmaaraykset 

Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Valiaikaiset tilitysmaa
raykset, liite n:o 1) poistetaan Oulun kirjauskeskukseen kuuluva Olha
van tilityspaikka 1. 6. 1971 lukien. 

(Tit 723/23/71, 1. 6. 71.) VT 22/71. 4. 

5 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Tainionkosken asema muutetaan 1. 6. 1971 lukien seisakkeeksi. 
Tasta johtuen poistetaan nimilyhennys sarakkeesta 1 seka kotiinkul
jetusta koskeva huomautus sarakkeesta 6. Liikennoimistapamerkinta 
sarakkeessa 5 muutetaan merkinnaksi "HilTp". (N:o Lko 3667, 26. 5. 
71.) VT 22/71. 5. 

6 Junien kivittaminen 

Viime aikoina on eri puolilla rataverkkoa esiintynyt tapauksia, jol
loin rautatiekuljetuksessa olleita uusia autoja on todettu kivitetyn. 
Ikkunoita ym. on rikottu ja kivia loytyy jopa autojen sisatiloista. 
Tasta johtuen kehoitetaan junahenkilokuntaa, erikoisesti veturimiehia 
tarkkailemaan tilannetta rataleikkauksien •ja siltojen kohdalla ja ilmoit
tamaan heti ao. liikennealueen paallikoille paikka ja aika, milloin ki
vittamista on todettu tapahtuneen. Liikennealueen paallikon t~lee 
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tehda ilmoitus ilkivallasta paikalliselle poliisiviranomaiselle ( vrt. 6 
MK I: 17), lahettaa jaljenni:is tehdysta ilmoituksesta liikennetoimiston 
kotimaiselle tavaraliikennejaostolle. 

Myi:is sellaisista tapauksista, joissa on epi:iiltavissa kivitysta suori
tetun, tulee junahenkili:ikunnan tehda ilmoitus mahdollisten myi:ihem
pien selvittelyjen helpottamiseksi. Naista tapauksista ei tehda ilmoi
tusta poliisiviranomaiselle. 

Samalla kertaa tahdennetaan, etta myi:is rautatie.n puolesta tulee 
tarkastaa autojen kunto Iahti:ivaiheessa. Mahdolliset autojen viat mer
kitaan rahtikirjaan tai tarvittaessa eri llitteelle. 

( Lt n:o Lko 21264, 1. 6. 71.) VT 22/71. 6. 

Tikkurilan syi:itti:ilinjaliikenne 7 
Rautatiehallituksen, Ov Pohjolan Liike.nne Ab:n ja Helsinki

Maaseutu-Liikenne Oy:n kesken on tehty yhdysliikennesopimus n:o 
1161/66/71, 28. 5. 1971, jonka mukainen syi:itti:iliikenne linjalla Tik
kurilan asema-Malminiitty aloitetaan 2. 6. 1971 lukie.n. Liikenteen 
talla autolinjalla hoitavat eri,kseen ilmoitetun aikataulun mukaan edella 
mainitut yhtii:it yhteisesti. Aikataulujarjestelyjen lisaksi sisallytetaan 
tahan yhdysliikenteeseen vain ne erityisiin yhdysliikennelippuihin pe
rustuvat matkalippu- ja tariffijarjestelyt, joista jaljempana on erikseen 
mainittu. 

Yhdysliikennelippuina, jotka kelpaavat matkalippuina molempien 
sopimuspuolten matkaosuuksilla, kaytetaan kuukausi- ja koululaislip
puja seka 10 matkan sarjalippuja. Kuukausi- ja koululaislippuina myy
daan valtionrautateiden kuukausilippulomakkeelle (VR 2127 kk) kir
joitettavia lippuja ja 10 matkan sarjalippuina tahan tarkoitukseen erik
seen painettavia lippuvihkoja. Kaikki edella mainitut liput varuste
taan merkinnalla "Yhdysliike.nne- Sam trafik". Lisiiksi yhdysliiken
teen sarjalipuissa kaytetaan painoviireja site.n, etta syi:itti:iliikenteen 
sarjaliput erottuvat yleisessa kayti:issa olevista sarjalipuista. Tikkurilan 
sijasta yhdysliikennelippuihin merkitaan lahti:i- tai maiirapaikaksi: Tik
kurilan syi:itti:ilinja- Dickursby tillfi:irsellinje. 

Kuukausi- ja koululaisliput otetaan kaytti:ii:in heti yhdysliikennetta 
aloitettaessa, mutta 10 matkan sarjaliput vasta myi:ihemmin paatetta
vasta ja ilmoitettavasta ajankohdasta lukien. 

Yhdysliike.nnelippujen kelpoisuuden ja kasittelyn subteen ovat mo
lempien sopimuspuolten matkaosuuksilla voimassa muuten samat maii
raykset, jotka rautatiehallitus on kysymyksessa oleville lippulajeille 
junaliikennetta varten vahvistanut, mutta lippujen lavistiimisia ei auto
matkan osuudella lainkaan suoriteta. Syotti:ilinjalta autosta junaan siir
tyvien matkustajien sarjalippuihin on autossa lavistyksen sijasta kui-
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tenkin leimattava paivaleima tarkistuslipukkeeseen. Lisaksi on huo
mattava, etta yhdysliikenteessa kelpaavat kuukausi- ja koululaisliput 
myydaan vain taysiksi kalenterikuukausiksi. 

Junamatkan osuudelta yhdysliikennelippujen hinnat maarataan si
te.n, etta kuukausi- ja koululaislippujen hinnat lasketaan kulloinkin 
voimassa olevan asianomaisen lipputatiffin mukaan ja 10 matkan 
sarjalipun hinta on sama kuin viiden meno- ja paluulipun hinta kysy
myksessa olevalta matkalta. 

Automatkan osuudelta yhdysliikennelippujen hinnat mainitaan yh
dysliikennesopimuksessa. 

Yhdysliikennelippuihin merkitaan ainoastaan edella maaratylla ta
valla laskettujen juna- ja automatkaosuuksien yhteishinta . 

Yhdysliikennelippuja myydaan toistaiseksi vain Helsingin, Pasilan, 
Malmin ja Tikkurilan asemilla. 

(Lt n:o Lko 390, 1. 6. 71.) VT 22/71. 7. 

Matkalippualennuksia 

Oulu (lyhinta tieta): 1. 7.-13. 7. 1971; VI Pohjois-Suomen Messut, 
messuille matkustavat. Matkustajalle myydaan 1 1;2 menolippua ja 
annetaa.n lomake VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkusta
maan vain ylla mainittujen paivien valisena aikana . Alennus ei koske 
lastenlipuilla matkustavia. Messut ovat 3.-11. 7. 1971. (Mt n:o Lko 
312, 7. 1. 71.) VT 22/71. 8. 

Savonlinna (lyhintii tieta): 6 . 7.-20. 7 . 1971; Savonlinnan Ooppera
juhlat; oopperajuhliin matkustavat. Matkustajalle myydaan 1 1;2 meno
lippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat 
matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena aikana. Alennus 
ei koske lastenlipuilla matkustavia. Oopperajuhlaa vietetiian 8.-18. 7. 
1971. Alennustodistusten leimaus tapahtuu Oopperajuhlien juhlakans
liassa Puistokatu 3 ja toimistossa Linnankatu 33. (Mt n:o Lko 2306, 
18. 2. 71.) VT 22/71 . 8. 

Jiinnitteen kytkeminen ratajohtoihin viilillii Kerava
Jarvenpaii 

Ratajohdon kokeiluja varten kytketaan 25 000 voltin jannite ajo
johtimiin 

8. 6. 1971 klo 8.00 viilille Kerava-Jarvenpaan ratapihan poh
joispaa. 
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Kaikki ratajohdon job timet valilla Helsinki-Jarvenpaa ovat taman 9 
jalkeen jannitteisia ja "Sahkoturvallisuusmaaraykset" ovat talla rata-
osalla voimassa. 

Vaaratilanteista ja mahdollisista havaittavista ratajobdon vioista 
( esim. katkenneet johtimet) on valittomasti ilmoitettava Alppi1an val
vornoon, joka tarvittaessa kytkee job timet janni tteettomiksi. 

Alppilan valvomon halytyspuhelinnumerot ovat: 
Alppilan keskuksesta 2489 ja 3131 
( yleise.n verkon puhelirnella oitettaessa Alppilan keskuksen 
numero on 717711, josta vastaa puhelunvalittaja. Mikali tama 
numero on varattu, on halytyksia varten olemassa varanumero 
770353). 
Sahkoistysselektorijohdolta 15 
Rata- ja asemaselektorijohdoilta 7-2489. 

Jos halytyspuhelimet 2489 ja 3131 ovat varatut, otetaan nume
rolla 81 yhteys puhelunvalittajaan, joka toirnittaa halytyksen edelleen. 
(Kos 99/1844, 28. 5. 71.) VT 22/71. 9 . . 

A voimia virkoja ja toimia 1 0 
Ensi luokan asemamestarin virka, kaksi alemman palkkaluokan 

asemamestarin virkaa, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virka ja kolme veturinkuljettajan virkaa. Liikenneosaston paallikolle 
osoitetut kirjalliset hakernukset on toimitettava rautatiehallituksen k.ir
jaajalle viirneistaan 28. 6. 1971 ennen klo 12.00 ( postitse ennen virka
ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoibin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavas ti: 

1. lk asemamestari: Riihimaen liikennealueelle ( 1 Oi), 
a.p. asemamestarit: Ylivieskan (1 Yv) ja Kokkolan (1 Kok) lii

kennealueille, 
a.p. 2. lk kirjuri: Ylivieskan liikennealueelle ( 1 Yv), seka 
veturinkuljettajat: Vaasan varikolle ( 1 ) ja Pietarsaaren ( 2 Pts) 

liikennealueelle. 
Edella mainittuihin asemamestarin ja kirjurin virkoihin nimitetyt 

ovat velvolli et, mikali he tulevat toimimaan asemanhoitajina, vastaan
ottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti maarattavan postitoimipaikan 
hoitajan toimen. 

Seitseman vaihdemiehen tointa ja viisitoista veturinlammittiijan 
tointa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 28. 6. 
1971. 
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Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

vaihdemiehet: Oulun ( 7 01) liikennealueelle, seka 
veturinlammittajiit: Seinajoen (5), Vaasan (1), Kokkolan (5) ja 

Ylivieskan ( 4) varikoille. 
Y ksi apulaisinsinoorin (A 26) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirin 

toimistossa. Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 2. 7. 1971 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

NimityksHi 

Liikenneo astolla 
2 lk 1 pl asemapiiallikon virkaan Kuopion l.ii.kennealueelle (Kuo) liikenne

insinoori Ahti Johannes Haapakoski, yp apulaisasemapiiiillikon virkaan (A 23 pi) 
Porin liikennealueelle (Mn) yp am Kaarlo Johannes Luttinen, ap apulaisasema
piiiillikon virkaan (A 22 pl) Joensuun l.ii.kennealueelle (Jns) yp 2 lk. kirjuri Reino 
Olavi Parkkulainen, 1 lk. asemamestarin virkaan Porin liikennealueelle (Kkp) 
yp 2 lk. kirjuri Viiino Ensio Lamberg, ap 2 lk. kirjurin virkaan Seiniijoen lii
kennepiiriin asemamies Vilho Sakari Rasku, kapl A 8 pl Erkki Kalevi Maki
Kojola, veturinkuljettajan virkaan Kokkolan varikolle veturinliimmittiijiit Viljo 
Elmeri Nurisalo, Enok Anton Helen, Ylivieskan varikolle veturinlii=ittiijiit 
Erkki Johannes Hyviinen, 0 roo Olavi Korhonen, Erkki Leppilampi, Valto Oskari 
Myllykoski, Joensuun varikolle veturinliimroittiijiit Into Ilmari Lihavainen, Aarne 
Otto Karjalainen, Arvo Aarne Armas Simonen, Heikki Evert Riikonen, Pentti 
Mehtonen, Paavo Henrik Rautjiirvi, Hugo Herman Hyviirinen, kuormausmestarin 
virkaan Lieksan liikennealueelle (Nrm) junamies Matti Olavi I-Iakkarainen, vau
nuntarkastajan toimeen Kemin liikennealueelle (Kern) ylim.vaun.voit. Aulis An
tero Elva, Joensuun varikolle vaun.voit. Olavi Toivo Peuhkurinen, ensi luokan 
sahkoa eotajan toirneen Joensuun varikolle ylirn. 1 lk. sas Olavi Eosio Kiiskioen, 
Savonlinnan liikennealueelle (Sl) ylim . 1 lk. sas Olli Vuorikoskl, veturinliimmit
tiijiin toimeen Savonlinnan liikennealueelle (Sl) ylim. veturinliimm. Kyosti Veli 
Antero Vatanen, tilap. vet.lii=. Jorma Henrikki Valkonen, vaunuovoitelijan toi
meen Joensutm varikolle tilap.vaun.voit. Kauko Olavi Karjalainen, vaun.asent. 
Osmo Ensio Hiltunen, asemamiehen toimeen Joeosuun liikennealueelle (Jos) ylim. 
asemamiehet Raimo Aatto Ihalaloen, Yrjii Aulis Kalevi Puraneo, Erkki Arto 
Nousiainen, konttoriapulaisen toimeen (A 8 pl) ylim. toirnistoapul. Leena Annlkki 
Sallinen, konttoriapulalsen toirneen (A 7 pl) Kemin varikolle ylim. toimistoapul. 
Ella Tellervo Raumala, ap apulalsasemapiiiillikon virkaan (A 22 pl) Riihimiien 
liikennealueelle (Ri) yp 1 lk . kirjurl Adam Richard Tirkkonen, Kouvolan lii
kennealueelle (Kv) yp 1 lk. kirjuri (A 20 pl) Arvo Suuronen, yp 1 lk. kirjurin 
virkaan (A 21 pl) Kouvolan liikennepUri ylim. yp 1 lk. kirjuri Mauri Olavi Si
kanen, Lappeenrannan liikennealueelle (Lr) yp 2 lk. kirjurl Urho Keranen, Oulun 
liikennepiiriin yp 1 lk. kirjuri Kauko Olavi Viiiitiimoinen, yp 1 lk. kirjurin virkaan 
(A 20 pl) Kajaanin liikennealueelle (Kaj) ylim. 3 lk. kirjuri Yrjo Eino Mikael 
Viilimaki, Iisalmen liikennealueelle (Ilm) ylim. 3 lk . kirjuri Antti Kalervo Ala
nen, Kuopion liikennealueelle (Kuo) ylim. 3 lk. kirjuri Niilo Johannes Hoffren, 
Jyvaskylan liikennealueelle (Jy) ylim. 3 lk. kirjuri Martti Arvo Juhani Hakka
ralnen, Pieksamaen liikennepiiriin yp 2 lk. kirjuri Erkki Vilho Tenhuoen, ap 
am Martti Uolevi Kuokkanen, yp 2 lk. kirjurin virkaan (A 19 pl) Labden lii
kennealueelle (Lh) yp am Gunnar Rafael Kiihara, ap am Kaarlo Ensio Armas 
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Rahkonen, Kouvolan liikennepiiriin yp 2 lk. kirjurit Reina Johannes Alatalo, 11 
Rakel Kaarina Paukkunen, Pieksfunaen liikennepiiriin yp 2 lk. kirjuri Pauli 
Jorma Antero Tuhkanen, ylim. 3 lk. kirjurit Erkki Kalervo Saukkonen, Kauko 
Juhani Hirvonen, Kontiomaeu liikennealueelle (Kon) ylim. 3 lk. kirjuri Ilpo 
Kalevi Ruusu, Tampereeu liikennealueelle (Tpe) ap 2 lk. kirjuri Alii Elisabet 
Sauri, yp 2 lk. kirjurin virkaan (A 18 pl) Seinajoen liikennepliriin ap am Eeva 
Mirjami Taira, Pieksfunaen varikolle ylim.tolm.apul. Oiva Antero Pennanen, Piek
sa!?aen liikennepiiriin ap 2 Ik. kirjurit Nanni Anni Margareta Johansson, Hilda 
Elina Ollikainen, ap. asemamestarin virkaan Seinajoen liikennealueelle (Sk) ylim. 
3 lk. kirjuri Sakari Esa Manninen, Kuopion liikennealueelle (Sln) ylim. 3 lk. 
kirjuri Esko Olavi Markkaneu, ap 2 lk. kirjurin virkaan Seinajoen liikenne
alueelle (Sk) akli A 11 pl Mirja Vilhelmiina Takala, Pieksamaeu liikennepiiriin 
akli:t Pirkko Maija Leena Valjakka, Karin Marjatta Kaipainen, Kuopion liikenne
alueelle (Kuo) ylim. 3 lk. kirjuri Osmo Kalevi Pirhonen, veturinkuljettajan vir-
kaan Lahden varikolle veturinliimm. Arvi Olavi Seppa, Viiino Antinniemi, Riihi-
maen varikolle verurinliimm. Unto Valdemar Vainio, Pentti Olavi Iivonen, Ka-
lervo Riihlmaki, koneenhoitaja Leo Iivonen, verurinpuhdistajain esimiehen vir-
kaan Joensuun varikolle tallim. Yrjo Petrisalo, ylikonduktoorin virkaan Ylivies-
kan liikennealueelle (Yv) kond. Kalle Koskinen, konduktoorin virkaan (A 16 pl) 
Porin liikennealueelle (Mn) vaihdem. Jaakko Taisto Antti Salovaara, junam. 
Pentti Kalervo Hiimiiliiinen, Lieksan liikennealueelle (Lis) junamiehet Johannes 
Moisseinen, Manti Olavi Toivanen, konduktoorin virkaan (A 15 pi) Ylivieskan 
liikennealueelle (Yv) vaihdem. Vaino Johannes Hannula, Lieksan liikennealueelle 
(Lis) junam. Paavo Henrik Oinonen, kuormausmestarin virkaan Keravan liikenne
alueelle (Ke) asemamies Maunu Juhani Salmi, vaununtarkastajan tolmeen Rilhi-
maen varikolle vaununvoit. Veikko Joonas Salmela, Leo Johannes Salo, Seinajoen 
liikennealueelle (Sk) vaununvoit. Pauli Kalervo Vanhanen, Maunu Jouko Mylly-
maki, Paavo Ilmari ltamiiki, veturinlfunmittiijiin toimeen Lahden varikolle ylim. 
vet.lii=. Juhani Kauppila, tilap. vet.liimm. Veikko Olavi Viljala, vaununvoiteli-
jan toirneen Helsingin varikolle ylim. vaun.voit. Karl Aulis Elo, Riibirnaen vari-
kolle ylim. vaun.voit. Aarno Yrjo Henrik Lindfors, tilap. vaun.voit. Raimo Kalevi 
Saarinen, tallimiehen toirneen Helsingin varikolle ylim. tallim. Vilho Antti Vill-
berg, vaihdemiehen toirneen Lieksan liikenneaiueelle (Lis) asemamies Eino Aulis 
Martikainen, junamiehen toimeen Seinajoen liikeunealueelle (Sk) asemamiehet 
Olavi Herman Haapala, Urho Albert Nurminiemi, Esko Elias Ikola, Aarne Salo-
mon Rintamiiki, Sulo Johannes Hissa, Ahti Johannes Lehtonen, Vaasan liikenne
alueelle (Vs) asemamies Ernst Oskar Bolger Smeds, Kokkoian liikennealueelle 
(Kok) asemamiehet Johan Ludvig Lahti, Erkki Albert Sandvik, Veikko Matias 
Makitalo, Vilbo Ilmari Suonpera, ylim. rrukinkulj. Alvar Kaarlo Johannes Han
tikainen, Lieksan liikennealueelle (Lis) asemamies Viiino Kalevi Luukkonen, ase
marniehen toimeen Rilhlmiien liikennealueelle (Oi) ylim. asemam. Heikki Juhani 
Isolehto, Seinajoen liikennealueelle (Sk) ylim. asemamiehet Laud Kalevi Virkki, 
Pentti Juhani Rinta-Kiikka, Vaasan liikennealueelle (Vs) ylim. asemarniehet Outi 
Heimo Sinikallio, Erkki Johannes Hiivanai.nen, Ossi Mauna Johannes Kalliojoki, 
Kokkolan liikennealueelle (Kok) ylirn. trukinkulj. Karl Ragnar Ludvig Sjogren, 
ylim. asemamiehet Eero Leminen, Isto Aarne Kuikka, Bjarne Herman Alexander 
Riippa, Aatto Kullervo Slmola, apulaiskanslistin tolmeen (A 10 pl) Keravan lii
kennealueelle (Ke) kapl A 8 pl Eira Amalia Ekala, Vaasan liikennealueelle (Vs) 
kapl A 8 pl Hilkka Kaisa Huhtamiiki, konttoriapulaisen tolmeen (A 8 pl) Riihi-
maen liikennealueelle (Ri) ylim. toirn.apul. Raili Mirjam Nummeupaa, Kuopion 
liikennealueelle (Kuo) kapl Elsa Maija-Leena Heiskanen. 
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12 Kadonneita matkalippuja, henkilokor tteja ym. 

Ratatoimiston koneteknikolle Viljo Kaihorannalle kirjoitettu kaikilla radoilla 
kelpaava I-luokan vapaalippu n:o 731 vv. 1970-1972 lisiileimoin VR makuu
vaunu, VR kiitojuna ja VR veturi on 13. 5. 1971 varastettu ja kuoletetaan. (Rt 
26. 5. 71.) 

Helsingin alueen radanmuutosti:iillii palvelevalie tyi:inteki ja.lle Heikki Humme
lalle kirjoitettu kesiikausivapaalippu n:o 083970 matkalle Helsinki-Junkkari sekii 
sen henkilokortti n:o 181081 ovat kadonneet · ja kuoletetaan. (Hki radanmuu tos
tyot n:o 762/902, 25. 5. 71.) 

Pieksamaen varikolla palvelevalle veturinkuljettaja Esko Kaiiriiiiselle kirjoi
tettu henkilokortti n:o 48759, kesakausivapaalipun henkilokortti n:o 139037, kesa
kausivapaalippu n:o 102797 seka vct.kulj. Esko Kaariiiisen pojalle Tuomolle kir
joitettu tilapainen vapaalippu (6 . 4. 1971 n:o 498455) matkalle Pieksamaki-Hel
sinki ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Pm lpt n:o 292, 21. 5. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSt·A 

1971 N:o 23 

Vilttaus Viralllslin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/71 .2 ( = lehden numero, vuosl1 

asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 10. 6. 1971 

sis a 11 y s: 

1. Valtion virkamiesten ikalisajiirjestelma. 
2. Valtioneuvoston paatos tilisaannon 

muuttamisesta. 
3. Laki valtionrautateiden talouden hoi

don yleisista perusteista. 

4. Liikennepaikkojen valimatkat -jul-
kaisu : muutoksia. 

5. Lennatinliikenne. 
6. Matkatavara junassa n:o 9. 
7. Matkalippualennus. 

Valtion virkamiesten ikiilisiijiirjestelmii 1 
Valtiovarainministerio on valtion virkamiesten ikiilisiijiirjestelmiin 

uudistamisesta 16. 12. 1970 (ks. VT 4/71.1) tehdyn virkaehtosopi
muksen soveltamisesta antanut kirjelmiilliiiin n:o P 3265, 14. 5. 1971 
seuraavat ohjeet: 

Ikiilisiiiin oikeutetut virkamiehet 

Virkaehtosopimuksella ei ole laajennettu eika supistettu ikalisiiiin 
oikeutettujen virkamiesten piiriii. Niiin ollen ikiilisiioikeus on ainoas
taan A-palkkausluokkaan kuuluvalla valtion viran tai toimenhaltijalla 
ja ylimiiiiriiisellii toimenhaltijalla. 

Ikiilisiiii varten hyviiksi luettavat palvelusajat 

9 § 1) valtion palvelus 
lkiilisiivuosien laskernisen alkarnisajankohta on muutettu siten, etta 

aikaisemman 20 vuoden asemesta virkarnies saa lukea hyviikseen koko 
sen ajan, jonka han 18 vuotta tiiytettyiiiin on ollut valtio.n piiiitoimi
sessa palveluksessa. Sotatilan aikainen lotta- tai sotapalvelus saadaan 
kuitenkin lukea hyviiksi kokonaan, vaikka asianomainen ei olisikaan 
ollut 18 vuotta tiiyttiinyt. 

11942/71/5 
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Paatoimisen palvelun kasitettii ei virkaehtosopimuksessa ole erik
seen maaritelty. Nain ollen on edelleen noudatettavana se tulkinta
saanto, etta paatoimista on sellainen tyo, joka kestaa keskimaarin va
hintaan viisi tuntia vuorokaudessa. Huomattava kuitenkin on, etta 
ikiilisia laskettaessa voidaan talloinkin ottaa huomioon vain taydet 
kuukaudet, jolloin 30 paivan yhdenjaksoisen palvelun katsotaan vastaa
van taytta kuukautta. Nain ollen ei esimerkiksi henkilo, joka on ollut 
palveluksessa tammikuun 1 paivasta tammikuun 20 paivaan, ole oi
keutettu lukemaan taman kuukauden palvelusta hyvakseen. 

Opetustoimen osalta virkaehtosopimus ei ole aiheuttanut muutosta 
aikaisemmin annettuihin paatoksiin ja maarayksiin paatoimisen palve
lun ikalisavuosien laskemiseen maaraytyrnisen osalta. 

9 § 2) valtion palvelukseksi katsot.tava polvelus 

Virkaehtosopimus ei ole muuttanut palkkausasetuksen 6 §:n 1 
momenttia. Vakiintuneen tulkinnan mukaan valtion palvelukseksi ei 
taman kohdan mukaan katsota esimerkiksi kansanelakelaitoksessa tai 
postipankissa tyosuhteessa palveltua aikaa. Sopimus nimittain edellyt
taa, etta asianomainen on ollut tassa kohdassa luetellun laitoksen toi
men haltijana. Sen sijaan valtion teollisuuslaitoksessa myos tyosuh
teessa palveltu aika luetaan hyvaksi kokonaisuudessaan. Talloin pal
velun tulee olla paatoimista kuten 9 § :n 1 kohdassa edellytetty valtion 
muukin palvelus. 

Sopimuksen 9 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja valtion teollisuuslaitok
sia ovat muun muassa Televa, Turun Asennuspaja, Keskusautokor
jaamo, valtion painatuskeskus, valtion tietokonekeskus, valtion puku
tehdas, Vammaskosken tehdas, Lapuan patruunatehdas, valtion han
kintakeskus, valtion polttoainekeskus, valtion margariinitehdas ja maan
mittaushallituksen karttapaino. Sensijaan valtionenemmistoiset osake
yhtiot, kuten Outokumpu Oy, Valmet Oy, Oy Alko Ab ja Oy Yleis
radio Ab, eivat ole valtion teollisuuslaitoksia ja niissa palvellusta ajasta 
ei siis osaakaan lueta ikiilisaan oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

9 § 3) jiirjes·topalvelus 

Samoin edellytyksin kuin valtion palvelus luetaan ikalisaa varten 
hyvaksi neuvotteluoikeuslaissa ( 82/43) tarkoitetussa neuvottelukel
poisessa jiirjestossa palveltu aika. Taltakaan osin virkaehtosopimuksella 
ei ole muutettu aikaisempia saannoksia. 

Neuvottelukelpoisena jarjestona pidetaan vain sellaista yhdistysta, 
jonka valtioneuvosto on neuvotteluoikeusasetuksen ( 83/4 3) 2 § :n 
mukaisesti hyvaksynyt neuvottelukelpoiseksi yhden tai useamman val
tion viranomaisen kanssa. 

Yksinomaan tyosopimussuhteessa valtioon olevia toimihenkiloita 
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edustavassa jarjestossa palveltua aikaa ei lueta hyvaksi ikalisavuosina, 1 
koska naiden jarjestojen neuvotteluoikeus perustuu tyoehtosopimus
lakiin. 

Neuvottelukelpoisessa jarjestossa palvellun ajan hyvaksi lukemisen 
edellytyksena on myos, etta palvelus on ollut edella mainitun laista 
paatoimista palvelusta 18 ikavuoden jalkeen. 

9 § 4) kunnan ja valtionapulaitosten palvelus 

Olennaisin muutos ikalisaan luettavan palvelusajan subteen on 
toteutettu sopimuksen 9 §: n 4 kohdassa. Ennen vuotta 1971 palk
kausasetuksen 6 § :n 2 momentin mukaan kunnan, kuntien keskus
jarjestojen tai kuntien yhtyman virassa taikka uskonnollisen yhdyskun
nan virassa tai toimessa palvellusta ajasta voitiin ikalisaa varten lukea 
hyvaksi nelja vuotta ylittava osa, jos tama virka tai toimi oli ollut 
paatoimi seka patevyysehtoihin ja laatuun nahden siihen valtion vir
kaan tai toimeen rinnastettavissa, mihin asianomainen tasta virasta 
tai toimesta erottuaan oli ensiksi tullut. 

Virkaehtosopimuksella on poistettu edella mainittu neljan vuoden 
karenssiaika, joten sanottua neljan vuoden vahennysta ei enaa suoriteta 
ikalisia laskettaessa. Enaa ei myoskaan edellyteta, etta tehtavat ovat 
patevyysehtoihin taikka tyon laatuun nahden toisiinsa rinnastettavissa, 
eika palveluksen ole tarvinnut olla virkasuhteista palvelusta, vaan myos 
tyosuhteessa palveltu aika otetaan huomioon. Sen sijaan tassakin vaadi
taan yleissaiinnon mukaisesti, etta palvelus on ollut paatoimista ja 
suoritettu 18 ikavuoden jalkeen. 

Ennen vuotta 1971 voitiin edella mainittujen yhteisojen palveluk
sesta lukea hyvaksi rajoituksetta kaikki se aika, joka ylitti nelja vuotta. 
Nyt sovittu muutos merkitsee sita, etta vuoden 1971 alusta lukien mai
nittujen yhteisojen palveluksesta voidaan lukea hyvaksi enintaan 10 
vuotta. Vuosien 1970-71 vaihteessa valtion palveluksessa ollut virka
mies sailyttaa kuitenkin ne ikalisat, joihin han on saavuttanut oikeuden 
ennen 1. 1. 1971 myos yli 10 vuotta kestiineen palveluksen perusteella. 

Esimerkkeja asiasta. 
1. Virkamies, joka on 19 vuoden palveluksen perusteella ( 19 v-

4 v = 15 v) saanut viisi ikalisaa 1. 6. 1968 lukien, mutta siirtynyt 
sen jalkeen valtiolta muuhun palvelukseen, on 31. 12. 1970 jalkeen 
valtion palvelukseen palatessaan oikeutettu lukemaan hyvakseen ika
lisaan oikeuttavana palveluksena vain 10 vuotta. 

2. Virkamies, jolla valtion palvelukseen 1. 6. 1970 tullessa on 
tassa tarkoitettua palvelusta 17 vuotta 10 kuukau tta ( 17 v 10 kk -
4 v = 13 v 10 kk) ja on sen perusteella saanut nelja ikalisaa, on 
oikeutettu viidenteen ikalisaan 1. 8. 1971 lukien, mikali palvelus on 
ollut jatkuvaa. 
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Valtionapua saavan yksityisen yhteison tai laitoksen palveluksen 
hyvaksi lukemista koskevat samat saannokset kuin edella on esitetty. 
Edellytyksena on kuitenkin, etta yhteiso tai laitos on sina aikana, jol
loin asianomainen on siina palvellut, saanut paaosan palkkausmenois
taan valtionapuna. Paaosaksi katsotaan valtionapu silloin kun sita on 
palkkausmenoihin myonnetty yli 50 prosenttia. Nimenomaisena edelly
tyksena on lisaksi, etta valtionapu palkkausmenoihin on myonnetty 
lain tai asetuksen nojalla. Muulla perusteella valtionapua saavien yhtei
sojen palvelusta ei nain ollen lueta ikalisaan oikeuttavaksi palvelus
ajaksi. 

9 § 5) eraat julkiset ja yksityiset palvelukset 

6) palvelus kansakoululaitoksessa 

7) palvelus korkeakouluissa ja oppilaitoksissa 
Ennen vuotta 1971 noudatettavana olleessa palkkausasetuksen 

6 § :n 3 momentissa on mainittu lukuisa joukko yhdistyksia, yhtymia, 
seuroja joe, joissa palveltu aika luetaan ikalisaa varten hyvaksi vahen
tamattomana. Virkaehtosopimuksella ei ole muutettu momentin asial
lista sisaltoa muilta osin kuin etta ikaraja on alennettu 18 vuoteen. 

Kunnallisessa virkaehtosopimuksessa on sovittu siita, etta myos 
kansakoululaitoksen virassa palveltu aika saadaan lukea hyvaksi 18 
ikavuodesta alkaen. Tasta johtuen myos valtion virkamiehelle luetaan 
tama palvelus hyvaksi 18 ikavuodesta alkaen. 

Sopimuksen 9 § :n 7 kohdan mukainen oikeus ikalisavuosien luke
miseen koskee ainoastaan valtion yliopiston, korkeakoulun seka oppi
tai kasvatuslaitoksen virkamiehia. Nailla virkamiehilla yksityisessa yli
opistossa, korkeakoulussa tai valtion avustusta nauttivassa oppi- tai 
kasvatuslaitoksessa palveltu aika luetaan hyvaksi kokonaisuudessaan 
riippumatta siita onko esimerkiksi valtion avustusta nauttiva oppi- tai 
kasvatuslaitos saanut avustusta palkkaus- tai rnuihin menoihinsa. Myos
kaan ei edellyteta, etta avustus on annettu lain tai asetuksen nojalla 
kuten edella 9 §:n 4 kohdassa. Talloin tulee kysymykseen siis myos 
sellainen harkinnanvarainen valtionapu, jota ei ole myonnetty lain tai 
asetuksen nojalla, vaan esimerkiksi tulo- ja menoarvion yhteydessa. 

Virkamies, joka siirtyy yksityisesta yliopistosta, korkeakoulusta, 
valtionapua saavasta oppi- tai kasvatuslaitoksesta muuhun valtion vir
kaan tai toimeen kuin edella rnainittujen opetusalan laitosten virkoihin, 
ei ole oikeutettu lukemaan niissa palvelemistaan ajoista ikalisaa varten 
hyvakseen kuin yhteensa enintaan kyrnmenen vuotta . Vuosien 1970-
71 vaihteessa valtion palveluksessa ollut virkamies sailyttaa kuitenkin 
ne ikalisat, joihin han on saavuttanut oikeuden ennen 1. 1. 1971 myos 
yli 10 vuotta kestaneen, edella rnainituissa yksityisissa opetusalan lai
toksissa suoritetun palveluksen perusteella. 
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9 § 8) sotatilan aikainen pal vel us 1 
Vahentiimiittomiinii saadaan lukea hyviiksi myos se aika minka vir· 

kamies on ollut sotatilan a.ikana Iotta- tai sotapalveluksessa. Virkaehto
sopimuksella sovittiin aikaisempaan nahden sellaiset muutokset, etta 
hyvaksi luettavana palvelusaikana otetaan huomioon myos sotatilan 
aikainen siiannonmukainen asevelvollisuusaika ja lottapalvelusaika . 
Sotatila kesti 30. 11. 1939-26. 9. 1947 valisen ajan. Lottapalvelun 
hyviiksi lukemisen edellytyksena on, ettii asianomainen on saanut pal
velusaikanaan lottakuukausipalkkaa tai piiivarahaa valtion varoista. 
Muista kuin valtion varoista maksettu palkka tai paiviirahat ei oikeuta 
ikalisavuosien laskemiseen. Asianomaisen tulee ikiilisaa hakiessaan niiyt
taii toteen, etta on saanut palkkaa valtion varoista. Yleensa tamii voi
daan selvittaa sotaarkistossa sailytettavien asiakirjojen avulla. 

Sotatilan aikainen lotta- tai sotapalvelus luetaan hyviiksi myos aile 
18 vuotiaana palvellun ajan osalta. 

Sotapalveluksena ei pideta sita aikaa, jonka asianomainen kotiut
tamispaivan jalkeen joutui olemaan esimerkiksi sotasairaalassa. 

Sotatilan aikaisena palveluksena luetaan hyvaksi myos kotirinta
malla esimerkiksi lahettina palveltu aika mikali asianomainen on tiilloin 
ollut puolustusvoimain lcisky- ja johtovallan alaisena . Sen sijaan ns . 
lykkaysmaarayksella yksityisessa teollisuudessa sotatilan aikana palveltu 
aika ei ole ikalisaa varten hyvaksi luettavaa sotapalvelua. Tyovelvolli
sena valtiolla palveltu aika sen sijaan luetaan hyvaksi. 

9 § 9) terveydenhuoltoalalla suoritettu yksityinen palvelus 
Eraissa laakintoalan viroissa ja toimissa saadaan ikalisaa varten 

lukea hyvaksi myos osa yhtion, yhteison tai yksityisen laitoksen palve
lusta riippumatta siita, onko tallainen yhtio, yhteiso tai laitos saanut 
valtion avustusta vai ei. Virkaehtosopimuksella ei ole muutettu tiilta
kaan osin palkkausasetuksen vastaavaa saannostii ikarajan alentamista 
lukuun ottamatta. Edellytyksena on edelleen, etta yhtiossii, yhteisossa 
tai yksityisessa laitoksessa palveltu aika on paatoimista ja etta palvelus 
on rinnastettavissa siihen valtion virkaan tai toimeen, johon asian
omainen on tasta toimestaan erottuaan ensiksi tullut. Mikali asianomai
sella on palvelusta eri yhteisoissa, tulee jokaisen palveluksen olla sii
hen valtion virkaan tai toimeen rinnastettavissa, johon han on ensiksi 
tullut. Edella mainituin tavoin vastaavat yksityiset toimet lasketaan 
palvelusajoiltaan yhteen, jolloin nelja vuotta ylittava osa luetaan ika
lisaa varten. 

Tassa kohdassa mainittu oikeus koskee ainoastaan niita viran tai 
toimen haltijoita, jotka on lueteltu sopimuksen 9 § :n 9 kohdassa. 
Sopimus ei koske esimerkiksi sellaisia virkanimikkeita, joiden haltijat 
saattavat suorittaa taysin vastaaviakin tehtavia !ruin sopimuksessa mai
nitut viran tai toimen haltijat suorittavat. 
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1 9 § 10) kauppa-aluksessa palveltu aika 

Huhtikuun 24 paivana 1970 annetulla asetuksella ( 289/70) muu
tettiin palkkausasetuksen 6 a §:a a siten, etta Suomessa alusrekis teriin 
merkityssa kauppa-aluksessa palvellusta ajasta saadaan erain edelly
tyksin lukea hyvaksi enintaan 10 vuotta. Aikaisemin tama oikeus 
koski vain asetuksessa ( 607/61) mainittuja merenkulkualan viran tai 
toimen haltijoita. Virkaehtosopimuksen 9 § :n 10 kohta on samansisal
toinen kuin asetuksen ( 289/70) 6 a §, kuitenkin siten muutettuna, 
etta ikaraja on alennettu 18 vuoteen. 

9 § 11) eliikkeen vaikutus ikiilisiivuosien lukemiseen 

Kunnallisessa ikalisajarjestelmassa on saannos, jonka mukaan sita 
aikaa, jonka perusteella henkilo saa muulta tyonantajalta tai muun 
palveluksen perusteella elaketta, ei lueta ikalisaan oikeuttavaksi palve
lusajaksi. Jarjestelmien yhdenmukaistamiseksi virkaehtosopimukseen 
on otettu saman sisaltoinen maarays, jota vastaavaa saannosta ei val
tion ikalisajarjestelmassa ole ollut aikaisemmin. 

Valtion virasta, toimesta tai tyosta eHikkeella oleva ei taman saan
noksen mukaisesti ole oikeutettu, mikali han samanaikaisesti on val
tion palveluksessa, enaa ikalisaa varten lukemaan hyvakseen niita 
aikoja, jotka on otettu huomioon elakeaikana. Tama sama saanto kos
kee myos sellaista yksityisen tai kunnan palveluksesta elakkeella ole
vaa ja valtion palvelukseen siirtynytta henkiloa, joka sopimuksen 
9 § :n eri kohtien mukaan muutoin olisi oikeutettu lukemaan hyvak
seen eri palvelusaikoja siina virassa tai toimessa, jossa han valtiolla 
toimii. 

Sen sijaan elakkeella oleva virkamies on oikeutettu 9 § :n 11 koh
dan estamatta lukemaan hyvakseen sen ajan minka han elakkeella 
ollessaan toimii ikalisaan oikeuttavassa palveluksessa. Jos valtion pal
veluksessa vuosien 1970-71 vaihteessa olleelle elaketta nauttivalle 
virkamiehelle on myonnetty ikalisat ennen 1. 1. 1971 siten, etta myos 
elakkeeseen laskettu palvelusaika on luettu hyvaksi ikiilisaa varten, 
ei virkamies kuitenkaan meneta hanelle jo myonnettyjii ikalisia . 

9 § 2 mom. erivapauden myontiiminen 

Valtiovarainministerion oikeus lukea erityisista syista hyvaksi muu
takin palvelusta kuin edella tiissa pykalassa on sovittu, on saman sisal
toinen kuin aikaisemmin noudatettavana ollut palkkausasetuksen 6 § :n 
5 momentti. Koska virkaehtosopimuksella on huomattavasti laajen
nettu ikalisaan luettavien palvelusten piiriii, voi taman kohdan sovel
taminen kaytantoon tapahtua vain harvoissa poikkeustapauksissa. Saan
noksen tarkoituksena ei ole yleisesti laajentaa sopimuksen 9 § :n sovel
tamisalaa. 
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Vahennykset ikalisaan luettavasta palvelusajasta 

10 § 

23 

Paasaantona on, eWi se aika, jona virkamies ei ole virantoimituk
sen keskeytyksen vuoksi virkaansa tai tointansa hoitanut, vahennetaan 
ikalisaa laskettaessa. Poikkeuksen paasaannosta muodostavat pykalan 
kohdissa a-i mainitut virantoimituksen keskeytykset, joita ei lueta 
vahennykseksi. 

10 § a-c ja e) vuosiloma, sairaus, raskaus tai synnytys, julkinen teh
tava, toisen viran ho#aminen 

Vuosiloman, sairauden, raskauden tal synnytyksen vuoksl tahi jul
kisen tehtavan taikka toisen viran tai toimen hoitamista varten mvon
netyn virkavapauden vaikutusta ikalisiHin oikeuttavana palveluk~ena 
ei virkaehtosopimus ole muuttanut. Eri asia on, etta synnytysloman 
aikaa on sosiaalisia etuja koskevissa jarjestelyissa pitennetty 54 arki
paivasta 72 arkipaivaan. 

Sairauden vuoksi myonnetty virkavapaus otetaan vahennyksena 
huornioon silloin kun se palkkauslain 8 §:n mukaisesti aiheuttaa va
hennykseksi puolet peruspalkasta. Taten siis yleensa se aika, joka ylit
taa 180 paivaa, vahennetaan ikalisaan oikeuttavasta palvelusajasta. 

10 § d) asevelvollisuus 

Virkaehtosopimuksella on lisatty nliden tehtavien joukkoon, joita 
virkamiehella ei lueta vahennykseksi ikalisavuosia laskettaessa, asevel
vollisuuden suorittaminen vakinaisessa viiessa. Asevelvollisuuslain 
( 452/50) nojalla vakinaisessa vaessii palveltu alka vahennettiin aikai
semrnin ikalisaan oikeuttavasta palveluksesta. 

Virkaehtosopimuksen 10 §:n 1 momentin mukaan asevelvollisuu
den suorittamisaika voidaan kuitenkin lukea hyviiksi ainoastaan sellai
selle virkamiehelle, joka on omasta virastaan, toimestaan tai ylimaa
raisesta toimestaan taikka tilapaisestii tehtavastaiin lahtenyt suoritta
maan asevelvollisuuttaan ja taman jiilkeen palannut valittomiisti valtion 
virkasuhteiseen palvelukseen. Tama merkitsee siis sita, etta asevelvolli
suuden suorittamisen on jaatavii virkasuhteisten palvelusten valiin. 
Nain ollen henkilO, joka vasta asevelvollisuutensa suoritettuaan tulee 
valtion palvelukseen, ei voi saada lukea kyseista aikaa hyvakseen, ei 
myoskaan henkilo, jonka asevelvollisuusaika jaa joko molemmin puolin 
tyosuhteisen palveluksen valiln tai liittyy toiselta puoleltaan tyosuhtei
seen palvelukseen. 

Kunnallisesta virasta asevelvollisuuden suorittamista varten mvon
netty virkavapausalka sen sijaan luetaan ikalisaa varten hyvaksi samoin 
edellytyksin kuin valtion virasta tai toimesta myonnetty virkavapaus
aika. 

1 
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Jos asevelvoliisuuden suorittamisen aika jaa kunnan ja valtion 
palveluksen vallin, voidaan kyseinen aika lukea hyvaksi ainoastaan 
silloin kun asianomainen on saanut asevelvoliisuuden suorittamista 
varten virkavapautta kunnan virasta ja asevelvollisuuden paatyttya siir
tynyt valittomasti valtion virkaan tai toimeen tahi tilapaiseen tehta
vaan. 

Siita miten kiinteasti asevelvollisuusajan on llityttava valtion tai 
kunnan virkasuhteiseen palvelukseen, ei sopimuksessa ole tarkempia 
maiirayksia. Paasaantona on pidettava, etta sen on liityttava siihen va
littomasti. Vuosilomakysymysten yhteydessa on viilittomasti liittyvaksi 
ajaksi tulkittu enintaan 30 vuorokauden aika. Kun tassa on kysymys 
mahdoliisesta valiajasta seka ennen asevelvoliisuuden suorittamista 
etta sen jalkeen, eivat viiliajat saa ylittaa yhteensa 30 vuorokautta. 
Lisaksi on huomattava, etta asianomainen ei ole tallaisena valiaikana 
saanut olla muussa palveluksessa. Ikalisaaikaa laskettaessa ei tallaista 
viiliaikaa oteta huomioon. 

Reservin kertausharjoituksissa oloaikaa ei myoskaiin vahenneta ika
lisaiin luettavasta palvelusajasta, samoin maanpuolustus- ja vaeston
suojelukursseilla oloaikaa ei vahenneta palvelusajasta. 

10 § f) opinnot 

Palkkausasetuksen 7 §: n e kohdan mukaan vahennykseksi ei luettu 
opintoja varten myonnettya virkavapauden aikaa, jos opinnot olivat 
sellaisia, etta ne olivat orniansa edistamaan viraston tai laitoksen teh
tavien suorittamista. 

Virkaehtosopimuksen 10 §:n f kohdan mukaan tallaisia opintoja 
varten myonnetyn virkavapausajan ikalisaa varten hyvaksi lukemisen 
edellytyksena on nyt lisaksi, etta asianomaiselle on palkkauslain 11 §:n 
2 momentin nojalla suoritettu ainakin osa palkkauksesta. Ellei palk
kausta tai sen osaa ole suoritettu, ei aikaa lueta hyvaksi ikalisaa varten, 
vaikka opinnot olisivatkin omiansa edistamaan viraston tai laitoksen 
tehtavien suorittamista. 

10 § g) Yhdistyneet Kansakunnat, kehitysapuohjelma 

Yhdistyneissa Kansakunnissa (YK) ja kansainviilisissa kehitysapu
ohjelmissa palveltua aikaa ei palkkausasetuksen perusteella luettu ika
lisaiin oikeuttavaksi palvelusajaksi. Suomalaisesta valvontajoukosta an
netun lain (276/64) 10 "ja 13 §:n perusteella sen sijaan YK:n valvonta
joukoissa tai tarkkailijana palveltu aika saatiin ja saadaan edelleen lu
kea hyvaksi ikiilisaan oikeuttavana palveluksena. 

Kun valtion virkamiehia osaliistuu huomattavassa maarin kansain
valiseen kehitysapu- ja muuhun toirnintaan, virkaehtosopimuksella on 
maaratty, etta viihennykseksi ei lueta sita virantoirnituksen keskeytys-
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aikaa, jolloin virkamies on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen 1 
erityisjarjestojen palveluksessa taikka toteuttamassa sellaista kansain
valista kehitysapuohjelmaa, jossa Suomen valtio on osallisena. 

Ikalisaan lukemisen edellytyksena on kuten muunkin viran toimi
ruksen keskeytyksen aikana suoritetun muun palveluksen osalta, etta 
palvelus on ollut paatoirnista ja etta asianomainen on saanut omasta 
virastaan tai toimestaan virkavapautta. Nain ollen ei esimerkiksi val
tioon tyosuhteessa olleen henkilon palvelusta mainituissa kansainvali
sissa jarjestoissa lueta ikalisaan oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

10 § h) virkavapaus muusta syysta 

Ikalisaa laskettaessa ei virkamiehelta vahenneta virantoirnituksen 
keskeytysaikaa, mikali han on muusta syystii. kuin mita 10 §:n toisissa 
kohdissa on mainittu, virkavapaana enintaan yhden kuukauden sarnan 
kalenterivuoden aikana. Vastaava saannos oli myos palkkauslaissa. 

Mikali tallainen muusta syysta myonnetty virkavapaus kestaa yli 
kuukauden, vain se osa, mika ylittaa kuukauden, vahennetaan ikalisaan 
oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa. 

Palvelusaikojen laskeminen 

11 § 

Sopimuksen 11 § :n 1 momentilla o.n selvennetty entista palkkaus
asetuksen vastaava saannosta siten, etta eri palvelusaikoja ikalisaa var
ten yhteen laskettaessa otetaan huomioon vain taydet kuukaudet, jol
loin 30 paivaa kestanyt yhdenjaksoinen palvelus katsotaan yhdeksi 
kuukaudeksi. 

Kalenterikuukausi katsotaan a1na yhdeksi kuukaudeksi paivien luku
maarasta riippumatta. Siten ajat 1-28. 2. ja 1-31. 3. antavat kum
pikin oikeuden yhteen ikalisakuukauteen, mutta 2-31. 3. ei anna tata 
oikeutta. Mikali palvelus on alkanut keskella kuukautta, esimerkiksi 
10. 3. ja paattynyt 8. 4., jolloin siihen sisaltyy 30 paivaa kestanyt 
yhdenjaksoinen palvelus, tama aika oikeuttaa yhteen ikalisakuukautee.n. 

Erimielisyyksien selvittely 

12 § 

Palkkauslain 24 § :ssa on saadetty se menetely, miten virkamies voi 
saada oikaisun tai paatoksen palkkaustaan koskevassa asiassa siina 
tapauksessa, etta viranomainen on kieltanyt hanelta sanotu.n lain taikka 
sen nojalla annettujen saannosten mukaan tulevan palkkauksen. Virka
miehen tulee ens1n esittaa kirjallinen oikaisuvaatimus talle viranomai-
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selle, joka antaa asiasta paatokseno Tasta paatoksesta virkamies voi 
valittaa korkeimpaan ballinto-oikeuteeno 

Virkaebtosopimuslain 2 § :n 1 momentin nojalla ovat valtiovarain
ministerio ja virkamiesten keskusjiirjestot joulukuun 16 paiviina 1970 
tebdyssa valtion yleisessa virkaebtosopimuksessa ( 1 §) edella saade
tysta poiketen sopineet, etta virkamiesten palvelussuhteen ebtoibin nab
den noudatetaan niista annettuja saannoksia ja maarayksia, ellei sano
tussa sopimuksessa toisin maaratao 

Ikalisajarjestelman uudistamista koskevan sopimuksen 12 §: ssa on 
sovittu, etta jos syntyy erimielisyytta sopimuksen patevyydesta, voi
massaolosta tai oikeasta sisallosta, on erimielisyys pyrittava selvitta
maiin .neuvotteluillao 

Ikalisasopimukseen liittyvien asioiden osalta ei enaa muutoksen
bakukeinona tule kysymykseen palkkauslain 24 §: ssa saadetty menet
tely, vaan sopimuksen tulkinta- ja soveltamiserimielisyyksien selvittelyn 
tulee 1. 1. 1971 lukien tapabtua 12 paivana lokakuuta 1970 tebdyssa 
paasopimuksessa maaratylla tavallao 

Taman mukaisesti sopimustulkintaa tai soveltamista koskeva eri
mielisyys o.n pyrittava ensin selvittamaan valtiota tyonantajana edus
tavan viranomaisen ja toisaalta asianomaisen virkamieben tai banta 
edustavan luottamusmieben keskeno Ellei tama johda tulokseen, voidaan 
asia siirtaa neuvoteltavaksi tebtavaan maaratyn valtion viranomaisen 
( esimo keskusvirasto) ja asianomaisen virkamiesybdistyksen kesken 
( paikallisneuvottelut) 0 Viimekadessa voi edella tarkoitettu viranomai
nen tai virkamiesybdistys saattaa erimielisyytta koskevan asian ratkais
tavaksi valtiovarainministerion ja virkaebtosopimukseen osallisten kes
kusjarjestojen kesken (keskusneuvottelut) 0 

Paasaantona tulee pitaa sita, etta yleiselta merkitykseltaan vabaiset 
asiat ratkaistaisiin tyonantajaviranomaisen ja virkamieben tai banta 
edustavan luottamusmieben kesken kaydyissa neuvotteluissa ja viimeis
taan paikallisneuvotteluissao 

Virkaebtosopimukseen osallinen voi erityisista syista saattaa eri
mielisyytta koskevan asian kasiteltavaksi suoraan keskusneuvotteluissao 

Vaikka vabaisten asioiden saattamista kasiteltaviksi keskusneuvot
teluissa tuleekin valttaa, ei valittomissa neuvotteluissa eika paikallis
neuvotteluissa tule ratkaista ennakkotapauksen luontoisia kysymyksia, 
joilla on yleista merkitysta sopimuksia sovellettaessao 

Virkaebtosopimuslain 25 § :ssa on kielletty bakemasta valitusteitse 
muutosta virkaebtosopimuksilla maaratyista palvelussubteen ebdoista, 
jos virkamiebella on oikeus panna asia vireille tyotuomioistuimessao 
Tyotuomioistuimesta annetun lain (667/70) 1 a §:ssa saadetaan, minka 
laatuiset asiat voidaan saattaa tyotuomioistuimen kasiteltaviksi ja rat
kaistaviksi. Virkamiebella ja asianomaisella virkamiesybdistyksella on 
oikeus saattaa edella selostettuibin kysymyksiin kuuluva asia tyotuo-
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nno1stuime.n ratkaistavaksi. Tasta johtuu, etta virastojen ja laitosten 1 
ei tulee enaa ottaa palkkauslain 24 §: ssa saadetyssa jarjestyksessa kasi
teltavakseen asiaa, josta on maaratty virkaehtosopimuksella, kuten 
esimerkiksi kysymysta ikalisaoikeudesta ja ikalisaan luettavista palve
lusajoista. 

Jos erimielisyys koskee sellaista asiaa, josta ei ole virkaehtosopi
muksin sovittu, valitusmenettely on edelleen palkkauslain 24 §:n mu
kainen. 

Sopimuksen voimassaolo 

14 § 

Valtion virkamiesten ikalisajarjestelman uudistamisesta tehty vitka
ehtosopimus on voimassa 1 paivasta tammikuuta 1971 vuoden 1973 
loppuun saakka. Sopimuksen voitnassaolo jatkuu taman jalkeen kol
men kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

Mikali virkamiehella on ollut sopitnuksen 9 ja 10 §:ssa tarkoitet
tua palvelusta, han on oikeutettu lukemaan kyseiset ajat hyvakseen 
1. 1. 1971 lukien . Mikali nama ajat vaikuttavat myonnettavien ika
lisien maaraan, taten korotettu palkka saadaan suorittaa aikaisintaan 
1. 1. 1971 lukien. 

Tehtyjen virkaehtosopimusten sisaltamat maaraykset ovat voimassa 
ilman lainsaadannollisia toimenpiteita. Tama on mahdollista hallitus
muotoon tehdyn muutoksen ( 662/70) ja valtion virkaehtosopitnuslain 
( 664/70) johdosta. Valtion virkaehtosopitnuslakia ja sen nojalla teh
tyja virkaehtosopimuksia on siten noudatettava rinnan asiaa koskevien 
lakien, asetusten ja muiden saadosten kanssa, kuitenkin siten, etta jos 
virkaehtosopimuksessa on jostakin asiasta sovittu toisin kuin laki, 
asetus tai muu saados maaraa, on virkaehtosopitnus ratkaiseva. 

Erinaisia maarayksia 

Valtion virkamiesten ikalisajarjestelman uudistamisesta tehty virka
ehtosopimus sisaltaa periaatteellisen muutoksen ikalisan suuruude.n 
maaraamisessa. Vanhassa jarjestelmassa yksi ikalia merkitsi aina siirty
mista lahinna korkeampaan palkkausluokkaan. Uudessa jarjestelmassa 
ikalisa maaraytyy tiettyina prosentteina peruspalkasta tai vuosipalk
kiosta. 

Vuoden 1971 virkaehtosopimusten liitteessa n:o 1 a, valtion virka
miesten palkkaustaulukot, on selostettu tarkemmin kysymyksiii uudesta 
ja vanhasta ikalisajiirjestelmasta, .niiden soveltamisesta eri virkamiehiin, 
voimaantulosta jne. 
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Uuteen ikalisajarjestelmi.ian siirtyminen tuli voimaan 1. 1. 1971 lu
kien, kuitenkin siten etta uuteen laskentaji.irjestelmi.ii.in (a- ja b-ji.irjes
telmat) siirrytai.in vasta 1. 6. 1971 lukien. Tasta sovittiin valtiovarain
ministerion ' ia virkamiesten keskusji.irjestojen vi.ilisessa neuvottelussa. 

Ikalisi.ia varten luettavien palvelusaikojen osalta virkaehtosopimusta 
sovelletaan siis jo 1. 1. 1971 lukien. 

Iki.ilisi.it mai.iri.iytyvi.it kaikille virkamiehille 1. 1.-31. 5. 1971 van
han ikalisaji.irjestelman mukaan ( b-ji.irjestelma). 

Uuden ikalisi.iji.irjestelmi.in ( a-jarjestelma) mukaan sa a vat iki.ilisansa 
- kaikki 1. 6. 1971 tai sen jalkeen valtion palvelukseen tulevat 

virkamiehet. Tallaiseksi uudeksi virkamieheksi katsotaan myos sellai
nen valtion palveluksesta eronnut virkamies, joka tulee uudelleen val
tion palvelukseen, samoin valtioon tyosopimussuhteessa ollut henkilo, 
joka siirtyy virkasuhteeseen, 

- kaikki ne virkamiehet, jotka eivat ennen 1. 6. 1971 ole saavut
taneet oikeutta yhteenkaan iki.ilisaan. Asiaan ei vaikuta, milloin ikalisa 
myonnetai.in, 

- .ne virkamiehet, joilla 1. 6. 1971 on yksi tai useampi ikalisa, 
siirtyvat a-jarjestelmi.ii.in siini.i tapauksessa, etta vastaavien ikalisien 
mai.iri.i a-ji.irjestelman mukaan yhdessa kalliinpaikanlisi.in kanssa on mark
kamaaraisesti enemmi.in kuin b-jarjestelmassa, 

- ne virkamiehet, joilla 1. 6. 1971 on vi.ihintai.in yksi ikalisa mutta 
ei kuitenkaan viitti.i ikalisi.ii.i, saavat .ne iki.ilisat, joihin saavutetaan 
oikeus sanottuna paivi.ini.i tai sen jalkeen, a-jarjestelmi.in mukaan riip
pumatta siita, ovatko ne pienemmat tai suuremmat kuin b-jarjestelmi.in 
mukaan laskettuna 1. 6. 1971. Taten virkamies, joka 31. 5. 1971 men
nessi.i on palvellut sellaisen ajan, etta han on oikeutettu seuraavaan 
ikalisi.ian 1. 6. 1971 lukien, saa taman ikalisi.insa b-jarjestelman mu
kaan, mikiili se on hi.inelle edullisempi. Sen sijaan virkamies, joka saa 
seuraavan ikalisan 1. 6. 1971 sen johdosta, etta on syntynyt 1. 6. ja 
ikansa perusteella saavuttaa ikalisaoikeuden tana paivi.ina, ei ole oikeu
tettu b-jarjestelman mukaiseen ikalisaan. 

Milloin virkamiehelle on ryhdytty laskemaan ikalisia a-jarjestelman 
mukaan, ei siirtymista takaisin b-ji.irjestelmaan voi tapahtua. 

Vanhan iki.ilisi.iji.irjestelman ( b-ji.irjestelma) mukaan kokonaisuudes
saan saavat ikalisansa kaikki sellaiset ennen 1. 6 . 1971 valtion palve
lukseen tulleet virkamiehet, joilla on mainittuun phlvai.in mennessa saa
vutettu oikeus viiteen ikalisaan, mikali a-jarjestelma ei ole heille mark
kamai.iraisesti edullisempi. Virkamies menettaa kuitenkin oikeutensa 
b-jarjestelman mukaisiin ikalisiin erotessaan valtion palveluksesta tai 
siirtyessaan valtiolla tyosopimussuhteeseen. Sen sijaan ikalisansa b-jar
jestelman mukaan saava virkamies, joka nimitetaan toiseen virkaan tai 
toimeen taikka ylimaari.iiseen toimeen tahi valiaikaisena tai viransijai
sena hoitamaan tallaista virkaa tai tointa, sailyttaa oikeutensa b-ji.ir-
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jestelrniin mukaisiin ikiilisiin. Myos sellainen tilapiiinen toimihenkilo, 1 
jolle on myonnetty oikeus b-jarjestelman mukaista ikalisiia vastaavaan 
palkanlisaan, sailyttaa oikeutensa b-jarjestelman ikalisiin siirtyessiiiin 
valtio.n peruspalkkaiseksi tai ylimaariiiseksi virkamieheksi. 

(Rh/hlo n:o 1204/121/71, 7. 6. 1971. - Vrt. VT 4/71. 1.) 
VT 23/71. 1. 

Valtioneuvoston piHitos tilisaannon muuttamisesta 2 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston paatos 
tilisaannon muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 6 piiiviinii toukokuuta 1971. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelystii muuttanut 3 
piiiviina elokuuta 1967 antamansa tilisaiinnon (362/67) 22, 25, 29, 
35, 37 ja 38 §:n niiin kuuluviksi: 

22 §. 
Tiliviraston piiiviikirjaan on tilitapahtumat merkittava aikajarjestyk

sessii . Piiivakirja on piiiitettava viihintiiiin kuukausittain. Paivakirjoja 
voi olla useampia. 

Paakirjassa tulee olla, rnikiili 3 momentista ei muuta johdu, vahin
taan erityismenoarvion jaottelun mukaiset tulo- ja menoarviotilit sekii 
valtion paakirjan edellyttiimat tasetilit. Piiiikirjan tulee sisiiltaii tiliviras
to.n sekii sen alitilittiijien ja tilintekijiiin tilitiedot. 

Liikeyrityksissii pidettiiviin piiiikirjan tulee sisiiltiiii viihintaiin edellii 
18 §:ssii mainitut tasetilit seka valtion tulo- ja menoarviosta seka 
kirjanpidosta annetun asetuksen 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut varo
jen ja velkojen muutosten sekii toiminnan kannattavuuden selvittami
seksi tarvittavat tilit. 

25 §. 
Alitilittajan tulee pitiia ainakin paivakirjaa, joka sisiiltiia kaikki ali

tilittiijan tilitapahtumat. Paivakirja on viihntiian kuukausittain piiiitet
tiivii. Tilivirasto voi maariitii alitilittajiin pitamaiin muitakin tilikirjoja. 
Tilivirasto maariia, rnillaista kirjanpitoa tilintekijiin on pidettiivii . 

V altion maatiloista ja sellaisista valtion metsistii, joiden osalta ei 
pidetii valtion tulo- ja menoarviosta sekii kirjanpidosta annetun ase
tuksen 31 § :n 1 momentissa tarkoitettua kirjanpitoa, on pidettava 
tarkoitustaan vastaavaa, toiminnan kannattavuutta osoittavaa kirjan
pitoa sen mukaan kuin asianomainen tilivirasto miiiiriia. 
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29 §. 
Hankittaessa tavaroita valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpaatoksen 

perusteista annetun lain 12 a §:ssa tarkoitettuun varastoo.n tai niita 
sielta luovutettaessa tavarat merkitaan kirjanpitoon hankintahinnan 
mukaan. Kun varastosta luovutetaan tavaroita, voidaan ne kuitenkin 
kirjata keskimaaraisen hankintahinnan tai hankintahintojen perusteella 
kullekin tavaralajille erikseen vahvistetun vakiohinnan mukaan. Vakio
hinnat on vahintaan kerran vuodessa tarkistettava. Tilinpaatokseen on 
varasto merkittava hankintahintaan tai keskimaaraiseen hankintahin
taan. 

Siita, miten liikeyrityksen vaihto-omaisuus arvostetaan valtion tulo
ja menoarviosta seka kirjanpidosta annetun asetuksen 31 §:n 1 momen
tissa tarkoitetussa kirjanpidossa, on voimassa, mita asetuksen 38 §: ssa 
o.n saadetty. 

35 §. 
Liikeyritysten on 33 §:ssa tarkoitetun tilinpaatoksen lisaksi tehtava 

valtion tulo- ja menoarviosta seka kirjanpidosta annetun asetuksen 
31 § :n 1 momentissa maarattyyn kirjanpitoon perustuva tilinpaatos, 
ellei valtiovarainministeriO erityisesta syysta toisin maaraa. 

37 §. 
Tiliviraston on valtion tilinpaatosta varten lahetettava valtiokontto-

rille: 
1) tilinpaatosilmoitus, 
2) selvitys tulorasteista, 
3) selvitys menorasteista, 
4) selvitys siirretyista maararahoista, 
5) tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen 

tulos- ja omaisuustaseet erittelyineen, 
6) liikeyritysten tulos- ja omaisuustaseet erittelyineen, 
7) selvitys annetuista lainoista ja muusta valtion tuloa tuottavasta 

omaisuudesta, 
8) selvitys valtion velasta, 
9) luettelo vuoden paattyessa voimassa olleista valtion takauksista 

ja muista vastuusitoumuksista, seka 
10) muut valtiovarainministerion tai valtiokonttorin maaraamat 

selvitykset. 
38 § . 

Valtion tilinpiiiitosasiakirjaan on otettava: 
1) tulo- ja menoarviotilit vertailuineen, 
2) hallinnollinen tasetili selvityksineen valtion kassavaroista, 
3) selvitys siirretyistii miiiiriirahoista, 
4) selvitys tulo- ja menorasteista, 
5) tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tu

los- ja omaisuustaseet, 
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6) liikeyritysten tulos- ja omaisuustaseet, 
7) selvitys annetuista lainoista ja muusta valtion tuloa tuottavasta 

omaisuudesta, 
8) selvitys valtion velasta, 
9) luettelo valtion takauksista ja muista vastuusitoumuksista, seka 
10) muut valtiovarainministerioo ml:iiiraamat selvitykset. 
Valtion tilinpaatosasiakirja on valtiokonttorin toimesta painettuna 

julkaistava. 
(Toj n:o To 512/230, 4. 6. 71.) VT 23/71 . 2. 

Laki valtionrautateiden talouden hoidon 
yleisista perusteista 

( Tariffisaannon muutos) 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Laki 
valtionrautateiden talouden hoidon yleisistii perusteista annetun lain 

muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 7 piiivana toukokuuta 1971. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan valtionrautateiden 
talouden hoidon yleisista perusteista 19 paivana toukokuuta 1950 
annetun lain (242/50) 6 § nain kuuluvaksi: 

6 §. 
Valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella on valtionrautateiden 

uudistusrahasto lahinna kayttoomaisuuden vanhenemisesta ja kulumi
sesta aiheutuvia uusintaha.nkintoja ja -toita varten. Rahastoa hoitaa 
ja kayttaa rautatiehallitus liikenneministerion vahvistamien yleisten oh
jeiden mukaisesti. 

Uudistusrahastoon siirretaan valtion tulo- ja menoarviossa vuosit
tain maararaha, joka vastaa 35 prosenttia valtionrautateille saman va
rainhoitovuoden tulo- ja menoarviossa muita sijoitusmenoja varten 
osoitetuista maararahoista ynna alkuperruseen tarkoitukseen kelpaamat
toman ja poistetun kaluston seka muun omaisuuden myynnista saa
tuja tuloja. 

Tata lakia sovelletaan ensimmaisen kerran vuoden 1972 valtio.n 
tulo- ja menoarviota laadittaessa. 

Laki on tariffisaannon liitteena 1, joten sen 6 § muutetaan ylla 
olevan mukaiseksi. (Tft n:o To 499/241, 3. 6. 71.) VT 23/71 . 3. 

2 

3 
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4 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Kivesjarven aseman merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 1. 7. 
1971 lukien seuraaviksi: 

Kivesjiirvi . . .. ... . Paltamo 23 . HriT 
Kon 40. 01 126. 

Jaalangan, Liminpuron ja Hakasuon merkinnat sarakkeessa 4 muu
tetaan 1. 7 . 1971 lukien seuraaviksi: 

Jaalanka . . . . . . . . . . Paltamo 42 . 
Kon 59. 01 107. 

Liminpuro . . . . . . . Paltamo 36. 
Kon 53. 01 113. 

Hakasuo . . . . . . . . . Paltamo 16. 
Kon 33. 01 133. 

Luk. 1. 7. 71. (N:o Lko 3677, 1. 6. 71.) VT 23/71. 4 . 

5 Lennatinliikenne 

6 

., 

Kivesjarven asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 1. 7. 
1971 lukien . (N:o Lko 3677, 1. 6. 71.) VT 23/71. 5. 

Matkatavara junassa n:o 9 

Asianomaisten tiedoksi ilmoitetaan, etta kansainvalisessa pikaju
nassa n:o 9 ei voida kuljettaa matkatavaraa kotimaisella kuljetuskir
jalla. Samalla kiinnitetaan huomiota siihen, etta kesakautena 1. 6.-
22 . 8 . 1971 Simola-Vainikkala valilla ei ole kotimaista henkiloliiken
netta, mika asianmukaisesti otettaneen huomioon matkalippujen myyn
nissa ja matkatavaran osoittamisessa. (Kv lpp n:o 1374/1521, 2. 6. 
71.) VT 23/71. 6. 

Matkalippualennus 

Valtioneuvosto on myontanyt 50 % :n matkalippualennuksen kurk
kusyopainvalidien yhteenliittyma LE-kerho ry:n jasenille Punkahar
julla heinakuun 11-18 paivina 1971 pidettavaan valtakunnalliseen 
kuntoutus- ja virkistysseminaariin (LM:n kirj. n :o 543/24/71/2819, 
14. 5. 1971) . Matkustajalle myydaan menolippu ja annetaan lomake 
VR 2417. Ostetut matkaliput oikeuttavat jarjestajien leimalla varus
tetun lomakkeen kanssa myos paluumatkaan. Alennus ei koske lasten
lipuilla matkustavia. Matkaliput oikeuttavat matkustamaan 7 .-22. 7. 
1971 valisena aikana. 

Lomakkeiden taytetyt tilastolipukkeet, joihin tehdaan lisamerkinta 
"LE-kerho", on lahetettava 22. 7. 1971 mennessa tariffitoimiston koti
maiseen jaostoon (tfk huone 218). (Tft n:o To 344/242, 26. 5. 71.) 
VT 23/71. 7. 

Helsinki 1971 . V altion painatus.keskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 24 

Yilttaus Virallisi in tiedotukslin merkitaan: VT 1 /71 .2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). ~akelun muutokset on llmoltettava painatusjaostoon. 

To i m l t us : Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 17 · 6. 1971 

s is a 11 y s: 

1. Viiliaikaiset tilitysmaiiraykset. 
2. Kiitotavaraliikenne Lansi-Saksaan, 

Alankomaihin, Belgiaan, Luxembur
giin, Ranskaan ja Italiaan. 

3. Tariffitaulukot. 
4. Liikennepaikkojen valimatkat 

-julkaisu: muutoksia. 
5. Ventiilan seisakkeen siirtiiminen. 

6. Aikataulukirjan 138 muutos. 
7. Aikatau1un 138 lisiiys. 
8. Avoirnia virkoja ja toimia. 
9. Nirnityksiii. 

10. Eroja. 
11. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 

Valiaikaiset tilitysmaaraykset 1 
Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta (ks . Valiaikaiset tilitysmaa

raykset, liite n :o 1) poistetaan Kontiomaen kirjauskeskukseen kuu
luva Kivesjarven tilityspaikka 1. 7. 1971 lukien. (N:o tlt 702/23/ 71 , 
11 . 6. 71.) VT 24/71. 1. 

Kiitotavaraliikenne Lansi-Saksaan, Alankomaihin, Belgiaan 2 
Luxemburgiin, Ranskaan ja ltaliaan 

Heinakuun 1 piiivasta 1971 alkaen laaditaan otsakkeessa mainit
tuihin maihin osoitetuille kiitotavaralahetyksille 5-osainen rahtikirja. 
Kunnes valiaikainen lisakappale valmistuu kirjapainosta, kaytetaan tar
koitukseen toisen rahtikirjan muita lehtia, joiden oikeanpuoleiseen 
osaan punaisella varilla leimataan tai kirjoitetaan KOPIE FOR 
ZOLLBEHORDEN ( Saksaan ja Alankomaihin) tai CO PIE POUR 
LA DOUANE (Bergiaan, Luxemburgiin, Ranskaan ja Italiaan). Ot
sakkeen alia olevat rahtikirjan osien nimitykset pyyhitiHi.n yli. Rahti
kirjan viides osa korvaa siis naihin maihin lahetettaessa tulli-iLnoi
tuksen VR lomake 4620 (TIP). Kiitotavararahtikirjat painetaan myo
hemmin 5-osaisiksi. Valiaikaisen lisakappaleen valmistumisesta ilmoi
tetaan Virallisissa Tiedotuksissa. (Tft n:o Tou 78/250, 14. 6. 71. ) 
VT 24/71. 2. 

12217/71/ 5 
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3 Tarffitaulukot 

Valtioneuvoston 4 . 2. 1971 tekeman paatoksen (LM:n kirjelma n :o 
239/24/71/1085) mukaisesti muuttuvat halkojen rahditusperusteet 
1. 7. 1971 lukien. Taman mukaisesti painatetaan tariffitaulukoiden 
taulukot 15, 16 ja 17 A-D uudelleen . 

Perusjakelu suoritettu painatusjaoston toimesta. (Tft n:o To 143/ 
243, 15 . 6. 71.) VT 24/71. 3. 

4 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Allalueteltujen liikennepaikkojen liikennoimistapamerkinnat sarak-
keessa 5 muutetaan 1. 7 . 1971 lukien seuraaviksi: 

Hanhikoski Tt 
Kuusivaara . . . . . . . HilTt 
Kiirviisvaara . . . . . . T t 
Nivavaara . . . . . . . . HilTt 
Vika . . . . . . . . . . . . HilTt 

Koyryn, Petajaskosken ja Raudanjoen seisakkeiden merkinnat sa
rakkeissa 1, 4 ja 5 muutetaan 1. 7. 1971 lukien seuraaviksi: 

Ki:iyry . . . . . . . . . . . . Kls 117. Lla 150. Hil 
Petiijiiskoski ..... . 

782-35323 

Raudanjoki . ..... . 

Rovaniemi 35. 
Lla 71. Kls 196. 

Lla 125. Kls 142. 

HilTp 

Hil 

Liikennepaikkojen koodit -julkaisusta poistetaan Koyrya ja Raudan
jokea koskevat merkinnat seka siihen lisataan Petajaskoskea koskevat 
merkinnat. 

Raajarven vaihteen kohdalla sarakkeessa 6 oleva merkinta "Otan
maki Oy: ta varten" muutetaan merkinnaksi "Rautaruukki Oy: ta var
ten". (N:o Lko 21304, 11 . 6. 71.) VT 24/71. 4. 

5 Ventalan seisakkeen siirtiiminen 

Ventalan seisake on siirretty km:lta 453 ·+ 107 m km:Ue 452 + 
860 m. Siirto ei aiheuta muutoksia tariffivalimatkoihin. (N:o Lko 
3751, 11. 6. 71. ) VT 24/71. 5. 

6 Aikataulukirjan 138 rnuutos 

Aikataulukirjan 138 yleisen osan kohdan "Raidepituuksien maadia
mat suurimmat akseliluvut" sivulla 9 oleva toisen kappaleen ensim
mainen virke muutetaan seuraavaksi : 
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Niilla rataosilla, joilla raidepituuden maaraama suurin akseliluku 6 
on pienempi kuin 120, voidaan liikenteen vaatiessa luettelossa mai
nittuja maksimilukuja ylittaa, jos junien mahdolliset kohtaukset ja si
vuutukset voidaan jarjestaa sellaisille liikennepaikoille, joiden raide
pituudet ovat riittavat. (Lt n:o Lko 2418, 14. 6. 71.) VT 24/71. 6. 

Aikataulun 138 lisays 7 
Aikataulun 138 lisays n:o 2 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. (Lt n:o Lko 3215, 14. 6. 71.) VT 24/71. 7. 

Avoimia virkoja ja toimia 8 
Y ksi ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Seinajoen 

ratapiirissii ( Kokkola, viran haltija toimii Kokkolan vastuualueen vas
taavan rakennusmestarin tehtavissa) ja yksi 2 l rakennusmestarin 
(A 19) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissii Seiniijoen vastuu
alueella ( Seinajoki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 16. 7. 1971 en
nen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Yksi apulaiskanslistin (A 11) toimi ja yksi konttoriapulaisen (A 8) 
toimi, molemmat toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimistossa (Hel
sinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistiian 16. 7. 1971. 

Nirnityksiii 9 
Liikenneosasto 
Liikennetarkastajan virkaan (A 23) (Pieksiimiiki) konttoripiiiillikko Viktor 

Johannes Viiyrynen, yp. 2 lk kirjurin virkaan (A 19) (Tempere) ap . 2 lk kirjuri 
Heikki Aulis Karhu, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Pieksiimliki) ylim. 3 lk kirjurit 
Lea Kyllikki Kiimiiriiinen ja Kerttu Elina Mikander, konduktoorin virkaan (A 16) 
(Kouvola) konduktoori Sulo Ensio Vanhala, vaihdernies Kalervo Johannes Lattu, 
Pauli Jalmari Korppi, junamiehet Niilo Ilrnari Niemi, Esko Vainio, (Imatra) 
junamies Kauko Olavi Raatikainen, (Savonlinna) junamies Vilho Olavi Tolvanen, 
konduktoorin virkaan (A 15) (Kouvola) vaihdernies Mauno Sakari Hiimiiliiinen, 
junarniehet Aulis Johannes Hyppi:inen, Toivo Kalevi Viherlehto. 

Rataosasto 
Ratavartijan toimeen (Simola) raidemies Teuvo Johannes Sinkkonen, 1 lk 

rakennusmestarin virkaan (Tornio) ylim. 2 lk rakennusmestari Urho August 
Pakka, ratavartijan toirneen (Lappeenranta) raidemies Jouko Olavi Kuivalainen , 
1 lk rakennusmestarin virkaan (Savonlinna) 2 lk rakennusmestari Arto Olavi 
Roivio, apulaiskanslistin toimeen (Joensuu) konttoriapulainen Sylvi Annikki Sink
konen, yp. 2 lk rakennusrnestarin virkaan (Turku) vt yp. 2 lk rakennusmestari 
Aulis William Kalleinen, ap. 1 lk rakennusmestarin virkaan (Orivesi) yp. 2 lk 
rakennusmestari Antti Ilrnari Hyvarinen . 
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Koneosasto 
2 pl tyonjohtajan virkaan (Hyvinkiiiin konepaja) 3 pl tyonjohtajat Ahti Emil 

Kahra ja Tauno Arvo Nieminen, yp. 1 lk koneinsinoorin virkaan (Hyvinkiiii) 
2 lk koneinsinoori Lauri Kustaa Siikonen, 1 pl ryonjohtajan virkaan (Hyvinkaan 
konepaja) 2 pl tyonjohtaja Reino Olavi Nummelin, koneteknilliseen toimistoon 
teknik,ko Paavo Juhani Sahlman, konttoriapulaisen toimeen (Turun konepaja) 
ylim. toimistoapulainen Seija Orvokki Wiklund. 

Hankintaosasto 
Ylim. ap.laborantin toimeen laborantti Matti Frans Juhani Kuusela . 

1 Q Eroja 

Liikenneosasto 
2 lk liikennetarkastaja Erkki Olavi Tarvonen, 4 1 asemapiiiillikko Ernst Lauri 

R. Saumala, 1 1 asemapaiillikko Niilo Olavi Nissinen , yp. 2 lk kirjuri Aira Kyl
likki Kokko, yp . asemamestari Eino Aulis Haapanen, jiirjestelymestari Vilho Ar
mas Viilimaki, ylikonduktoorit Kalle Olavi Vuorio, Niilo Alfred Luukkala, Reino 
Fredrik Inkila, konduktoorit Uuno .Torma Olavi Koskinen, Jaakko Olavi Harai
nen, autonkuljettajat Anders Olavi Sulonen, Eino Ilmivalta, vaihderniehet Uuno 
Ilmari Rahkola, Martti Herman Korpivaara, Arvo Johannes Kuulas, Jouko Ju
lius Nalli, Valde Evald Sollo, Erik Osvald Manelius, Toivo Viktor Ojonen, Yrjo 
Esaias Toyli, junarniehet Ensio Olavi Lindberg, Arvo Anders Korpi, Antti Ko
ponen, Viljo Johannes Taitokari, Eino Kiihmi, Eino Kokko, Joosef Laukkanen, 
asernamiehet Erkki Tuomas Talja, Meeri Kaarina Hilden, Lauri Alvar Linnol~hti , 
Reino Tuomas Kankaanpaii, Ester Kuusikko Vilho Juho Kostiainen, Viljo Lep
panen , Paul Artur Wikstrom, Juho Jalmari Collin , Paavo Matti Niskanen . 

11 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Tietokonetoimistossa palvelevalle vt . konttoripiiiillikko Kari Karvosenojalle 
kirjoitettu henkilokortti n:o 00760 sekii aikavapaalipun henkilokortti n:o 150630 
ovat kadonneet ja kuoletetaan . (N:o tkt 772/14/71 , 10. 6. 71.) 

Helsingin alueen radanmuutostoiden palveluksessa olevalle tyontekijiille Viiino 
Lappalaiselle kirjoitettu kesakausivapaalippu n:o 084001 viilille Helsinki-Salo 
sekii sen henkilokortti n :o 143307 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki radan
muutostyot n:o 857/902, 11 . 6. 71.) 

Hankintatoimistossa palvelevan tarkkaajan Veikko Oksasen pojalle Jari-Pekka 
Oksaselle kirjoitettu kouluvapaalipun henkilokortti n:o 180327 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Hto 439/140/286, 4. 6. 71.) 

Asemamies Jorma Miielle kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 458322 mat
kalle Seiniijoki-Oulu-Seiniijoki, voirnassa 25. 5.-24. 8. 1971, sekii henkilokortti 
n:o 67097, ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Sk lap n:o 459, 3. 6. 71 .) 

Konepajatyoliiiselle Oiva Kiihkoselle kirjoitetut henkilokortti n:o 151238 ja 
kesiikausivapaalippu n:o 073331 matkalle Hki-Lahti ovat kadonneet ja kuolete
taan. (Psl knp 4. 6. 71.) 

Tampereen ratapiirin konemiehelle Lauri Lehtiselle kirjoitettu tyoliiisaika
vapaalippu n:o 14737 seka konerniehelle Seppo Eskolalle kirjoitettu tyoliiisaika
vapaalippu n:o 14738 ajalle 1. 6.-30. 6. 71 matkalle Ita-My, Tpe-Pri-Asn, 
Pej-Ra, Tl-NnJ, Ks-Ukp ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Tpe rp n:o 65 / 
937, 4. 6. 71.) 

Helsink i 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 25 

Vilttaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 24. 6. 1971 

s i sa 11 y s: 

1. Sairaalamaksun vahen tiiminen sairaus-
ajan palkasta. 

2. Turun varaston ATK-laskutus. 
3. Henkilojunaliikenne Vaskiluotoon . 
4. Ylipainoiset vaunut. 
5. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

t a v a r a liikeunettii varten. 

6. Kuorman Jeveys autojenkuljetus
vaunuissa. 

7. Avoimia virkoja ja toimia. 
8. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym . 

Sairaalamaksun vahentaminen sairausajan palkasta 1 
Yhtenaisen menettelyn aikaansaarniseksi valtion tyontekijain ter

veydenhuollon ohjesaannossa maariteltyyn sairaalamaksun perimiseen 
nahden ilmoitetaan asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi valtion 
toiden huoltotoirnikunnan asiassa esittaman kannan mukaisesti, etta 
ennen sairaalamaksun pidattamista tyontekijan sairausajan palkasta on 
tasta ensin vahennettava seka ennakkovero etta palkansaajalle ohje
saannon mukaan palkasta jatettava vahimmaismaara. Taman jalkeen 
nahdaan, voidaanko perittava sairaalamaksu ottaa palkasta kokonai
suudessaa.n vai jaako osa tyonan tajan maksettavaksi . ( Hloj n: o Hlo 
472/161/71, 16. 6. 71.) VT 25/71. 1. 

Turun varaston ATK-laskutus 2 
Turun varaston siirryttya kesakuun 1 paivasta 1971 lukien tieto

koneella hoidettavaan varastokirjanpitoon noudatetaan Turun varaston 
laskutuksen subteen seuraavaa menettelya: 

Varastolaskut - materiaalivelotukset - toimitetaan kayttajille , 
toirnistoille-, piireille- tai vastaaville, tilimerki.nnan tai tyonumeron 
perusteella eriteltyina tietokonelistoina 

Materiaaliveloituksesta kay ilmi kunkin tilauksen mukaisesti toimi
tetut tarvikkeet . Nain ellen Turun varaston ei tarvitse lahettaa byt
tajille tilausten tai muiden vastaavien asiakirjojen kaksoiskappaleita . 

L,A38/71/5 
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Turun varasto lahettaa materiaalivelotuksen obelia laskulomakkeelle 
n:o 2016 kirjoitetun ybdistelman, jobon on merkitty paivamaara, mi
hin mennessa materiaalivelotusta koskevat mabdolliset buomautukset 
on tebtava. Huomautuksista jobtuvasta mabdollisesta korjausmenette
lysta on sovittava Turun varaston kanssa. 

Laskunsaajan on tebtava ybdistelmaan asianmukaiset tili- ja hyvak
symismerkinnat, mi.nka jalkeen se on Hibetettava tilitoimistolle nou
dattaen annettuja maaraaikoja. 

Kalustoesineista laaditut kalustoluetteloiden alkuperaiskappaleet lii
tetaan tilitoimistoon toimitettaviin asiapapereihin. 

Turun varasto tekee varastotilia ja materiaalitoiminnan tuloja kos
kevat tilimerkinniit joko em. ybdistelmaiin tai siiben liitettavaiin tili
merki.ntalomakkeeseen kobteittain ja paakirjatileittiiin ajetun materiaali
hyvityksen perusteella. 

V araston tilinpaatosilmoituksen ja siihen liittyvien tositteiden lii
hettiimistii koskevien maaraaikojen subteen noudatetaan niista annet
tuja maatayksia. 

Lahempia tietoja antaa avtp J. Makinen puh. Tku 361 tai tr 
E. Hallanoro puh . Hki 2747. (Toj n:o To 543/23, 17 . 6. 71.) VT 
25/71. 2. 

3 Henkilojunaliikenne Vaskiluotoon 

11. 6. 1971 lukien on H 567 /H 568 kulku ulotettu Vaski:luotoon 
siten, etta H 567 liihteen Vaasasta klo 15.43 saapue.n Vaskiluotoon 
klo 15.50. Junalla on yhteys klo 16.00 Uumajaan ja klo 17 .00 Sunds
valliin lahteviin laivoihin. 

H 568 lahtee VasHluodosta klo 16.05 saapuen Vaasaan klo 16.12 . 
Junalla on yhteys 15.00 Ornskoldsvikistii ja 16.00 Uumajasta saapu
vilta laivoilta. 

Vastaavat muutokset on tehtiivii aikatauluihin. (Lt n:o Lko 3797, 
18. 6. 71.3 VT 25/71. 3. 

4 Ylipainoiset vaunut 

Lahden keskusasemalle on jatkuvasti saapunut Heinolan ja Lovii
san rataosille osoitettuja vaunukuormia, joiden akselipaino on ylittii
nyt 17 tonnia. Nama vaunut on Lahdessa jouduttu vajauttamaan ja 
kuljetusten perilletoimittaminen on siten viivastynyt. 

Jtt:n kohtaan 5.71 viitaten huomautetaan, etta em . rataosille osoi
tettujen vaunukuormien akselipaino - SNTL:n vaunuissa kuljetetta
via urealiihetyksHi lukuunottamatta - saa olla enintaan 17 tonnia eli 
esim. 2-akselisen kuormatu.n vaunun kokonaispaino enintaan 34 tonnia. 

Tavaroiden liihettiijille on asiasta myos ilmoitettava. ( Lt n:o Lko 
3798, 18. 6. 71.) VT 25/71. 4 . 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit t a v a r a liikennetta 5 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessii ovat 1. 7. 1971 alkaen 
seuraavat: 

Luku-
maara Rahayksikko 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) ..... . 
100 Belgian frangia ................... . 

1 Bulgarian leva . . ....... . .......... . 
1 Englannin punta .................. . 

100 Espanjan pesetaa ................. . 
100 Italian lliraa ..................... . 
100 I tavallan shillinkia . . .............. . 
100 Jugoslavian dinaria ................ . 
100 Kreikan drakmaa ................. . 
100 Luxemburgin frangia .............. . 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ...... . 
100 Norjan kruunua .................. . 
100 Portugalin escudoa . . ......... . .... . 
100 Puolan zlotya ................ .. .. . 
100 Ranskan frangia . . ................ . 
100 Romanian leita ............... . ... . 
100 Ruotsin kruunua ................. . 
100 Lansi-Saksan markkaa .............. . 

1 Ita-Saksan markka ................ . 
100 Sveitsin frangia ................... . 
100 Tanskan kruunua ................. . 
100 Tshekkoslovakian kruunua ......... . 

1 USA: n dollari . . .................. . 
100 Unkru:in forinttia ................. . 

1 Kultafrangi ...................... . 
Suomen markan kansainviilinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
FrS 
DKr 
Kes 
$ 
Ft 
FrOr 

on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM 

(Toj n:o Tou 80/250, 18. 6. 71.) VT 25/71. 5. 

rnk 

118,40 
8,50 
3,60 

10,20 
6,08 
0,68 

16,90 
29,00 
14,30 

8,50 
467,99 

59,30 
14,90 
17,70 
76,40 
70,20 
81,40 

120,00 
101,00 
102,80 
56,20 
58,70 

4,21 
14,50 

1,37 

Kuorman leveys autojenkuljetusvaunujssa 6 
Selvennykseksi KI 37 a/66 ja Kl 20 a/68 annettuihin autojen 

kuormaamista autojenkuljetusvaunuihin koskeviin ohjeisi1n ilmoite
taan seuraavaa: 
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Kuormattaessa henkilo- tai pakettiautoja kahteen nvun autojen
kuljetusvaunuun saa .l"Uorman leveys olla enint~Hin 3 330 mm ja puoli
leveys vaunun keskiviivasta lukien enintaan 1 665 rom, joka saa ulot
tua enintaan 3 720 mm korkeudelle kiskon selasta. 

Autot on tuettava pyoranvastimilla niin huolellisesti, etteivat ne 
kuljetuksen aikana paase siirtymaan yli mainitun puolileveyden 1 665 
mm. 

Vierekkai.n ja perakkain kuormattujen autojen valisen etaisyyden 
toisistaan on oltava vahintaan 100 mm. 

Autojenkuljetusvaunut saadaan kuljettaa tavarajunilla, joiden suu
rin nopeus on 85 km/h. Oe-vaunujen kuljettamisesta maaratyissa 
pikajunissa on annettu ohjeet erikseen. 

Jos autot ovat nii.n leveita, etteivat ne tayta edellamainittuja eh
toja, on ne kuormattava yhteen riviin leveyssuunnassa keskelle vau
nua. (N:o Lko 3673, 18. 6. 71.) VT 25/71. 6. 

1 Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi ap 1 l rakennusmestarin (A 21) virka, toistaiseksi Pieksii
maen ratapiirissii (Kontiomaki; viran haltija toimii Kontiomiien vas
tuualueen vastaavan rakennusmestarin tehtavissa). Rataosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan 23. 7. 1971 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
piiattymistii). 

8 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin liikennealueen junarniehelle Mies Ranta-Knuuttilalle kirjoitettu kesa
kausivapaalippu n:o 083321, matkalle Helsinki-Lohja, kelpoisuusaika 1. 5.-
31. 10. 71, ja aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 104965 ovat ka
donneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 1524/2732, 15. 6. 71.) 

Helsingin varikon tilapaiselle veturinlammittajalle Ilkka Salolle 19. 4. 71 kir
joitettu kesakausivapaalippu n:o 101938 matkalle Helsinki-Toijala seka lippuun 
kuuluva henkilokortti n:o 129654 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 
1551/2792, 18. 6. 71.) 

Konepajatyolaiselle Tapio Jokiselle kirjoitetut henkilokortti n:o 151426 seka 
kesakausilippu n:o 094274 matkalle Hki-Lahti ovat kadonneet ja kuoletetaan 
(Psi knp 14. 6. 71.) 

Jyvaskylan aseman asemamiehelle Samuli Konttiselle kirjoitettu tilap. vapaa
lippu n:o 479794, matkalle Jy-Hki-Jy, kelpoisuusaika 6. 5.-5. 8. 71 seka alokas 
Samuli Konttiselle kirjoitettu henkilokortti n:o 78090 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Pm lpt n:o 292, 11. 6. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeslrus 



1971 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 25a 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslfn merkltiin: VT 1/71.2 (= lehden numero. wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 
To I m I t u s: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 28. 6. 1971 

Matkustajalaskenta 11.-17. 7. 1971 

Notillaalin illatkustajalaskennan sijasta suoritetaan kiito- ja pikajunissa 
seka erikseen illainituissa henkilOjunissa 11.- 17.7 .1971 illatkustajalaskenta 
jaljeillpana annettujen ohjeiden mukaisesti. Helsingin paikallisliikennejunissa 
(Hki-Ri ja Hki-Kkn) suoritetaan kuitenkin norillaali matkustajalaskenta. 
Muissa henkilojunissa suoritettava laskenta petuutetaan. · 

Laskentapaikat 

Laskentapaikkoi.na ovat junien alku- ja piiateaseillien lisaksi seuraavat 
liikennepaikat: R i i hi ill a k i, To i j a 1 a, T a ill per e, H a a pam a k i , 
S e in a j o k i, K o k kola, Y 1 i v i e s k a, 0 u l u, K e ill i, R o v ani em i, 
J y v ask y l a, K o u v o I a, M i k k e 1 i, Pi e k s a ill a k i, K u o pi o, 
I i s a 1 ill i, K a j a ani, Lapp e en ran t a, I m a t r a, P a r i k k a 1 a, 
Lie k s a, N u r me s, K a r j a a j a Turk u. 

Matkustajien lukumaara ilmoitetaan matkustajien illaataalueet-loillakkeella 
(lorn. n:o 4481) seka laskentapaikalle saavuttaessa etta sielta lahdettaessa 
ryhmiteltyina illatkustajien illaaraalueiden mukaisesti seka eriteltyina vaunu
luokittain. 

Maaraalueet 

Maaraaiueet on luetelru ju.nien kulkusuuntien illukaisessa ryhmityksessa . 
Kunkin kulkusuunnan kohdalla on mainittu kysymykseen tulevat junat. 
Maaraalueet muuttuvat rataosittain matkan edistyessa. Maaraalueiden jalkeen 
suluissa olevat lyhennykset ilmoittavat a1ueelle kuuluvat pysahdyspaikat tai 
rataosan, jonka kaikki pysahdyspaikat kuuluvat ao. alueelle. 

12278/71/5 
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Miiiiriialueet eri rataosilla ovat seuraavat: 
1. Kiito- ja pikajunat: 
a) Hki-Pko-01---J<jii (junat 59, 61) 

rataosat miUiraalueet 

Hki-Tpe: Ri, Tl (Hl), Tpe, Ov (Tpe pp), Sk, 01 (Kok jk) 
Tpe-01: Sk, Kok, 01 (Yv), Kern, Tor, Roi, Kjii (Roi itp) 
01-Kja: Kern, Tor, Hpa, Roi, iKja ( Roi itp) 

b) Kja-01-Pko-Hki ( 60, 62) 
Kja-01: Roi (Kvr-Roi), Kern (Mul-Kern), 01, Kok (Tja, Yv), 

Sk ( Pna), Tpe, Hki ( Tl-Hki) 
01-Tpe: Yv (Tja), Kok, Sk (Pna), Tpe, Tl, Ri (Hl), Hki (Hy, Ke) 
Tpe-Hki: Tl, Tku (Tllp), Hl, Ri, Lh (Ri itp) , Ke (Hy), Hki 

c) Hki-Hpk-Sk-01-Kern-Roi (51, 53, 57, 63, 67) 
Hki-Tpe: Ri (Ke, Hy), Tl (Hl), Tku (Tllp), Tpe, Hpk, (Ov, V1p), 

Sk (My-Sk), 01 (Pna jk) 
Tpe-Sk: Hpk (Ov, Vlp, Hpk 1p), Jy (Hpk itp), Sk (My-Sk), Kok 

(Pna), 01 (Kns-01), Kern, Roi (Trv-Roi) 
Sk-01: Pts (Pna), Kok, Yv (Kns) , 01 (Ou-01), Kern, Roi (Trv

Roi) 
01-Kja: Kern, Tor, Hpa, Roi (Trv-Roi) 

d) Roi-Kern-01-Sk-Hpk-Hki (54, 58, 64, 68) 
Roi-01: Kern (Mul-Kern), Tor, Hpa, 01, Kok (Rki-Kok), Tpe 

(Pna-Tpe), Hki (T1-Hki) 
01-Sk: Yv (Rki-Yv), Kok (Kns), Sk (Pna-Sk), Hpk (Alv

Hpk), Tpe (Vlp, Ov), Ri (Tl, Hl), Hki (Hy, Ke) 
Sk-Tpe: Hpk (Alv-Hpk), Jy (Hpk itp), Tpe (Vlp, Ov), Tl, Tku 

(Tl lp), Ri (Hl), Hki (Hy, Ke) 
Tpe-Hki: Tl, Tku (T1lp), HI, Ri, Lh (Ri itp), Ke (Hy), Hki 

e) Hki-Vs (55) 
Hki-Vs: Ri, Hl, Tl, Tpe, Hpk (V1p), Sk (Aht, Alv), Vs ·(Yst-Vs) 

f) Vs-Hki (56) 
Vs-Hki: Sk (Lai), Hpk, Jy (Hpk itp), Tpe (Vlp), H1, Hki 

g) Hki-Jy-Prn (93, 95, 97) 
Hki-Tpe: Ri, Tl (Hl), Tpe, Hpk (Ov, Vlp), Sk (Hpk pp), Jy (Keu

Jy), Prn (Jy itp) 
Tpe-Jy: Hpk (Ov, Vlp), Sk (Hpk pp), Vs (Sk lp), Jy (Keu-Jy), 

Prn ( Vko-Prn), iKuo ( Prn pp), Sl ( Prn itp) 
Jy-Prn: Prn (Vko-Prn), Kuo (Prn pp), Sl (Jar jk), Mi (Prn etp), 

Jns (Prn itp) 
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rataosat miiiiriialueet 

h) Pm-Jy-Hki (94, 96, 98) 
Pm-Tpe: Jy (Nri-Jy), Hpk (Khu-Hpk), Sk (Hpk pp), Tpe (Vlp, 

Ov), Tku (Tl lp), Ri (Tl, HI), Hki 
Tpe-Hki: Tl, Tku (Tl lp), Hl, Ri, Lh (Ri itp), Hki 

i) Hki-Tpe-Pri (41, 43, 45, 45 A, 47, 49) 
Hki-Pri: Ri (Ke, Hy), Tl (HI), Tku (Tl lp), Tpe, Ov (Tpe pp), 

Ra (Pej lp), Pri (Noa-Pri) 

k) Pri-Tpe-Hki ( 40, 42, 44, 46, 46 A, 48, 50) 
Pri-Hki: Tpe (Hva-Tpe), Ov (Tpe pp), Tl, Ri (Hl), Lh (Ri itp), 

Ke (Hy), Hki 

1) Hki-Kuo--Ko.n (71, 73, 75, 77, 79) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv, Lr (Kv itp), Kta (Kv etp), Pm 

(Voi-Pm), Kuo (Snj jk) 
Kv-Kuo: Mi (Voi, Mr), Pm (Hau), Jy (Pm lp), Var (Pm itp), Kuo 

(Snj), Ilm (Sij, Lna), Kon (Skv, Kaj) 
Kuo--Kon: Ilm (Sij, Lna), Yv (Ilm lp), Kaj (Skv), iKon, 01 (Kon lp), 

Lis ( Kon itp) 

m) Kon-Kuo--Hki (72, 74, 76, 78) 
Kon-Ilm: Kaj, Ilm (Skv), Kuo (Lna, Sij), Pm (Snj), Kv (Hau-Kv), 

Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Ilm-Pm: Kuo (Lna, Sij), Pm (Snj), Jy (Pm lp), Var (Pm itp), Kv 

(Hau-Kv), Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Pm-Kv: Mi (Hau), Kv (Mr), Lr (Kv itp), Kta (Kv etp), Ri (Lh), 

Hki (Hy, Ke) 
Kv-Hki: Lh, Ri, HI (Ri pp), Kr (Rm jk), Ke (Hy), Hki 

n) Hki-Kv-Imr-Jns (1, 3, 5, 11, 13, 15, 81, 87) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv (Ka), Kta (Kv etp), Mi (Kv pp), 

Imr (Ta-Imr), Jns (Rja jk) 
Kv-Jns: Lr (Ta, La), Imr (Jts-Imr), Par (Rja, Spl), Sl (Par lp), 

Jns (Sr-Jns), Lis (Jns pp), Vnj (Jns lp) 

o) Jns-Imr-Kv-Hki (2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 82, 88) 
Jns-Imr: Imr (Hsl-Imr), Sl (Par lp), Lr (Tos-Lr), Kv (La, Ta) , 

Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Imr-Kv: Lr (Tos-Lr), Kv (La, Ta), Kta (Kv etp), Mi (Kv pp), 

Ri (Lh), Ke (Hy), Hki 
Kv-Hki: Lh (Ka), Ri, HI (Ri pp), Kr (Rm jk), Ke (Hy), Hki 

p) Par-Sl ( 7 ) 
Par-Sl: Sl ( Pu-Sl), Hko ( Sl pp) 
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rataosat maiiraalueet 

q) Sl-Par (8) 
Sl-Par: Par (Slk-Par), Imr (Spl-Imr), Lr, Kv, Ri (Lh), Hki 

r) Hki-Tkus (27, 29, 31, 35, 37, 39) 
Hki-Tkus: Kr, Hnk (Kr etp), Ri (Kr pp), Slo (Pku-Slo), Tku (Po), 

U (ulkom.) 

s) Tkus-Hki ( 28, 28 A, 30, 30 A, 32, 36, 38) 
Tkus-Hki: Slo (Po), Kr (PO-Kr), Ri (Kr pp) , Hnk (Kr etp), Hki 

(Kkn) 

t) Nnl-Tkus-Tpe ( 101, 103, 105, 109) 
Nnl-Tpe: Tku, Lm, Tl (Hp), Hl (Tl etp), Tpe, Hpk (Tpe pp), Jy 

(Hpk itp) 

u) Tpe-Tkus-Nnl (102, 104, 106, 110) 
Tpe-Nnl: Tl, Hl (Tl etp), Lm (Ur, Hp), Tku, Slo (Tku itp), Nnl, 

U (ulkom.) 

v) Tpe-Jns (103) 
Tpe-Pm: Hpk (Ov, Vlp), Jy (iKeu), Pro, Kuo (Pm pp), Mi (Pm 

etp), Sl (Jor jk), Jns (Var-Jns) 
Pm-Jns: Var, Jns (Hnv, Vnj), Lis (Jns pp), Nrl (Jns itp) 

x) Jns-Tpe (104) 
Jns-Pm: Var (Vnj, Hnv), Pm, Sl (Jor jk), Kuo (Pm pp), Mi (Pm 

etp), Jy (Hks), Tpe (Keu jk) 
Pm-Tpe: Jy (Hks), Hpk (Keu), Sk (Hpk pp), Tpe (Vlp, Ov), Tl, 

Tku (Ur-Tku), U (ulkom.) 

MK 55 :ssa olevan Jyvaskylan rungon matkustajat lasketaan Helsingista 
alkaen kohdan g) (93) mukaisesti. 

2. Henkilojunat: 

a) Tpe-Tku (juna 108): Tl, Lm (Ur, Hp), Tku, muut 
Tku-Tpe (107): Lm, Tl (Hp, Ur), Tpe, Hpk (Tpe pp), muut 

b) Pri-Tpe ( 464, 466): Tpe, Tpe pp, Tpe etp, muut 
c) Kv-Pm (771): Pm lp, Pm pp, Pm itp, muut 

Pm-Kv ( 772): Kv itp, Kv etp, Kv lp, muut 
d) Hpk-Tpe (518): Tpe, Tku (Tllp), Ri (Tl-Ri), Lh (Ri itp), 

Hki, muut 
e) Hpk-Sk (565, 569): Alv (Aht-Alv), Sk, Sk lp, Sk pp, muut 

Sk-Hpk (574, 578): Hpk, Hpk etp, Hpk itp, muut 
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f) Sk-01 (601): Kha (Lpa), Pts (Jpa, Pna), Kok, Yv, Yv itp, Yv 
pp, muut 
01-Sk (610): Yv (Km1-Yv), Yv itp, Kok (Svi-Kok), Sk (Kpy 
-Sk) Sk etp, muut 

g) Yv-Ilm (593, 595): Ilm pp, Ilm etp, muut 
Ilm-Yv (592, 594): Yv etp, Yv pp, rnuut 

h) 01-Kon (kaikki junat): Kon etp, Kon itp, Kon pp, rnuut 
Kon-01 (kaikki junat): 01 etp, 01 pp, 01, muut 

i) Roi-Kern ( 660) : Kern, Kern etp, muu t 
k) Hpk-Prn (kaikki junat): Keu-Vn, Jy-Nri, Jy pp, Prn, Pm pp, 

Prn etp, Pm itp 
Prn-Hpk (kaikki junat): Jy, Hpk pp, Hpk lp, Hpk etp, rouut 

1) Kon-Pro ( 964): Pro lp, Sl (Jar jk), rnuut 
ro) Sl-Par (kaikki junat): Jns (Par pp), Irnr, Lr, Kv, Ri (Lh), Hki, 

rouut 
n) Sl-Pro (906, 910): Pm lp, Pm pp, Prn etp, rouut 
o) Pro-Jns (kaikki junat): Jns pp, Jns etp, Jns, rouut 

Jns-Prn (kaikki junat): Pro lp, Pro pp, Pro etp, muut 
p) Jns---iKon (kaikki junat) : Kon, Kon lp, Kon etp, muut 

Kon-Jns (kaikki junat): Jns , Jns lp, Jns etp, muut 

Edellarnainituissa henkili:ijunissa sijoitetaan ryhmaan "muut" .ne matkus
tajat, joita ei ryhmitella tarkernmin. Laskentapaikat ovat sarnat seka kauko
etta paikallisjunissa. 

Kaytetyt lyhennykset: jk = ja kauemmaksl 
etp etelapuolelle 
itp itapuolelle 
pp pohjoispuolelle 
lp lansipuolelle 
u - ulkomaille 

LASKENTALOMAKKEIDEN T AYTTO 

Laskentalornakkeen "maaraalueet"-riville on rnerkittava k a i k k i ao. 
junan ja rataosan kohdalla luette1ossa mainitut rnaaraalueet ja enne.n kaik
kea 1 u e t t e 1 o n m u k a i s e s s a j a r j e s t y k s e s s a. Matkustajien 
lukurnaarat merkitaan siten, etta kullakin laskentapaikalla ( erikseen saavut
taessa ja lahtiessa) selviaa silla hetkella junassa oleva k o k o mat k us
t a j am a a r a jaoiteltuna maaraalueittain. Ellei jollekin rnaaraalueelle ole 
matkustajia, merkitaan ko. sarakkeeseen -. 
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Kukin matkustaja merkitaan sille maaraalueelle, jolla han poistuu ju
nasta joko jaadakseen tai vaihtaakseen junaa. Jos risteysasemalla tai junan 
piiateasemalla on poikkeavaan suuntaan tai kauemmaksi matkustavia varten 
varattu oma maaraalue, merkitaan matkustaja talle alueelle. 

Maaraaluejakautuman muuttuessa on aina aloitettava uusi lomake. Kun 
junassa on edella mainitussa tapauksessa kaksi tai useampia ru.nkoja, jotka 
lasketaan eri tavalla, ei naita saa yhdistaa sarnalle lornakkeelle. Paiva- ja 
rnakuuvaunuista tehdaan ilrnoitus eri lomakkeille. 

Matkustajien lukurnaarien kerailyn helpottamiseksi voidaan kayttaa ke
riiilylomaketta (lorn. n:o 4482) tai kerailyliuskaa (lorn . n :o 4480), johon 
voi lipuntarkastuksen yhteydessa lippupihdeilla lavistaa reian osoittarnaan 
matkustajan maaraaluetta. Kerailyliuskat voi jakaa tarpeen mukaan eri suu
ruisiin kenttiin, jotka rnerkitsevat eri maaraalueita . Kunkin laskentapaikan 
jalkeen siirretaan kerailytiedot yhteenlaskettuina varsinaiselle laskentalornak
keelle. 

Taytetyt lomakkeet on jatettava kotiasemalle, jolta ne tarkastettuina ja 
junittain jarjestettyina lahetetaan paivittain tietokonetoimistoon, kuitenkin 
viimeistaan heinakuun 21. paivaan mennessa. 

Lomakkeen tayttamisessa noudatetaan muutoin soveltuvin kohdin 
A.J.S:n 46 §:n 9. ja 10. kohdassa annettuja ohjeita. Lahempia ohjeita an
,netaan lisaksi liikennepiirien toimistoista ja kotiasernilta. 

Lomakkeiden perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta suoraan 
junanvarusteluasemille. Lisaksi lahetetaan junahenkilokunnan kayttoon mo
nistettuja laskentalomakkeiden tayttomalleja, jotka on laadittu kunkin varus
teluaseman alueeseen kuuluvilta osuuksilta. 

(Lt n:o Lko 21145, 14. 6. 71 .) VT25 a/71 . 





Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla , kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
maan eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaalta putoavista esineista 
tai paahan kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

kayta aina suojakyparaa, mutta 
- varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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Sisiillys: 

1. Tapaturma-asiamiehet. 
2. Valtion eHiketietorekisteri. 
3. Valtion eriiiden eliikkeiden myi:intiimi

nen ja maksaminen. 
4. Konekirjoituslisien laskuperusteet. 
5. Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja. 

6. Matkalippualennuksia. 
7. Kymin kaukokirjoitin. 
8. VR 4602 Kans.viil. kiitotavararahti

kirja. 
9. Kadonneita matkalippuja, henkili:i

kortteja ym. 

Tapaturma-asiamiehet 1 
Viitaten valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauslain toi

meenpanosta 25. 10. 1935 annetun valtioneuvoston paatoksen 2 §:aan 
ja tapaturmavakuutuslain taytantoonpanosta valtion toissa 9. 12. 1948 
annetun valtioneuvoston paatoksen 1 § :aan rautatiehallitus on anta
nut valtio.nrautateiden tapaturma-asiamiehista ja heidan toimipiireistaan 
seuraavat maaraykset: 

T apaturma-asiamies 
Sosiaalipaatlikko tai hanen maa
raaransa virkamies 

Piirien, konepajojen ja varasto
jen paallikot sekii rautatieraken
nusten rakennuspaallikot tai hei
han maaraamiinsa virkamiehet 

Ylipuutarhuri 

12633/71/5 

Toimipiiri 
Toimii tapaturma-asiamiehena 
koko keskushahlintoon nahden 
sekii lisaksi piirien, konepajojen 
ja varastojen paiillikoihin seka 
rautatierakennuste.n rakennuspaiil
likoihin nahden. 

Toimivat tapaturma-asiamiehina 
kaikkiin alaisiinsa seka ko. lii
kenne- tai tyopaikalla oleviin 
hallinto-osaston alaisiin henkili:ii 
bin nahden . 

Alaisiinsa nahden. 
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Samalla rautatiehallitus huomauttaa, etta tapaturma-asiamieben 
toimi on hoidettava virkatehtavana ja siis ilman eri korvausta viran 
ja toimen haltijain seka muiden julkisoikeudellisessa palvelussubteessa 
olevien osalta. Sen palkkion subteen, mika tulee tapaturma-asiamiebille 
yksityisoikeudellisessa tyosopimussubteessa valtionrautateihin olevien 
tapaturma-asiain boitamisesta, viitataan hallinto-osaston johtajan kirjel
maan n:o Hlo H 388, 9. 5.1967 -Kl 18/67.4. 

(Rh/hlo n:o 1335/160/71, 24. 6. 1971. - Vert. Kl 47/67.2. ja 
rautatiehallinnon tyojarjestyksen 34 §.) VT 26/71. 1. 

V altion elaketietorekisteri 

Va!1tiovarainministerio on ilmoittanut kirjelmallaan n:o P 3801, 
28. 5. 1971 valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille tiedoksi 
seka niiden alaisten virastojen ja laitosten tietoon saatettavaksi seu
raavaa: 

V altion elaketietorekisteri 

Eraiden elakkeiden myontamisesta ja maksamisesta 28 pruvana 
toukokuuta 1971 annetun asetuksen 5 § :n nojalla valtiokonttori pitaa 
rekisteria elakkkeiden myontamista ja maksamista varten tarvittavista 
tiedoista. Virastojen ja laitosten seka asianomaisten muiden tyon
antajien on tehtava rekisteroirnista varten tarpeelliset ilmoitukset. 

Eliiketietorekisteriin kerataan valtion palveluksessa olevista henki
!Oista palvelussuhteen laatua, palvelusaikaa ja palkkaa koskevat tiedot. 
Rekisteriin kerataan myos vastaavat tiedot sellaisista henkiloista, jotka 
eivat ole valtion palveluksessa, mutta joilla on valtion varoista kus
tannettava elaketurva. Naita ovat kansakoululaitoksen viranhaltijat, 
kunnalliset terveyssisaret ja kunnan katilot, yksityisoppikoulujen reh
torit, opettajat ja kouluhallituksen valttamattomaksi katsoma muu 
henkilOkunta, yksityisluontoisten maatalous-, kotitalous- ja kotiteolli
suusoppilaitosten yliopettajat, lehtorit ja opettajat seka yksityisluon
toisten metsaoppilaitosten johtajat, metsanhoitajat, metsateknikot ja 
muut opettajat. 

Elaketietorekisteria pitaa valtiokonttori . Sen toteutuksesta auto
maattisen tietojenkasittelyn osalta huolehtii valtion tietokonekeskus. 

Valtion varoista kustannettava elaketurva on myos eraista valtion 
varoista suoritettavista elakkeista 13 . 6. 1969 annetussa laissa (382/ 
69, 1 §) tarkoitetun valtionapulaitoksen sellainen henkilOkunta, jonka 
palkkaukseen maksetaan valtionapua. Tata henkilokuntaa koskevien 
elaketietojen rekisteroimisesta on saadetty erikseen ( 13. 6. 1969/384, 
4 §), ja sita rekisterointia tama kirje ei koske. 
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Elaketietojen rekisteroinnin tarkoitus 

Elekatietorekisteri on tarpeen ennen kaikkea sen johdosta, etta 
uusi elakelainsaadanto ( valtion elakelaki liitannaissaannoksineen) edel
lyttaa aikaisempaan verrattuna yksityiskohtaisempia palvelusaika- ja 
palkkatietoja. Rekisteri tehostaa ja nopeuttaa elakehakemusten kasit
telya. 

Nykyisin ne palvelusaika- ja palkkatiedot, jotka tarvitaan elakkeen 
myontamista varten, sailytetaan hajallaan eri virastoissa ja laitoksissa. 
Elakehakemuksen tullessa vireille naita tietoja joudutaan hankkimaan 
useista eri paikoista. 

Elakkeen hakijoiden esittamat selvitykset ovat useimmiten niin 
puutteellisia, etta elaketta niiden perusteella ei voida myontiia. Keski
maarin ainoastaan joka viides elakehakemus voidaan ratkaista lisa
selvityksia hankkimatta. Kun lisaselvityksia on taten hankittava varsin 
huomattavassa maarin, on tasta seurauksena elakehakemuksen kasit
telyn hidastuminen. Erityisesti tama koskee valtion tyontekijain elake
hakemuksia. 

Elaketietorekisteriin elakehakemuksen kasittelyssa tarvittavat tie
dot kootaan keskitetysti asianomaisen elakkeen hakijan kohdalle. Tie
dot rekisterista saadaan nopeasti rekisterinotteena. Taten lisaselvitys
ten tarve vahenee ja elakkeen hakijain asema paranee hakemusten 
kasittelyn nopeutuessa. Niin ikaan viihenee lisaselvitysten pyytami
sesta aiheutuva kirjeenvaihto ja puhelinliikenne eri viranomaisten 
kesken. 

Elaketietorekisteriin tehta'vat ilmoitukset 

Silta osin kuin palkanlaskenta 'Virastoissa ja laitoksissa tapahtuu 
automaattisena tietojen kasittelyna koneellisesti, ( puolustuslaitos, met
siihallitus, metsantutkimuslaitos, tie- ja vesirakennuslaitos seka valtion
rautatiet silta osin kuin valtionrautateilla on toteutettu koneellinen 
palkanlaskena samoin kuin ne virastot ja laitokset, joiden palkanlas
kenta tapahtuu valtion tietokonekeskuksessa) tiedot eliiketietorekiste
riin annetaan koneellisestl kalenterivuosittain tammi-helmikuussa. Ta
mii tapahtuu siten, etta palkanlaskentaa varten valmistetusta tietoko
neen rekisterista siirretaan vuosittain tammi-helmikuussa eliiketieto
rekisteriin tulevat tiedot suoraan valtion tietokonekeskuksessa olevaan 
tietokonerekisteriin. Tietojen siirto siis tapahtuu konekielisessa muo
dossa kayttamatta kasin taytettavia lomakkeita. Palkanlaskentaa varten 
valmistettuihin tietokonerekistereihin on valtlokonttorin ja valtion tieto
konekeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti laadittu tarvittavat tieto-

2 
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koneohjelmat. Annettavat tiedot koskevat voimassa olevia ja edellisen 
kalenterivuoden aikana paattyneita palvelussuhteita. 

Silta osin kuin palkanlaskennassa ei kayteta automaattista tietojen
kasittelya ilmoitukset elaketietorekisteriin tehdaan manuaalisesti erityi
silla lomakkeilla, joita nimitetaan elaketieto-ilmoituksiksi. Nama ilmoi
tukset koskevat ainoastaan paattyneita palvelussuhteita, ei siis voimassa 
olevia palvelussuhteita. 

Manuaalinen elaketietoilmoitus tehdaan aina silloin, kun palkka
kirjanpito kulloinkin kysymyksessa olevan henkilon osalta katkeaa eli 
hanen erotessa palveluksestaan tai maksettaessa hanelle lopputili, pal
kanmaksun siirtyessa tilivirastosta toiseen tai palkkakirjanpidon siir
tyessa toisen yksikon palkkakortista toiseen saman tiliviraston alaisena 
seka kuolemantapauksen sattuessa. Niin ikaan ilmoitus on tehtava, mil
loin tyokyvyttomyyselaketta haetaan palvelussuhteen edelleen jatkuessa. 
Manuaalisesti tehtavista ilmoituksista huolehtivat lahinna palkan mak
sua virastoissa ja laitoksissa hoitavat henkilot. Annettavat tiedot kos
kevat siis ainoastaan paattyneita palvelussuhteita, ei siis voimassaolevia 
pal velussuh teita. 

Rekisteroinnin alkamisajankohta 

Rekisteriin on tehtava ilmoitukset kaikista 31. 12. 1970 jalkeen 
voimassa olleista palvelussuhteista palveluksen kestoajan pituudesta 
riippumatta. 

Koneellisessa ilmo~tusmenettelyssa vuotta 1971 koskevat ilmoituk
set tehdaan vuoden 1972 alussa. Tietojen tallettaminen alkaa siis vuo
den 1971 alusta. 

Lomakkeille tehtavia manuaalisia elaketietoilmoituksia otetaan val
tiokonttorissa vastaan 1. 6. 1971 lukien. Milloin edella tarkoitettu palk
kakirjanpidon katkeam1nen on tapahtunut 1. 1.-31. 5. 1971 valisena 
aikana ilmoitukset on tehtava valittomasti 1. 6. 1971 lukien. Muulloin 
ilmoitukset on tehtava aina valittomasti sen jalkeen, kun ilmoitusvel
vollisuuden aiheuttava tapahtuma on sattunut. 

Ohjeet ja lomakkeet 

Koneellisille ilmoittajille valtiokonttori ja valtion tietokonekeskus 
antavat erikseen ilmoittajakohtaista ohjausta. 

Elaketietojen rekisterointia koskevissa asioissa voi tarvittaessa kiian
tya valtiokonttorin puoleen, puh. 90-12081 toimistosihteeri Ilvos . 
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Tyokirjojen pitaminen 2 
Elaketietojen rekisteroinnin alkaminen ei poista velvollisuutta pitaa 

tyokirjoja. Tyokirjojen pidon mahdollista lopettamista selvitetaan erik
seen valtiovarainministerion toimesta. 

Edella olevan johdosta r a u t a t i e h a 11 i t u s ilmoittaa seu
raavaa: 

Rautatiehallituksen tietokonetoimisto huolehtii siita, etta asianmu
kaiset tiedot elakerekisteriin annetaan koneellisesti ka1enterivuosittain, 
ensimmaisen kerran vuoden 1972 tammi-helmikuussa kaikista niista 
laitoksen kuukausipalkkaisista virka- tai tyosuhteessa palvelevista hen
kiloistii, jotka ovat koneellisen palkantilauksen piirissa. 

Muista henkiloista 1aaditaan ja lahetetaan manuaalisesti _taytetyt 
elaketietoilmoituslomakkeet ( elaketietoilmoituslomake 1) yhtena kap
paleena kaikista 31. 12. 1970 jalkeen piiiittyneistii palvelussuhteista 
kiiyttoohjeissa yksityiskohtaisesti mainituissa tapauksissa suoraan val
tiokonttoriin, osoite Kasarmikatu 42, 00130, Helsinki 13. Ehiketieto
ilmoitus on tehtiivii kummankin palkantilaustavan osalta erikseen ta
pauksissa, jolloin tunti- ja urakkapalkkaisen henkilon palkantilaus 
muuttuu kalenterivuoden aikana koneellisen kuukausipalkantilauksen 
piiriin. Mikali elaketietoilmoitus liittyy asianomaisen eliikehakemukseen 
voidaan tiiytetty elaketietoilmoituslomake 1 antaa hakijalle hakemus
asiakirjoihin liitettiiviiksi. 

Manuaalisesti taytettavan elaketietoilmoituslomakkeen laadinnasta 
ja liihettiimisestii huolehtivina viranomaisina henkilokuntansa osalta 
ovat seuraavat: 

1. Rautatiehallituksessa: 

- Osaston piiiillikko tai hiinen maaraiimiinsa alaisensa henkilokun
nan osalta. 

2. Piirihallinnossa: 

- Liikennepiirin piiiillikko tai hiinen maiiraamiinsa piirinsa hen
kilokunnan osalta, 

- Ratapiiirn piiiillikko tai hanen miiiiraamiinsa piirinsa henkilo
kunnan osalta, 

- Konepajan piiiillikko tal hiinen miiaraiimiinsa alaisensa henkilo
kunnan osalta, 

- Rautatierakennuksen tai Tadanmuutostoiden rakennuspiiiillikko 
tai hiinen maaraiimiinsa alaisensa henkilokunnan osalta, 
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- Varastonpaallikko tai hanen maaraamansa alaisensa henkilokun
nan osalta. 

Kunkin osaston pallikko voi tarpeen vaatiessa myohemmin maarata 
muutoksia edella lueteltuihin osastonsa ilmoitusvelvollisuuksiin viran
omaisiin. 

Rautatiehallituksen painatusjaosto suorittaa manuaalisen ilmoitus
menettelyn edellyttamien lomakkeiden ( elaketietoilmoitus 1, elake
tietoilmoituslomakkeiden kayttoohje ja elaketietorekisteriopas) perus
jakelun. Myohemmin voidaan niita tilata lisaa painatusjaostosta . Koodi
luetteloiden perusjakelu suoritetaan heti kun niita saadaan painosta . 

(Rh/hlo n:o 198/128/71, 24. 6. 71.) VT 26/71. 2. 

3 Valtion eraiden elakkeiden myontaminen ja maksaminen 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 

eraiden elakkeiden myontamisesta ja maksamisesta. 

Annettu Helsingissa 28 paivana toukokuuta 1971. 

V altiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 
maaratyn ministerin esittelysta saadetaan: 

r §. 
Virka- tai tyosuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelus

suhteessa valtioon olevalle henkilolle myonnettavaa vakinaista elaketta 
koskevat asiat kasittelee ja ratkaisee hakemuksesta valtiokonttori. 

Valtiokonttori kasittelee ja ratkaisee hakemuksesta myos asiat, 
jotka koskevat vakinaisen elakkeen myontamista kansanedustajalle 
seka valtion varoista virka- tai tyosuhteen perusteella muulle kuin 1 
momentissa tarkoitetulle henkilolle. 

Niin ikaan valtiokonttori ratkaisee hakemuksesta asiat, jotka kos
kevat valtion varoista suoritettavan vakinaisen perhe-elilleen, hautaus
avun tai hautauskustannusten korvauksen myontamista 1 tai 2 mo
mentissa tarkoitetun henkilon jalkeen. 

2 §. 
Ed ella 1 §: ssa tarkoitettua elaketta, hautausapua ja hautauskustan

nusten korvausta koskevan hakemuksen johdosta valtiokonttorin on 
annettava hakijalle paatos. 
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3 §. 3 
)os elaketta tai perhe-elaketta haetaan sairaudesta, viasta tai vam

masta aiheutuvan tyokyvyttomyyden perusteella, valtiokonttorin on 
hankittava asiasta ennen hakemuksen ratkaisernista asiantuntijalaaka
rinsa, valtionrautateiden ylilaakarin tai paaesikunnan laakintaosaston 
lausunto. Tyokyvyttomyytta koskevasta asiasta voidaan tarvittaessa 
hankkia laakintohallituksen lausunto. 

4 §. 
Edella 1 § :ssa tarkoitetut elakkeet, perhe-elakkeet, hautausavut ja 

hautauskustannusten korvaukset seka valtion varoista suoritettavat 
ylimaaraiset elakkeet maksaa valtiokonttori . Niin ikaan valtiokonttori 
maksaa sotilasvammalain mukaiset huoltoelakkeet ja elinkorot, sen 
mukaan kuin siita on sovittu valtiokonttorin ja tapaturmaviraston 
kesken, invallidirahalain mukaiset invaliidirahat seka, mikali ei valtio
varainministerio toisin maaraa, muut valtion varoista suoritettavat 
elakkeen luonteiset korvaukset ja avustukset. 

Mita tiissa asetuksessa jaljempana on saadetty elakkeesta, nouda
tettakoon soveltuvin kohdin muidenkin 1 momentissa mainittujen 
maksujen subteen. 

5 §. 
Valtiokonttori pitaa rekisteria elakkeiden ja perhe-elakkeiden myon

tamista ja maksarnista varten tarvittavista tiedoista. 
Virastojen ja laitosten seka asianomaisten tyonantajien on tehtava 

rekisteroimista varten tarpeelliset ilmoitukset valtiokonttorin antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

6 §. 
Vaestorekisteriin on asianomaiseo heokilon kohdalle tehtava val

tiokonttorin antaman ilmoituksen perusteella merkinta myonoetysta 
elakkeesta. Jokaisesta sellaisesta eliikkeen saajaa tai haneo perhesuh
teitaan koskevasta muutoksesta, joka voi vaikuttaa elakkeen maksami
seen, on vaestorekisterista viipymatta annettava ilmoitus valtiokontto
rille. Nama ilmoitukset on annettava maksutta. 

Valitokonttori antaa tarkemmat ohjeet vaestorekisteriin elakkeesta 
tehtavasta merkinoasta ja valtiokonttorille vaestorekisterista annetta
vista ilmoituksista. 

7 §. 
V altiokonttori maksaa elakkeet kuukausittain, mikali erikseen e1 

ole toisin saadetty. Maksupaivat maaraa valtiokonttori. 
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8 §. 
Valtiokonttorin on huolehdittava siita, etta elaketta ei makseta 

henkilolle, joka on menettanyt oikeutensa elakkeen saamiseen. 
Elakkeen saajan on elakkeen maksamista varten esitettiiva valtio

konttorin tarpeelliseksi katsoma selvitys . Valtiokonttori saa keskeyt
taa elakkeen maksamisen siksi, kunnes selvitys on saatu. 

9 §. 
Tarkemmat maaraykset taman asetuksen taytantoonpanosta ja so

veltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministerio. 

10 §. 
Tama asetus tulee voimaan 1 paivana kesakuuta 1971 ja silla ku

motaan eraiden elakkeiden myontamisesta ja maksamiessta 11 pai
vana joulukuuta 1959 annettu asetus (454/59 ) . 

(Asetuskokoelma n:o 415/71) 
(Hloj n:o Hlo 459/128/71, 22 . 6. 1971. - Vrt. Kl 4 a/60 sivut 

3-6.) VT 26/71. 3. 

4 Konekirjoituslisien laskuperusteet 

Valtiovarainministerio on ilmoittanut kirjelmallaan n:o P 3835 ,. 
28. 5. 1971 valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille tiedoksi 
ja noudatettavaksi seka niiden alaisten virastojen ja laitosten tietoon 
saatettavaksi ja noudatettavaksi seuraavaa: 

Valtion virkamiesten ikalisajarjestelman uudistamisesta johtuen val-
tiovarainministerio on paattanyt antaa konekirjoituslisien laskuperus
teista seuraavat tarkemmat ohjeet: 

Konekirjoituslisa lasketaan 1. 6. 1971 lukien palkkaustaulukosta 1 
( A-palkkausluokkien peruspalkat ja vuosipalkkiot) toimen palkkaus
luokan ja sita seuraavan yhta tai kahta palkkausluokkaa korkeamman 
palkkausluokan valisena peruspalkkojen erotuksena. 

Jos tilapaiselle toimihenkilolle maksettavaan kokonaispalkkioon 
sisaltyy ika- tai kalliinpaikanlisaa tahi muuta mahdollista lisaa vastaa
via eria, on nama eosin viihennettava kokonaispalkkioista ja siten maa-
riteltava, mita palkkausluokkaa jaannos vastaa. 
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Muilta osin aikaisemmin annetut ohjeet ja maaraykset konekirjoi-
tuslisien suorittamisesta ovat edelleen voimassa (VvM:n kiertokirje 
n:o P 2910/29.6. 1966). 

(Rh/hlo 1262/122/71, 22 . 6. 1971. - Vrt . Toj :n kirj. n:o To 
636/764, 6. 7. 1966. ) VT 26/71. 4. 

Era ita taloudellisia indeksisarjoja 

· ~ 
-~ 

u 
""' .9 u 

~ " ~ -" '.:: c ·;; 
; "" .... it"~;; ;:_e~ .:·u; u·~ ~~ - ;;; 
-" "0~ -g_.::; !!;-
~ ;~- .;~g 5-g:gs 5~.58 ~ c:"08 · ;;~.!lag 

.lc cc_ Q.5- . 5.:.4 . :!.~- ~-u;.s- ~-iii;-.. ~ :~II ~ -~II lS-~ II 
w g.; II .... 2huu 
CCc~ cc-

~§~ ~""' 
:<:~~:~ v 0'\ 

~a]~ ~ ]~ ] 1!"•01; ~~_eCR 
" ~~~ £-t]=. e: e-~~~ :5-&.e~ :l::Jeu-
:> "'-"~ ;::::~~ ..... -

1970 IV 222 297 298 138.2 137.7 
v 222 297 299 138.3 137.8 

VI 222 296 299 138.3 137.8 
VII 223 298 300 138.3 137.8 

VIII 223 298 301 138.2 137.7 
IX 224 298 302 138.3 137.8 
X 224 299 314 138.3 137.8 

XI 225 299 314 138.4 137.9 
XII 225 300 319 139.3 138.8 

1971 I 228 305 325 140.7 140.2 
II 229 308 328 141.6 141.0 

III 231 308 328 142 .7 142.1 
IV 232 308 332 147.6 147 .0 
v 233 309 333 148.8 148.2 

(No To 195/224, 21. 6. 71.) VT 26/71. 5. 

Matkalippualennuksia 

Oulu (lyhinta tieta): 4. 8.-10. 8. 19711; Suomen Maaseudun Puolue 
r .p.; puoluekokous; kokoukseen matkustavat. Matkustajalle myydaan 
1 lh menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput 
oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena aikana. 
Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Kokous pidetaan 6.-
8. 8. 1971 . 

(Mt n :o Lko 3743, 15. 6. 71.) VT 26/71. 6. 

4 

5 

6 
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Turku (lyhintii tieta): 4. 8.-17. 8. 1971; Osuuskunta Turon Messut; 
Turun Messut 71; messuille matkustavat. Matkustajalle myydiiiin 11;2 
menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetu.t matkaliput oikeut
tavat matkustamaan vain yllii mainittujen piiivien viilisenii aikana. 
Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Messut ovat 6.-15. 8. 
1971. 

(Mt n:o Lko 21769, 1. 12. 70 .) VT 26/71. 6. 

Kemijiirvi (lyhinta tietii): 5. 8.-10. 8. 1971; KEHITTYVA KEMI
JARVI; maatalous- ja teollisuusnayttely; nayttelyyn matkustavat. Mat
kustajalle myydaan 1 1h menolippua ja annetaan lomake VR 2416. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yllii mainittujen 
paivien viilisenii aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. 
Nayttely on avoinna 7.-8. 8. 1971. 

(Mt n:o Lko 3470, 3. 5. 71.) VT 26/71. 6. 

Helsinki (lyhintii tietii): 8. 8.-17. 8. 1971; X yleisurheilun Euroopan
mestaruskilpailujen EM-71 jarjestelytoimikunta; EM-kilpailut, kilpai
luihin matkustavat. Matkustajalle myydiian 1 1;2 menolippua ja anne
taan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan 
vain yllii mainittujen piiivien viilisenii aikana. Alennus ei koske lasten
lipuilla matkustavia. Kilpailut pidetiiiin 10.-15. 8. 1971. Alennus
todistusten leimauspaikka on B-Messuhallissa ( lippuluukut) . 

(Mt n:o Lko 21323, 10. 6. 71.) VT 26/71. 6. 

Lappeenranta (lyhintii tietii): 10. 8.-17. 8.1971; Suomen Kirkon 
Seurakuntatyon Keskusliitto; Yleiset kirkkopaiviiit; paiville matkus
tavat. Matkustajalle myydiiiin 1 1;2 menolippua ja annetaan lomake 
VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yllii mai
nittujen piiivien valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla mat
kustavia. Kirkkopaivat pidetaiin 12.-15. 8. 1971. 

(Mt n:o Lko 317, 11 . 1. 71.) VT 26/71. 6. 

Pori (lyhintii tietii): 17 . 8.-23. 8. 1971; Sosiaalihuollon Keskusliitto 
r.y., yleiset sosiaaliturvapaivat; paiville matkustavat. Matkustajalle 
myydaan 1 1h menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yllii mainittujen paivien 
valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Sosiaali
paivat ovat 19.-21. 8. 1971. 

(Mt n:o Lko 2413 , 3. 3. 71.} VT 26/71. 6. 

Helsinki (lyhinta tieta): 25. 8.-14. 9. 1971; Helsinki-Viikon Saa
tio; Helsingin Juhlaviikot; juhlaviikkojen aikana erilaisiin taidetilai
suuksiin matkustavat. 
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Matkustajalle myydiHin meno- ja paluulippu (lomake VR 2203) tai 6 
VR 2203 kk) 25 % :n alennuksella. Hinnat: Tariffitaulukot n:o 12. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisenii aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. 

Helsingin Juhlaviikot vietetaiin 26. 8.-13. 9. 1971. 

Matkalipun lisiiksi annetaan lahtoasemalla matkustajalle alennus
todistus VR 2416 tai VR 2416 kk, johon on leimattu aseman nimi
ja paivaleima. 

Lomakkeessa olevat mai:iriiykset 1 ;.-2 menolipun kayttiimisestii on 
yliviivattava. 

Alennustodistuksia leimataan "Helsingin Juhlaviikot"-leimalla seu
raavissa paikoissa: 

1. Helsingin Juhlaviikkojen toHrusto, Unio-
ninkatu 28 .... .... .......... . .... . 

2. Musiikki Fazer, Aleksanterinkatu 11 .. . . 
3. Lippupalvelu, Mannerheimintie 5 ..... . 
4. Kansallisteatteri, Vilhonkatu 11 .. .... . 
5. Helsingin Kaupunginteatteri, Eliiintarhan-

tie 5 .. ..... .. .... .... .... . ...... . 
6. Ruotsalainen Teatteri . ............ . . . 
7. Kansallisooppera .. ... .............. . 
8. Jugendsali, P. Esplanaadikatu 19 .. .. . . 
9. Ateneum . ........................ . 

10. Lehdistokanslia, Tasoravintolat, Ratakatu 9 
11. Kulttuuritalo ( lippukassa) . . . . . . . . 31. 8., 
12. Ritarihuone ....................... . 
13. Konservatorio, P. Rautatiek. 9 ....... . 
14. A-messuhalli ...................... . 
15. Linnanmaki ........... .. .. .. ... ... . 
16. Bio Maxim ...... .... ............. . 
17. Hanken, Ruotsalainen Kauppakorkeakoulu, 

Arkadiankatu 22 .................. . . 
18. Mustikkamaa ...................... . 

26. 8.-13. 9. 1971 
-,, -
-,,-
-,,-

-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-

" 2.-10. 9. ja 13. 9. 
27. 8. ja 29. 8. 

1. 9. ja 12. 9. 
26 . 8. 

26.-29. 8. 
27. 8.-2. 9. 

6.-9.9. 
27.-29. 8. 

Leimausvelvollisuudesta on lipunmyyjiin huomautettava asiakkaalle. 

(Mt n:o Lko 2215, 8. 2. 71.) VT 26/71. 6. 
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7 Kymin kaukokirjoitin 

Kymin asemalla otetaan kayttoon valtionrautateiden Kouvolan kes
kukseen liittyvii kaukokirjoitin perjantaina heinakuun 2 paivanii 1971. 
Kutsunumero on 97-25 ja nimenantajan tunnus KYMI. (Ko 836/ 
2137, 24. 6. 71.) VT 26/71. 7 

8 VR 4602 Kans.viil. kiitotavararahtikirja 

Vr 4602 tj "Tullin jiiljennos" on painettu. Tilattavissa painatus
jaostosta. 

(Ptjo 24. 6. 71.) VT 26/71. 8. 

g Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Hallintotoimistossa 16. 6. 1971 ylim. autonkuljettaja Toivo Mustoselle kirjoi
tettu tilapilinen vapaalippu n:o 509786 matkalle Kouvola-Helsinki on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Hlo 490/14/71, 23. 6. 71.) 

Konepajatyoliiiselle Reino Villman'ille kirjoitetut henkilokortti n :o 128770 
sekii kesiikausilippu n:o 073221 matkalle Hki-Junkkari ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Psl knp 22. 6. 71.) 

Kouvolan liikennepiiristii eliikkeelle siirtynyt jiirjestelymestari Ailo Hurme on 
kadottanut 25 . 5. 71 Kouvolasta Turkuun kirjoitetun tilapiiisen vapaalippunsa 
N:o 514519, joka kuoletetaan . (Kv lp 28 . 6. 71 .) 

Helsinkl 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 27 

Vlittaus Vlrallislln tledotukslln markltaan: VT f /71.2 ( = lehden numero, vuosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 8. 7. 1971 

sis ii 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 25 a/71. 
2. Virkapuku. 
3. Ammattiyhdistysten jiisenmaksujen 

periminen. 
4. Liintisen tavarayhdysllikenteen 

tariffit. 
5. Ennakkoilmoitus vaunukuormien 

kotiinkuljettamisesta. 
6. Yhdysllikennekokeilun aloittarninen 

llikenteenharjoittaja A. K. Sarpon 
kanssa tavaralinjalla Seiniijoki-Kuor
tane-Leh timaki.-Soini-Seinajoki. 

7. Seiniijoki-Ti:iysii jakelulinjan ajorei
tin supistaminen. 

8. Maariiykset tavaran piiiillystiimisestii, 
pakkaamisesta ja osoittamisesta -jul
kaisu: lisays liitteeseen I. 

9. Avoirnia virkoja ja toimia. 
10. Nirnityksiii. 
11. Eroja. 
12. Kadonneita matkalippuja, henkili:i

~ortteja ym. 

VR Virallisia tiedotuksia 25 a/71 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 25 a/71, jonka 

sisiiltona on: Matkustajalaskenta 11.-17. 7. 1971. 

Virkapuku 2 
Koska Valtion Pukutehdas ei ole pystynyt toumttamaan uusia 

junasuorittajan virkalakkeja ym. virkapukineita uusine virkamerkkei
.neen 1. 7. 1971 mennessa, saadaan Virallisissa tiedotuksissa 51/70.6 
annetun maarayksen estamatta nykyisia virkamerkkeja ja virkalakkeja 
kayttaa kuluvan vuoden loppuun saakka. (Hloj n:o Hlo 497/120/71, 
30. 6. 71. ) VT 27/71. 2. 

Ammattiyhdistysten jasenmaksujen periminen 3 
Valtionrautateilla otettiin 1. 6. 1971 lukien kayttoon kuukausi

palkkaisten osa1ta uusi palkantilausjarjestelma, jossa palkanlaskentaan 

12840/71/5 
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tarvittavat tiedot 1avistetaan reikakorteille erinkoisesti tata tarkoitusta 
varten suunnitelluilta ilmoituslomakkeilta. 

Koska kuukausipalkoista perittavien ammattiyhdistysmaksujen pi
dattami.nen tullaan myos hoitamaan uuden palkantilausjarjestelman 
mukaisesti, on naiden maksujen perimisee.n tarvittava ilmoitus uusittu. 

Uusittua lomaketta VR 2909.1 "Vahennysten muutosilmoitus", 
jolla korvataan Kl:n 42/69 liitteena 2 ollut lomake, on saatavana 
korvausta vastaan rau tatiehallituksen painatusjaostosta. 

Rautatiehallituksen tilijaosto lahettaa lomakkeen tayttomallin am
mattiyhdistyksille. Tilijaoston puoleen (puheli.n 717711/3382) voi
daan myos kaantya lomakkeen tliyttamistli ja jlisenmaksujen perimista 
koskevissa asioissa. 

(Rh/hlo n:o 1385/129/71, 2. 7. 1971. - Vert. Kl 29/69.1 ja 
Kl 42/69. 2 .) VT 27/71. 3. 

4 Llintisen tavarayhdysliik.enteen tariffit 

Norjan rautateide.n kuljetusmaksuja korotetaan 1. 8. 71 lukien 
keskimliarin 10 %:lla. Tlimli tariffinkorotus sisliltyy 1. 8. 71 voimaan 
tulevaan Pohjoismaisen tavaratariffLn (VR 4668) lislilehteen n:o 32 
ja Saksa-Pohjoismaat tavaratariffin (NORDEG 9162) lisalehteen 
n:o 26. (Toj n:o Tou 87/251, 1. 7. 71.) VT 27/71 . 4. 

5 Ennakkoilmoitus vaunukuormien kotiinkuljettamisesta 

VT 52 a/1970, 1. kohdan sopimustekstissli, sen 3. kohdassa on 
lahetysliikennepaikka velvoitettu aina ilmoi ttamaan kotiinkuljetetta
viksi mlilirlityistli vaunukuormista mlilirliliike.nnepaikan kautta urakoit
sijalle, jotta tlima riittlivlin ajoissa voi varata tarkoitukseen soveltu
van autokaluston ja muut tehtlivlin suorituksessa tarvittavat apuvlili
neet. 

Ennakkoilmoituksen laiminlyonti, joka nyt on varsin yleistli, ai
heuttaa rautateille purkarnisen viivlistyksen johdosta vaunukierror. 
hidastumista. 

Edellli olevan johdosta o.n kotiinkuljetettaviksi mlilirlittyjen vaunu
kuormien vastaanottoliikennepaikkojen aina huomautettava iahetys
paikkaan ennakkoilmoituksen laimi.nlyonnistli samalla kun nliistli on 
myos ilmoitettava oman liike.nnepiirin plilillikolle mahdollisia toimen
piteitli varten. (Mt n:o Lko 3851, 29. 6. 71.) VT 27/71. 5. 
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Yhdysllikennekokeilun aloittaminen llikenteenharjoittaja 6 
A. K. Sarpon kanssa tavaralinjalla Seinajoki-Kuor
tane-Lehtimiiki-Soini-Seinajoki 

Liikenteenharjoittaja A. K. Sarpo Seinajoelta on ilmoittanut aloit
tavansa kokeilumielessa liikennoimlsen tavaralinjalla Seinajoki-Kuor
tane-Lehtimiiki- Soini 19. 7. 1971 alkaen siten, etta liikennetta har
joitetaan yhdysliikenteessii valtionrautateiden kanssa. Yhdysliikennekul
jetusten hoitamisesta edella mainitulla linjalla on valtionrautateiden ja 
liikenteenharjoittaja Sarpon kesken sovitu toistaiseksi seuraavaa. 

1) Yhdysliikenteessa otetaan kuljetettavaksi kiito- ja rehtikappale
tavaraliihetyksia, joihin sovelletaan "Valtionrautateiden Autoliikenne"
saanossa tavaralinjaliikennetta varten vahvistettuja liikenne- ja tariffi
maarayksia . Kummankin osapuolen rahtiosuudet lasketaan aina erik
seen katkolla Seinajoelta alkaen ao. tariffien mukaan. 

2) Yhdysliikenneliihetysten kuljettaminen hoidetaan jaljempanii 
mainittua aikataulua noudattaen. Aikataulusta ilmenevat myos tariffi
valimatkat, joiden mukaan tavaralinjarahtiosuudet lasketaan. 

3) Yhdysliikennetavaran kasittelyssa ja ·kuljettamisessa, kuljetus
kirjojen kasittelyssa, kuljetusmaksujen tilittamlsessa ja jakamisessa 
seka kaikissa vastuukysymyksissa kuljetettavan tavaran suhteen nouda
tetaan samoja maarayksia ja menettelytapoja kuin mita on voimassa 
vastaavassa valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n keskei-
essa tavaralinjayhdysliikenteessa. 

4) Linjan aikataulu ja tariffiviilimatkat: 

SEINAJOKI-KUORTANE-LEHTIMAKI-SOINI 

Liikennoidaan Keskikylaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan
taisin. Linjaosuus Keskikyla-Kukko ajetaan maanantaisin ja perjan
taisin, keskiviikkoisin vain tarvittaessa. 

Lab to Seinajoelta 7.00-9 .00 

Paikkakunta 

Seinajoki *) ..... . .... . .. . . . . ... . . . . .. . 
Mayry ............... . . . .. ... .. . .... . 
Kuortane ........................ . ... . 
Lehtimaki ....... . ................... . 
Keskikyla ............ . ........ .... ... . 
Laasala . ..... . .. .. . ... ..... .. ........ . 
Soini ....... .......... ......... . .... . 
Kukko .............................. . 
Seinajoki *) ...................... .. .. . 

'') = yhdysasema 

T ariffi viili rna tka 
Seiniijoelta 

38 
4.3 
60 
64 
81 
81 
71 
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TKT:n ilmoituksen mukaan tehdaiin edellii ma1rutun tavaralinja
yhdysllikenteen aloittamisen johdosta Liikennepaikkojen koodiluette
lon (lomake 2629) autoliikenneosaan seuraavat lisaykset : 

( Seinajoki 280 ) 

Keskikyla . . . . . . . . . . 041 
Kuortane . . . . . . . . . . 038 
Kukko . . . . . . . . . . . . 044 
Laasala . . . . . . . . . . . . 042 
Lehtimaki . . . . . . . . . 040 
Mayry . . . . . . . . . . . . . 039 
Saini . . . . . . . . . . . . . 043 

(Lt n:o Lko 21413 , 5. 7. 71. ) VT 27/71. 6. 

7 Seinajoki-Toysa jakelulinjan ajoreitin supistaminen 

Tavaralinjakuljetukset Seinajoelta Kuortaneelle hoidetaan 19. 7. 
1971 alkaen llikenteenharjoittaja Sarpon toimesta. Taman johdosta 
supistetaan jakelulinjan n:o 502 Seinajoki-Toysa ajoreittiii siten, eWi 
poikkeaminen Kuortane klcssa jaa pais. Valtionrautateiden Autolii
kenne-saantoon korjataan muutos poistamalla Kuortane kk merkintoi
neen sivulla 73 olevasta jakelulinjan n:o 502 reittiluettelosta ja aakko
sellisesta paikkakuntaluettelosta sivulta 40 . 

(Lt n:o Lko 21414, 5. 7 . 71 .) VT 27/71. 7. 

8 Maaraykset tavaran paallystamisesta, pakkaam.isesta ja 
osoittamisesta -julkaisu: lisays liitteeseen I 

Oy Plastex Ab:n valmistamat 20, 25 ja 30 litran vetoiset HD
muoviastiat on hyvaksytty kaytettavaksi llikennesaannon mukaisina 
mehujen, pesuaineiden yms. kertakayttopakkauksina. 

Kuljetuspakkausmerkin numero on Lko 03-1971. (N:o Lko 3828 
29. 6. 71.) VT 27/71. 8. 

9 Avoimia virkoja ja toirnia 

Y ksi ylim. kielenkadnti:ij@ (A 24) toimen viranst7azsuus rautatie
hallituksen hallinto-osaston hallintotoirnistossa. Hallinto-osaston johta-
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jalle osoitetut hakemukset on tolmttettava rautatiehallituksen kirjaa- 9 
jalle viimeistaan 28. 7. 1971 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-
ajan piHittymista) . 

NimityksHi 1 0 
Li ik e nn e o s asto 

Yp. 1 lk. kirjurin virkaan (A 20 pi) (Helsinki) yp. 2 Jk. kirjuri Antti 
Eliel Lehtolainen, (Karjaa) yp. 2 lk. kirjuri Heimer Bengt Westerlund, yp . 
2 lk. kirjurin virkaan (A 19 pl) (Kerava) yp. 2 lk. kirjuri Sulo Mikko 
Palmu, yp . 2 lk. kirjurin virkaan (A 18 pl) (Lahti) ap. 2 lk. kirjuri Laura 
Laila Lemmitty Mallinen, ap. am Eero Pellervo Koukku, {Karjaa) asema
mies Pentti Ilmari Koskinen, ap. asemamestarin virkaan (Jiirvenpaa) ap. 2 
lk. kirjuri Erkki Emil Peltola, ap. 2 lk. kirjurin virkaan Helsingin liikenne
piiriin ylim. 3 lk. kirjuri Raija Tuulikki Myllyniemi, (Riihimiik:i) akli Maire Kaa
rina Ojala, (Hyvinkaa) ylim. 3 lk. kirjuri Veli Herman Pietila, veturinkuljettajan 
virkaan (Seinajoen varikolle) veturinliimmittajat Juho Iisakki Nortunen, Olavi 
Johannes Ojala, Erkki Toivo Sulkava, Sulo Johannes Maenpaa, Antti Johannes 
Roysko, ylikonduktoorin virkaan (Karjaa) kond. Erik Edvin Etenvall, (Seinajoki) 
konduktoorit Vilho Johannes Rauhala, Veikko Olavi Vieri, (Vaasa) konduktoori 
Aulis Veikko Kullervo Niemi, (Pietarsaari) kond. Lauri Tapio Ernesti Laitinen, 
(Nurmes) junamies Kaarlo Holopainen, konduktoorin virkaan (A 16 pl) (Ha
mina) junarnies Veikko Emanuel Soininen, (Vaasa) kond. Viljo Matias Kyntaja, 
(Pietarsaari) kmm Harald Johannes Lindberg, (Kontiomiik:i) junamiehet Erkki 
Vihtori Heiskanen, Pauli Aukusti Haverinen, (Nurmes) junarnies Yrjo Albert 
Rautiainen, asemamies Viljo Olavi Pirinen, konduktoorin virkaan (A 15) (Vaasa) 
junamiehet Eino Ludvig Vieri, Veikko Vilho Vieri, (Kokkola) junarniehet Aake 
Sipri Kultalahti, Yrjo Ilmari Ruotanen, kuormausmestarin virkaan (Seinajoki) 
asemamies Aatto Johannes Korpinen, asemamiehen toirneen (Hanko) ylim. asema
miehet Matti Rauno Ensio Rasiinen, Lasse Erkki Kallinen, alokas Antti Ensio 
Vieri, huoltomiehen toimeen (Seinajoen varikolle) ylirn. huoltomies Kosti Eells 
Itiimiiki, konduktoorin (A 15) virkaan (Riihirniiki) jnm Hugo Timo Ojala, asm 
Eero Jalmari Juntunen, kuormausmestarin virkaan (Riihirniiki) asm Teppo Juhani 
Martikainen, jnm Jalo Saxelin, asetinlaitemiehen toirneen (Lahti) jnm Eino Alarik 
Koskinen, vaihdemiehen toimeen (Lahti) asm Toivo Paananen, Kaarlo Adolf 
Metsi, junamiehen toirneen (Lahti) asm Veikko Vihtori Oksanen, {Hiimeenlinna) 
asm Pertti Aulis Kalervo Makinen, autonkuljettajan toirneen (Lahti) ylim. auton
kulj. Siivo Armas Lahti, asemarniehen toirneen (Hiimeenlinna) ylim. asm Martti 
Olavi Karevaara, konttoriapulainen (A 8) toimeen (Vainikkala) ylim. tap! Asta 
Ilona Sipiliiinen, apulaiskanslistin (A 11) toirneen rautatiehallituksen liikenne
osastolle akli Anja Sinikka Tilli, 2 lk. liikennetarkastajan (A 23) virkaan rautatie
hallituksen liikenneosastolle 2 lk. tr Helvi Valborg Mattson, yp. 2 lk. krj Kaarlo 
Olavi Heino, ap. apulaisasemapaallikon (A 21) virkaan (Helsinki) yp. 1 lk. krj 
Jorma Ilmari Levonen, ap. apulaisasemapaiillikon (A 22) virkaan (Helsinki) yp. 
1 lk. krj Heirno Mattias Uusitalo, aikataulunsuunnittelijan virkaan rautatiehalli
tuksen liikenneosastolle 1 lk. krj Kaarlo Toivo Ilmari Laihio, yp. 1 lk. kirjurin 
(A 21) virkaan rautatiehallituksen liikenneosastolle yp. 2 lk. krj Aulis Alfred 
Teerimo, (Helsingin varikolle) ap. am Esko Pekka Sarlio, 1 lk. kirjurin (A20) 
virkaan rautatiehallituksen liikenneosastolle ylim. 1 pl. krj Matti Johannes Vuori, 
yp. 1 Ik. kirjurin (A20) virkaan (Riihirnaki) yp. 2 lk. krj Erkki Vaino Ensio 
Kaukainen, (Helsinki) yp. 2 lk. krj Teuvo Armas Rautamo, yp. asemamestarin 
virkaan (Espoo) yp. 2 lk. krj Eino Emil Ertolahti, yp. 2 lk. kirjurin (A 19) 
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virkaan ~autat_ieha~~uksen liikenneosas.t~lle akli Walfr~d Wilhelm Wahlberg, yp. 
2 .. lk. krJ An1a K1vmen, yp. 2 lk. kirJurm (A 18) v1rkaan (Tikkurila) ap. am 
Lusa M~rga.reta Antell, (Jokela) ap. am Terho Juhani Vierimaa, (Riihirnaki) ap. 
2 lk kq Emo Kustaa Helminen, ap. am Pertti Kustaa Juhani Lintu!a, ylim. 3 
lk. krj Tenho Olavi Hiimii.lrunen, ap. 2 lk. kirjurin virkaan rautatiehallituksen 
liikenneosastolle akli Aino Kaarina Salminen, (Helsingin varikolle ) kapl Maija 
Liisa Skroderus, ylikonduktoorin virkaan (Riihimiiki) kond. Antti Johannes Salo
ranta, (Helsinki) kond. Otto Vilho Martikainen, Ahti Rudolf Oittinen, Simo 
Olavi Hirvonen, Viljo Pekonen, Toivo Emil Toivola, Olavi Jaakko Paski , Seppo 
Ve1jalainen, Vaino Olavi Niemi, Sulo Heikki Lehto, konduktoorin (A 16 ) virkaan 
(Riihimiiki) jnm Toivo Aimo Martelin, (Helsinki) kond. Kosti Kaarlo Salmi ja 
Viljo Asser Rossi, (Turku ) kond. Aatos Antero Koskinen, Veikko Olavi Nuotio, 
konduktoorin (A 15) virkaan (Lahti) jnrn Esko Pentti Heinonen, Martti Petter 
Kupiainen, Viljo Veikko Verneri Salmen, Toivo Taisto Ilmari Viljaranta, Olavi 
Rahkala, (Turku) jnrn Martti Johannes Maenala, kuormausmestarin virkaan (Hel
sinki) jnrn Sauli Mikael Kulju, asm Arvo Olavi Muurinen, (Lahti ) jnm Toivo 
Antero Nurmivirta, asm Pauli Matti Mantynen, Juha Olavi Makinen, vaihdemies
ten esimiehen virkaan (Lahti) krnm Jorma Kaarlo Vaino Koivisto, apulaiskans
listin (A 10) toimeen (Helsingin varikolle) kapl Maija-Liisa Peltomaki, (Kou
vola) kapl Helka Anna Koivula, (Helsinki) kapl Lempi Ann'Mari Pitkiinen , kont
toriapulaisen (A 18 pl) toimeen rautatiehallituksen liikenneosastolle kapl Irma Kyl
likki Miettinen, ylim. tapl Pirkko Marjatta Jalli ja Helena Marjatta Jokivuo, 
(Helsingin varikolle) ylim. tapl Lahja Annikki Hurd, konttoriapulaisen (A 7) 
toimeen (Helsingin varikolle) ylim. tapl Tuula Marjatta Niemi, (Helsinki) tilap. 
tapl Ritva Marketta Hiimii.liiinen, ylim. tapl Eeva Marjatta Juutinen, autonkuljet
tajien esimiehen toimeen (Helsinki) asm Eino Einari Haapala, vanhemman auton
asentajan toimeen (Helsinki) ylim. autonasentaja Raimo Valdemar Eklund, vaihde
miehen toimeen (Kotka) jnm Viljo Jooseppi Juvakka, Urho Matias Pulkkinen , 
junamiehen toimeen (Kotka) asm Mauri Ilmari Suomalainen, Aulis Asser Mon
tonen, (Vainikkala) asm Vilho Ilmari Seppiinen, (Hamina) Niilo Aleksi Okkola , 
Mikko Juhani Bjorklund, Aarno Olavi Lokkila, asemamiehen toimeen (Mikkeli ) 
ylim. asm Teuvo Einari Huovinen, (Kotka) ylirn. asm Eino Ilpo Seitti, Pekka 
Sakari Taavetti Savolainen, Lauri Johannes Kujala, Kyosti Kalevi Taskinen, (Rii
himaki) ylim. asm Pekka Fredrik Lehtovirta, Yrjo Paavo Jiiakoski, Matti Tah
kanen , Pauli Kalevi Ylonen, Risto Toivo Juhani Riihirnaki , Niilo Kaarlo Isak 
Hamari, Reino Aleksi Iisakki Ketola, Eerik Aksel Raitanen, Airno Kalevi Leh
konen, Seppo Sulo Jalmari Einio, Kaarlo Eino Lahnamaa, Pekka Antero Taka
moo, Kyosti Kalervo Kononen, veturinlammittajiin toimeen ( Helsingin varikolle ) 
ylim. veturinHimmittiijiit Erkki Antero Salo, Lasse Markku Lepikkomaki, Ake Leo 
Lindroth, Oulas Paavo Juhani Hyttinen, Airno Aulis Kukkonen , Vaino Tarmo 
Juhani Reunanen, Risto Johannes Tolvanen, Reino Johannes Kinnunen, Pentti 
Ilmari Julin, Teemu Tapio Sorvali, Kyosti Antero Mayriinen, Esko Juhani Uimo
nen, Raimo Olavi Honkaniemi, Raimo Olavi Mikael Kuustonen, Erkki Antero 
Lappalainen, Lasse-Jussi Kullas, Risto Johan Iisakki Santaharju, tilap. veturin
liirnmittiijat Kari Juhani Kauhanen, Toivo Vihtori Honkalehto, Martti Lassi Ka
levi Nierninen, Raimo Taisto Olavi Virlander, Iikka Samuli Rautakorpi, Matti 
Mustakorpi, Vaino Pertti Antero Luoto, Pentti Kullervo Ilmonen, Arto Aki Kul
lervo Kuronen, Markku Einari Kekkonen, ylim. tallimies Per-Olo£ Vaino Karja
lainen, (Riihimiien varikolle) ylim. veturinliimmittajiit Reino Olavi Pelkonen. 
Matti Kaarlo Johannes Lehtonen, tilap. veturinliimmittajat Reijo Mikko Eerik 
Nieminen, Risto Uolevi Lehtola, Pentti Olavi Eskelinen, Heikki Ilmari Vuohio, 
Arvo Johannes Launonen, Erkki Juhani Sorsa> Esa Antero Saarinen, Aimo Tapio 
Raatikainen, Pekka Antero Saarinen, Vaito Uolevi Haitto, yliasentajan toimeen 
(Mikkeli) ylirn . 1 lk. sas Elo Juhani Ketola . 
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Rataosasto 

Konttociapulaisen toimeen (Seinajoki) ylim. toimistoapulainen Meeri Am1ikki 
Myllykangas. 

Koneosasto 

Ylim. toimistoapulaisen toimeen (Hyvinkaan konepaja) vt. ylim. toimistoapu
lainen Kaija Annikki Hakkarainen, 3 pl tyonjohtajan (A 20 pl) virkoihin (Hy
vinkaan konepaja) 3 pl tyi:injohtaja (A 19) Olli Kalervo Metsanen, ylim. ap. 
tyi:injohtaja Timo Vilhelm Toppinen, vt. ylim. tyonjohtaja Eino Rantanen ja vt. 
3 pl tyi:injohtaja Eino Toikka. 

Hankintaosasto 

Ylim. autonkuljettajan toimeen (Hyvinkaan varasto) varastotyi:intekijii Eino 
Johannes Jukka, apulaiskanslistin (A 10) toimeen (Pieksiimiien varasto) ylim. 
toimistoapulainen Seppo Gunnar Horjander, varastomestarin toimeen (Helsingin 
varas to) ylim. varastomestari Erkki Antero Karjalainen, yp. 2 lk (A 18) kirjurin 
virkaan (Helsingin varasto) ylim. 3 lk kirjuri Veikko Ilmari Jussi-Pekka, kirjan
pitajan virkaan (Helsingin varas to) yp. 2 lk kirjuri Aarne Allan Rajahuhta ja 
apulaiskanslistin (A 10) toimeen (Helsingin varasto) ylim. toimistoapulainen 
Riitta Johanna Vahamaki. 
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Eroj:l 11 
Talousosasto 

Yp. 1 lk . tarkkaaja Nils Johan Richard Lindfors. 

Liikenneosasto 

4 l. asemapiiallikko 1 pl Toivo Ilmari Pylkkiinen, yp. 1 I. kirjuri Toini 
Anna-Liisa Markkanen, ylikonduktoorit Erkki Parasto, Erkki Johannes Viitanen, 
konduktoi:irit Aatu Rytki:inen, Sauli Reiman, kuormausmestari Sulo Aleksanteri 
Lepisto, vaihdemiehet Hannes Saharinen, Eero Nuutinen, Matti Nikolai Merivirta, 
Aimo Erkki Airasmaa, Urho Virta, junan1iehet Ahti Olavi Kauppi, Viljo Jaakko 
Syrjalii, Heirno Herman Toivola, Hannes Tohonen, autonkuljettaja Jaakko Kettu
nen, veturinkuljettajat Veikko Antero Halonen, Veikko Aukusti Hautala, Viljo 
Hiltunen, Kaarlo Erik Hakkinen, Leo Kautto, Olavi Ensio Kettula, Heikki Ilmari 
Kobo, Veikko Ilmari Loikainen, Kosti Ilmari Niemi, Olavi Eemil Nieminen, 
Mauno Johannes Nuutinen, Pentti Pirinen, Eero Emil Rosenberg, Veikko Ka
lervo Salo, Anatolj Toivo Tirri, veturinliimmittaja Pauli Armas Hyti:inen, 1 l. 
~iihkoasentaja Lauri Viljam Matikainen, vaununtarkastaja Viiino Ilmari Raitio. 

Rataosasto 

Ratavartijat Arvo Matias Hevonkoski, Aarne Eemeli Leviinen, Jalmari Hiiva 
ja 2 lk. rakennusmestari Kaarlo Einari Havusaari. 

Hankintaosasto 

Ylim. 1 pl polttoainetyi:injohtaja Viljo Tolvanen. 
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1 2 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin keskusaseman asemarniehen Lauri Markkasen pojallc Tapiolle ( 15" 
vuotta) kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 494678, kirjoitettu matkalle Hel
sinki-Vuokatti, kelpoisuusaika 6. 4.-5. 7. 1971 on kadonnut ja kuoletetaan . 
(Hki lpt n:o 1628/2895, 28. 6. 71.) 

Hyvinkiiiin aseman kuormausmestarin 0. 0. Tuurin pojalle Ismo Eerolle kir
joitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 446357, matkalle Hyvinkiiii-Parikkala-Hy
vinkaa, voimassaoloaika 27 . 4 .-26. 7. 1971, on varastettu ja kuoletetaan. (Hki lpt 
n:o 1660/2951, 1. 7. 71.) 

Rakennusmestari Pekka Rahikalle kirjoitettu virka-aikavapaalippu n :o 
192250 matkalle Helsinki-Karjaa-Koskl-Hanko-Hyvinkiia, kelpoisuusaika 
14. 6.-31. 8.1971, on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki rp n:o 548/ 2432, 29. 6. 71 .) 

Konepajatyoliiiselle Kauko Weckman'ille klrjoitetut henkilokortti n :o 151485 
seka asuntolippu n:o 200253 matkalle Hkl-Hyvinkaii ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Psi knp 2. 7. 71.) 

Tampereen varikolla palvelevalle veturinlamrnittiija. Erkki Olavi Taskiselle-
25.10. 1963 kirjoitettu henkilokortti (VR:n lomake 1127) n :o 48850 on kadon
nut ja kuoletetaan. (Tpe lpp n:o 1696/2408, 29. 6. 71.) 

Kouvolan varikolla palvelevan naisp. vet.puhdistaja Irma Hujasen pojalle 
Harrille 18. 6. 71 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 515246 viilille Kouvola-Hel
sinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv vr 2. 7. 71.) 

Tyonvalvoja Raimo Sudelle Joensuun asemalla 14. 5. 1971 kirjoitettu tilap. 
vapaalippu n:o 501076 matkalle Joensuu-Rovaniemi on kadonnut ja kuoletetaan . 
(Jns lpp n:o 1472, 29. 6. 1971. 

Helsinki 1971. V altion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 28 

Vilttaus Virallisiin tiedotuksi in merkitaan: VT 1 71.2 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). Jakelun muutokset on il moitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehall itus, lehtipalvelu. IS. 7. 1971 

sis ii 11 y s: 

1. Postin osoittaminen Kansainviiliseen 
tarkastusjaostoon ( tru). 

2. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 
tavaraliikennettii varten. 

3. Kiitotavaraliikenne Itiivaltaan. 
4. Tililuettelo. 
5. 65 v-alennuksen myontaminen ulko

maalaisille. 

6. Perhelippujen myynti. 
7. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 
8 . Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

Postin osoittaminen Kansainvaliseen tarkastusjaostoon ( tru) 1 
Kansainvalisten kuukausitilien, tilimateriaalin ja muun kirjeenvaih

don osoittamisessa Tilitoimiston kansainvaliseen tarkastusjaostoon 
( tru) kiiytetiian yhii virheellisia ja vanhentuneita osoitemerkintoji:i. 
Tiimii aiheuttaa virkapostin viiviistymista ja harhaantumista. Jaostoon 
tarkoitettu posti kehotetaan osoittamaan: KANSAINVALINEN TAR
KASTUSJAOSTO (TRK), HELSINKI. Kirjekuoreen tai tilipakettiin 
on lisaksi rnerkittiivii, koskeeko sisalto henkilo- vai tavaraliikennettii. 
(Tlt n:o 909/07/71, 9. 7. 71.) VT 28/71. 1. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennettii 2 
varten 

VT 25/71.5 ilmoitettu Ita-Saksan markan kurssi korjataan seu-
raavasti: 

100 Ita-Saksan markkaa M 

(Tft n:o Tou 80/250, 9. 7 . 71.) VT 28/71. 2. 

13007/71/5 

mk 
101,00 
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3 Kiitotavaraliikenne ltavaltaan 

Viitaten VT 24/71.2 ja VT 26/71.8 ilmoitetaan, etta myos lta
valtaan meneville kiitotavaralahetyksille laaditaan 5-osainen rahtikirja, 
siis lisataan tullin jaljennos. (Tft n:o Tou 78/250, 9. 7. 71.) VT 
28/71. 3. 

4 Tililuettelo 

Tililuettelosta poistetaan kustannuslajitunnus 902 "lnvestointi- ja 
lmnnossapitoyksikoiden toisilleen suorittamat tyot ja palvelukset" seka 
muutetaan kustannuslajitunnuksen 901 nimeksi "Laskutus ulkopuoli
sille seka tuotanto-, materiaali- tai investointitoiminnalle". 

Muutoksen johdosta kunnossapito- tai kayttotoirninnan yksikon las
kurus tuotanto-, materiaali- tai 1nvestointitoiminnan yksikolle eli kus
tannussiirto kirjataan seuraavasti: suoritteen aikaansaanut, laskuttava 
yksikko kayttaa an-kirjauksessa lajia 901 ja suoritteen vastaanottaja, 
laskun suorittaja kayttaa per-kirjauksessa tavanomaista kustannusera~1 
laatua vastaavaa kustannuslajitunnusta. Samaa kirjausmenettelya kay
tetaan myos silloin, kun investointitoiminnan yksikko laskuttaa kun
nossapito-, kaytto-, tuotanto- tai materiaalitoiminnan yksikkoa. 

Valtionrautateiden ulkopuolisilta tapahtuvaan laskutukseen ei nyt 
tehtava muutos vaikuta. 

Muutosesitykset vuoden 1972 tililuetteloon pyydetaan toirnitta
maan virkateitse taloustoimiston laskentajaostolle viimei,taan elokuun 
1971 kuluessa. 

(Toj n:o To 582/222, 8. 7 . 71.) VT 28/71. 4. 

5 65 v-alennuksen myontaminen ulkomaalaisille 

Ostotodi stus 

Viitaten Kl 1/68.10 ja Kl 9/69.6 ilmoitetaan yhteenvetona seu
raavaa: Pohjoismaiden rautatiet soveltavat vastavuoroisesti toistensa 
vanhuusalennusmaarayksia siten, etta matkatoimistot seka kansainvali
sen llikenteen tariffiasemat myyvat kansainvalisia lippuja toisiin Poh
joismaihin TCV-tariffissa olevien ohjeiden mukaan. Muilla asemilla 
myydaan kotimaisia 65 v alennuslippuja a in o a s t a an VR:n 65-
korttia vastaan. Tama kortti voi olla ostettu myos Ruotsissa, Norjassa 
tai Tanskassa. 

Vastaavan ruotsalaisen kortin nimitys on "Jarnvagens 67-kort", 
Norjassa ja Tanskassa riittaa valokuvalla varustettu henkilotodistus, 
mutta Suomessa tallaisten todistusten esittajien on alennuksen saadak
seen lunastettava VR:n 65-kortti (TS 24 § 2 lm). (Tft n:o To 588/ 
242, 9. 7. 71.) VT 28/71. 5. 
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Perhelippujen myynti 6 
Erilaisten tulkintojen johdosta ilmoitetaan, etta TS:n 19 § :n mu

kainen perhelippu voidaan myyda myos vain lapsille. Lipusta kanne
taan talloinkin maksu siten, etta kahden perheen jasenen osalta kanne
taan kummaltakin taysi hinta ja muista peritaan maksu saadetyin alen
nuksin . (Tft .n:o To 592/242, 12. 7. 71. ) VT 28/71. 6. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 7 
Villahteen ja Nastolan asemat muutetaan 1. 8. 1971 lukien vaih

teiksi. Tasta johtuen muutetaan ko liikennepaikkojen llikennoimistapa
merkinta sarakkeessa 5 merkinnaksi TtTp. (N:o Lko 3809, 9. 7. 71.) 
VT 28/71. 7. 

Leppavaaran aseman liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muu
tetaan 1. 8. 1971 lukien merkinnaksi HrlTt. (N:o Lko 21423, 9. 7 . 
71.) VT 28/71. 7. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 8 
Rakennustoimiston ratainsinoorille Veikko Tuorilalle kirjoitettu kaikilla ra-

doilla kelpaava l-luokan vapaalippu n :o 0584 vv. 1970-1972 lisiileimoin VR 
kiitojuna on varastettu ja kuoletetaan (Rt 967, 5. 7. 71.). 

Helsingin aseman ylim. siivoojan Leila Russin pojalle Pentille (15 v.) kir
joitettu tilapainen vapaalippu n:o 495199, matkalJe Jokela-Pori, kelpoisuusaika 
15. 7.-18. 8 . 1971 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 1676/ 2998, 6. 7. 71.) 

Helsingin liikennepiirin ylim. kirjurille Pertti Rainansalolle 22. 4. 1971 kir
joitettu kesakausivapaalippu n:o 078212, matkalle Lahti-Helsinki, 15. 6. 71 kir
jClitettu virka-aikavapaalippu n :o 201960 Helsingin liikennepiirin alueelle, kelpoi
suusaika 15. 6.-31. 12. 1971 seka aikavapaalippua varten kirjoitettu henkilokortrl 
n:o 180627 ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki lpt n :o 1724/3045, 9. 7. 71.) 

Konepajatyolaiselle Pentti Koivuselle kirjoitetut henkilOkortti n:o 114337 
sekii kesiikausilippu n:o 073478 matkalle Hki-Junkkari ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Psl knp 9. 7. 71.) 

Tampereen ratapiirin palveluksessa olevalle ratatyomies Taisto Tahkokorvelle 
20. 4. 71 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 400814 matkalle Tampere-Torn.io ja 
kesakausivapaalippu n:o 085889 matkalle Tampere-Pori seka kesakausivapaalipun 
henkilOkortti n:o 095821 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Tpe tpp n :o 65/1083, 
6. 7.71.) 

Savonlinnan-Kauppatorin liikennepaikalta varastettiin murron yhteydessa 
2. 7.-3. 7. 1971 valisena yona kaksi menoshekkilippukirjaa, kayttamaton n:o 
425351-425400 seka ositrain kayterty n :o 425451-425500. Lippuihin oli lei
mattu valmiiksi lahtoasema Savonl.inna-Kauppatori . Tavattaessa naita lippuja on 
lipun alkupera ja lipunhaltijan henkilollisyys pyrittava selvittamaan. (Jns lpp n:o 
1508, 6. 7. 71.) 

Rovaniemella 4 . 5. 71 trukinkuljetraja Ville Kiurulle kirjoitettu tilapiii.nen 
vapaalippu n :o 162855 matkalle Rovaniemi-Helsinki ja Oulun aseman vaihde
miehen Tauno Mahlakaarron pojalle 23. 6. 71 kirjoitettu tilapainen vapaalippu 
n:o 518916/5 matkalie Oulu-Rovaniemi ovat kadom1eet ja kuoletetaan . (01 lpt 
n:o 893/1360, 2. 7. 71.) 



Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 29 

Viittaus Vir-allisiln tiedotuksiin merkitaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. n. 7. 1971 

Sis iiI I y s: 

1. Tapaturmakorvaus. 
2. Postin osoittamlnen Kaosainvaliseen 

tarkastusjaostoon ( tru) . 

Laki 

3. Kadonneita matkalippuja, henkilO
kortteja ym. 

Tapaturmakorvaus 1 

tapaturrnavakuutuslain muuttamisesta 18. 6. 1971/512 

Edusku.nnan paatoksen mukaisesti muutetaan 20 paivana elokuuta 
1948 anne tun tapaturmavakuutuslain 57 §, sellaisena kuin se on 20 
paivana joulukuuta 1968 annetussa laissa ( 695/68), nain kuuluvaksi : 

57 §. 
Suomessa asuvalla henkilolla on oikeus saada vakuutetuksi itsensa 

seka ne perheensa jasenet ja muut hanen tyossaan olevat henkilot, 
jotka taman lain mukaan eivat ole pakollisesti vakuutuksessa, ja siten 
turvata itselleen ja mainituille henkiloille oikeus tyossa sattuneen tapa
turman johdosta taman lain mukaan myonnettaviin etuihin. Vakuu
tusta haettaessa on ilmoitettava, mika maara on pidettava vakuutetun 
vuosi tyoansiona. 

Tyonantajalla on niin ikaan oikeus saada taman lain mukaan va
kuutettu henkilo vakuutetuksi muunkin kuin tassa laissa tarkoitetun 
tapaturman varalta. 

Edella 2 momentissa tarkoitetun tapaturman varalta tyonantajalla 
on oikeus saada myos vakuutus, jonka perusteella tulevista korvauk
sista ja niiden saamisen edellytyksista seka korvaukseen oikeutetuista 
saadetaan asetuksella. Sanotun vakuutuksen perusteella ei ole oikeutta 
korvaukseen, jos saman tapaturman johdosta on suoritettava muun 
lain nojalla taman lain mukaan maaraytyvaa korvausta. 

13152/71/5 
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Edella 1-3 momentissa tarkoitetut vakuutukset on katsottava 
taman lain mukaisiksi vakuutuksiksi. Sen lisiiksi 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetuista vakuutuksista on soveltuvin osin voimassa, mita 8 §: ssa 
tarkoitetusta vakuutuksesta on tassa laissa saadetty. Edella 3 mo
mentissa tarkoitetu.n vakuutuksen perusteella suoritettavasta korvauk
sesta ei vakuutuslaitoksella kuitenkaan ole 61 §:ssa tarkoitettua takai
sinsaantioikeutta liikennevakuutuksesta eika sanottua korvausta myos
kaan ole otettava huomioon saman tapaturman johdosta korvausta 
liikennevakuutuslain nojalla maarattaessa. 

Tama laki tulee voimaan 1 piiivana heinakuuta 1971. 

(Hloj n:o Hlo 522/128/71, 19. 7. 1971. - Vert. MK II siv_ 
4.231-250 ja K1 3/69. 7.) 

Asetus 
tapaturmavakuutuslain 57 § :n 3 momentissa tarkoitetusta vakuutuk

sesta annetun asetuksen muuttamisesta 18. 6. 1971/518. 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelysta muutetaan tapaturmavakuu
tuslain 57 § :n 3 momentissa tarkoitetusta vakuutuksesta 20 paivanii 
joulukuuta 1968 annetun asetuksen ( 697/68) 1 ja 2 § seka 3 § :n 
1 momentti nain kuuluviksi: 

1 §. 
Tapaturmavakuutuslain 57 §:n 3 momentissa tarkoitetun vakuu

tuksen perusteella suoritetaan sen mukaan kuin jiiljempana saadetaan 
kertakaikkinen korvaus tapaturman aiheuttamasta ruumiinvammasta 
seka korvaus sairaalassa annetusta laakarin maaraamasta hoidosta. 

2 §. 
Jos tapaturma kahden vuoden kuluessa sen sattumisesta on aiheut

tanut vahlngoittuneelle pysyvan ruumiinvamman, suoritetaan kerta-· 
kaikkisena korvauksena haitta-asteen ollessa sata prosenttia 15 000 
markkaa ja muutoin haitta-asteen osoittama osa 15 000 markasta. Kor
vausta ei kuitenkaan suoriteta, jos haitta-aste on pienempi kuin kym
menen prosenttia. 

Jos korvausta koskevan paatoksen antamisen jiilkeen todetaan, etta 
vamma ennen 1 momentissa saadetyn maaraajan umpeenkulumista on 
pahentunut, voidaan korvaus sanotun paatoksen esteena olematta oi
kaista uudelleen maarattavaa haitta-astetta vastaavasti. 

Vahingoittuneelle korvataan laakarin maaraamasta, sairaalassa tapa
turman aiheuttaman vamman johdosta annetusta hoidosta sairaalan 



-3- 29 

perima hoitopiiivamaksu, kuitenkin niin, etta korvaus maaraytyy, jo~ 1 
peritty maksu ylittaa keskussairaalan III luokan hoitopaikasta periman 
maksun, mainitun maksun mukaan. Hoitoa ei kuitenkaan korvata, 
jos vahingoittuneella on oikeus sanottuun korvaukseen muun lakisiiii
teisen vakuutuksen perusteella. 

3 §. 
Jos tapaturman seurauksena on vahingoittuneen kuolema, suorite

taan kertakaikkisena korvauksena 10 000 markkaa. 

Tiimii asetus tulee voimaan 1 piiiviina heiniikuuta 1971. 

(Hloj n:o Hlo 522/128/71, 19. 7. 1971. - Vert. MK II siv. 
4.231-250 ja Kl 3/69.7.) VT 29/71. 1. 

Postin osoittaminen Kansainviiliseen tarkastusjaostoon ( tru ) 2 
Kansainvalisten kuukausitilien, tilimateriaalin ja muun kirjeenvaih

don osoittatnisessa Tilitoitniston kansainviiliseen tarkastusjaostoon 
( tru) kiiytetaan yha virheellisia ja vanhentuneita osoitemerkintoja. 
Tama aiheuttaa virkapostin viivastymista ja harhaantumista. Jaostoon 
tarkoitettu posti kehotetaan osoittamaan: KANSAINV ALINEN TAR
KASTUSJAOSTO (TRU), HELSINKI. Kirjekuoreen tai tilipakettiin 
on lisaksi merkittava, koskeeko sisalto henkilo- vai tavaraliikennetta . 
(Tlt n:o 909/07/71, 9. 7. 71.) VT 29/71. 2. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 3 
Seinajoen varikon veturinllimmittiija Kaj Britwinin tyttarelle Tuulalle kirjoi-

tettu vapaalippu n:o 505416 matkalle Seinajoki-Vaasa kelpoisuusaika 7. 6.-
8. 9. 71 on kadonnut ja kuoletetaan. (Sk Vrp n:o 64, 9. 7. 71.) 

Joensuun varikolla palvelevalle veturinllimmittaja Ossi Uolevi Hurskaiselle 
8. 10. 1968 kirjoitettu henkilokortti n :o 47231 on kadonnut ja kuoletetaan. (Jns 
Vr n:o 103, 15. 7. 71.) 
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Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 30 

Viittaus Vlralllslin t ledotukslln merkltliin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To i mIt us : Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 29. 7. 1971 

Sisiillys: 

1. Kuntia koskevia muutoksia. 
2. Pal.kittuja aloitteita. 
3. Matkailulippujen myynti. 
4. Postivaunujen vaihtaminen. 
5. Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja. 
6. }to:n korjauslehti 2 ja }tt:n korjau -

lehti 9. 

7. Aikataulun 138 lisiiys. 
8. Huoltoasemaostot. 
9. Polttoi:iljyn tilaaminen kiinteistojen 

liimrnitykseen. 

Kuntia koskevia muutoksia 1 
Viitaten kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta 12. 10. 

1967 annettuun valtioneuvoston piHitokseen (Kl 1/68.5) seka MK 
II:n sivulla 1.108 olevaan luetteloon kauppaloista ilmoitetaan, etta 
jaljempana mainituilla valtioneuvoston paatoksilla ja asetuksilla teh
daan seuraavat kuntia koskevat muutokset: 

- Ahlaisten kunnan alue siirretaan 1. 1. 1972 lukien Porin kau
punkiin, jolloin Ahlaisten kunta lakkaa olemasta (Vnp 27. 5. 1971/ 
467). 

- Paattisten kwman alue siirretaan 1. 1. 1973 lukien Turun kau
punkiin, jolloin Paattisten kunta lakkaa olemasta (Vnp 27. 5. 1971/ 
469) . 

- Parkanon kunnan alueesta perustetaan 1. 1. 1972lukien Parkano 
niminen kauppala (A 18. 6. 1971/538). 

- Kokemaen kunnan alueesta perustetaan 1. 1. 1972 lukien Ko
kemaki niminen kauppala (A 18. 6. 1971/539). 

(Hloj n:o Hlo 520/90/71, 15. 7. 71.) VT 30/71. 1. 

13319/71/5 
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2 Palkittuja aloitteita 

Teknikko Viljo Lukkarinen, Kouvola 
Transistoroitu jiinnitesaataja Hr 13-vetureiden radiopuhelimia vat
ten. Kunniakirja ja 3 000 markan rahapalkinto. 

Teknikko Pentti Katila, Turku 
Pienten puhelinkeskusten kuivaparistojen korvaaminen virtalah
teella, mihin sisaantulojannite otetaan rataselektorin akuista. 
Kunniakirja ja 500 mk rahapalkinto. 

V eturisahkoasentaja Leo Krista, T ampere 
Hr12-vetureiden ratamoottorituulettimien automaattinen ohjaus. 
Kunniakirja ja 100 mk rahapalkinto. 

Ratavartija Yrjo Leskinen, Tornio 
Seppa Veikko Ollikainen, Tornio 

Lumiaurassa kaytettava jaatera. Kunniakirjat Ja 600 mk rahapal
kinto. 

Kiskohitsaaja Aulis J. Malinen, Joensuu 
Jousinaulojen irroittamiseen kaytettava herattajasorkka. Kunniakirja 
ja 100 mk rahapalkinto. 

Ratavartija Eero Peltoniemi, Ruutana 
Konemies T oivo Lehtinen, Moisio 

Kiskojen sideruuvien muttereiden aukai~misessa kaytettava ank
kurointiavain. Kunniakirjat ja 400 mk rahapalkinto. 

V eturinkuljettaja Bruno Kakko, T ampere 
Sahkoinen varmistuslaite Dm 6-7 moottorivaunuihin estamaan 
nestekytkimen ylikuumenemista. Kunniakirja ja 300 mk rahapal
kinto. 

Sahkoasentaja Uuno Koski, Tampere 
Valonheittimen suuntauksessa kaytettava laite. Kunniakirja ja 200 
mk rahapalkinto. 

Kuormausmestari Aarne Aarnio, Seinajoki 
Loytotavaralapun (no VR 2842) muuttaminen. Kunniakirja ja 
100 mk rahapalkinto. 

Opastinmestari Kimmo Airisto, Oulu 
Radalla kulkemisesta varoittavien kieltotaulujen uusiminen. Kiitos
maininta. 
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V eturinliimmittaj(i Onni Karjalainen, Imatra 2 
Hr 13-veturin aluevaihteen suojakannen kiinnitys aukiasentoon. 
Kli tosmainin ta. 

Veturinpuhdistajainesimies Toivo Laine, Helsinki 
Juomavesipuliojen poistaminen paikallisliikennejunista. Kiitosmai
ninta. 

Nimim. "Nelisuunta" 
Huomion kiinnittaminen puisten kuormalavojen korjausmahdolli
suuksiin vankiloissa. Kiitosmaininta. 

Asemapiiiillikko Tauno Kohonen, Loimaa 
Onnittelukortti VR:lta asiakkaille annettaviin kukkatervehdyksiin. 
Kii tosmainin ta. 

Kirjuri Martti Ranta, T ampere 
VR:n kaytossa olevien yksityisten autojen varustaminen VR:n tun
nuksilla. Kiitosmaininta. 

Kirjuri Eero Huhtala, Helsinki 
Puhelun vastaanottolomakkeen painattaminen. Kiitosmaininta. 

(Jrt n:o 149/71, 15. 7. 71.) VT 30/71. 2. 

Matkailulippujen myynti 3 
Matkailulipun sisaltaessa laivamatkan kantosiipialus "Tehilla" Jy

vaskylan ja Lahden valilla on lipun ostajalle huomautettava, etta ra
joitetun paikkamaaran vuoksi on hanen varattava etukateen paikka 
hs "Tehilla". llman paikanvarausta oikeuttaa lippu matkustamaan vain 
jos aluksessa on varaamattomia paikkoja. 

Paikan varauksen voi tehda myohemminkin matkan aikana. Jos 
paikanvarausta ei ole tehty ja laivamatka taman vuoksi jaa tekematta, 
ei laivayhtio suorita takaisin laivamatkan osuutta matkailulipun hin
nasta. 

(Tft n:o To 609/242, 26. 7. 71.) VT 30/71. 3. 

Postivaunujen vaihtaminen 4 
Postivaunupiirin paallikko on lahettamassaan kirjeessa valittanut 

miehitettyjen postivaunujen liian rajusta kasittelysta, varsinkin kiito
tavarajunien valmistamista suoritettavien vaihtotoiden yhteydessa. 
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Tasta on ollut seurauksena postivaunuissa tyoskentelevien henkilciiden 
joutuminen alttiiksi loukkaantumisille. 

Liikennepaikkojen paiillikoiden on valvottava, etta Jto:n 34 § :ssa 
olevia, vaihtotyosta annettuja ohjeita ehdottomasti noudatetaan: 
etta mm. miehitettyja postivaunuja vaihdettaessa noudatetaan suurta 
varovaisuutta. 

Valmistettaessa junia joihin miehitettyja postivaunuja liitetaan, on 
vaihtotyon johtajan ennen postivaunujen vaihtoon ryhtymista tai 
yleensa vaihtoon raiteilla, joilla on miehitettyja postivaunuja, varoi
tettava vaunussa olevia seka ilmoitettava asiasta myos veturinkuljet
tajalle, jotta tama puolestaan vaihtoliikkeissa tietaisi noudattaa tar
peellista varovaisuutta. 

(Lt n:o Lko 3952, 21. 7. 71. ) VT 30/71 . 4 . 

Eraita taloudellisia indeksisarjoja 

g 
:> 

1970 v 222 297 299 
VI 222 296 299 

VII 223 298 300 
VIII 223 298 301 

IX 224 298 302 
X 224 299 314 

XI 225 299 314 
XII 225 300 319 

1971 I 228 305 325 
II 229 308 328 

III 231 308 328 
IV 232 308 332 
v 233 309 333 

VI 237 310 339 

(N:o To 195/224, 20. 7. 71 .) VT 30/71. 5 . 

138.3 
138.3 
138.3 
138.2 
138.3 
138.3 
138.4 
139.3 
140.7 
141.6 
142.7 
147.6 
148.8 
149.1 

137.8 
137.8 
137.8 
137.7 
137.8 
137.8 
137.9 
138.8 
140.2 
141.0 
142.1 
147.0 
148.2 
148.5 

6 Jto:n korjauslehti 2 ja Jtt:n korjauslehti 9 

Jto:n korjauslehti 2 ja Jtt:n korjauslehti 9 ovat ilmestyneet pai
nosta ja perusjakelu suoritettu painatusjaoston toimesta. Korjauslehtiin 
sisaltyvat Jto:n ja Jtt:n muutokset tulevat voimaan 1. 8. 1971 lukien. 

(N:o Lko 241, 26. 7. 71.) VT 30/71. 6. 
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Aikataulun 138 li ays 1 
Lisays n:o 3 aikatauluun 138 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. 
(Lt n:o Lko 2418, 26. 7. 71. ) VT 30/71. 7. 

Huoltoasemaostot 8 
Rautatiehallitus on tehnyt hankintasopimuksen huoltoasemaostoista 

Oy Teboil Ab:n kanssa. Sopimus on voimassa yhden vuoden ajan 
alkaen 8. 7. 1971. Hankintasopimuksen numero on 1710/21890. 

Sopimuksen mukaan TB on sitoutunut antamaan tilaajalle bensii
nia, kaasuoljya ja voiteluaineita tilaajan kulloinkin tarvitsemat mii iiriit 
seuraavilta TB:n (SP:n) huoltamoilta: 

Helsinki, Hameentie 39 
Helsinki, Koroistentie 10 
Helsinki, Pakilantie 65 
Hvvinkaii 
T~~ku , Satakunnantie 
Tampere, Viinikka 
Pori, Impola 
Pori, Satakunnankatu 
Hiimeenlinna, Hiimeensaarenkatu 
Toijala 
Jyvaskylii Kalevankatu 6 
Seiniijoki, Kauppakatu 22 
Vaasa, Olympiakatu 5-7 
Lahti, J alkarannantie 8 
Riihimiiki , Sakonkatu 4 
Mikkeli , Suur-Savon aukio 
Kuopio, Rastaantie 

Rovaniemi, Kairatie 55 
Rovaniemi, Hallituskatu 29 
Kemi, Eteliitie 
Oulu, Rautatienkatu 
Iisalmi, Pohjolankatu 20 
Kajaani, Suvantoranta 
Kontiomiiki 

avonlinna, Tulliportinkatu 23 
Lieksa, Siltakatu 5 
Lieksa, Rajantie 2 
Nurmes, Mikonsalmi 
Kouvola, Kauppalankatu 3 7 
Kouvola, Salpausselankatu 49 
Imatra, Linnalankatu 1 
Imatra, Vuoksenniska 
Lappeenranta, Tullitie 1 
Joensuu, Kirkkokatu 35 

Tilauksina kaytetaan yksinomaan valtionrautateiden tilauslomak
keita. Tilauksiin merkitaan nakyviin kunkin paikkakunnan nettohinta 
( ohjehinta - huoltamon alennus ) . Paakonttorin alennus otetaan huo
mioon sopimuksen mukaisesti laskutuksen yhteydessii. Laskutus tapah
tuu Oy Teboil Ab:n paiikonttorin kautta ao. piiiivarastoon, mika on 
merkittiiva tilaukseen. 

Oy Teboil Ab:n myontiimat sekii piiiikonttorin etta huoltamoiden 
alennukset ilmeneviit hankintasopimuksesta. 

SamaHa huomautetaan, etta huoltoasemaostot voivat tulia kysy· 
mykseen vain silloin, kun VR:n omista tai VR:n kaytossa olevista 
oljy-yhtioiden sailioistii ei ole tilaisuutta ottaa poltto- ja voiteluaineita. 

(Hto 512/560/352, 22. 7. 71.) VT 30/71. 8. -
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9 Polrtooljyn tilaaminen kiinteistojen lammitykseen 

Rautatiehallitus on tehnyt sopimukset polttooljyhankinnoista seu
raa ien yhtioiden kanssa: Oy Esso Ab, Oy Teboil Ab, Neste Oy ja 
Oy Shell Ab. 

Sopimukset ovat voimassa 12. 7. 1971-11. 7. 1972. 
Kevyt polttooljy toimitetaan vapaasti tilaajan sailioon, taskas polt

tooljy joko vapaasti vaunussa toimitusvarastolla tai vapaasti tilaajan 
ailiossa alempana olevan erittelyn mukaisesti. 

Tilaukset tulee osoittaa ja lahettaa suoraan oljy-yhtioiden ao. toi
mitusvatastoille. Laskutus tapahtuu Popun kautta. 

VR:n kulutuskohteisiin tilataan polttooljyt seutaavan luettelon mu
kaan. (Huom. Polttooljyt tilataan oljy-yhtioilta vain siina tapauksessa, 
etta omaa dieselpolttonestetta ei voida toimittaa ao. paikkoihin. ) 
Polttooljy n:o 1: 

Toimittaja- Toimitus-
Kulutuspaikka yhtii:i varasto Pub n :o 
Alavus Esso Vaasa 12 845 
H aapajarvi - ,,- Kokkola 16 230 
H amina TB Kotka 15 300 
Heinola -,,- Helsinki 780 611 
Heisinki -,,- Helsinki 780 611 
Herrala -,,- Helsinki 780 611 
Hyrynsalmi Esso Kajaani 8 036 
Hyvinkliii - ,,- Helsinki 681122 
H iimeenlinna -,,- Helsinki 681122 
Iisalmi -,,- Kuopio 82 333 
Ilomantsi TB Joensuu 80136 
Imatra - ,,- Kotka 15 300 
Inkeroinen TB Kotka 15 300 
Inkoo Esso Helsinki 681122 
Joensuu TB Joensuu 80136 
Juankoski Esso Kuopio 82 333 
Juurikorpi -,,- Kotka 11260 
JyviiskyHi -,,- Jyviiskylii 71402 
Jiimsiinkoski TB JyviiskyHi 17 013 
Kajaani - ,,- Kajaani 2 739 
Kannonkoski Esso Kokkola 16230 
Kausala TB Kotka 15 300 
Keitelepohja Esso Kokkola 16230 
Kemi TB Kemi 82 023 
Kirkkonurnmi Esso Helsinki 681122 
Kirkniemi TB Helsinki 780 611 
Koivu - ,,- Kemi 82 023 
Kontiomiiki - ,,- Oulu 22 766 
Koski Esso Tutku 301000 
Kotka -,,- Kotka 11260 
Kouvola TB Kotka 15 300 
Kuivaniemi -,,- Kemi 82 023 
Kuopio Esso Kuopio 82 333 
Kupittaa - ,,- Turku 301000 
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Toimittaja- Toimitus- 9 Kulutuspaikka yhtio varasto Puh n:o 
Kutemainen TB JyvaskyHi 17 013 
Kyro Esso Turku 301000 
Lahti -,,- Helsinki 681122 
Lappi:Ia -,,- Helsinki 681122 
Laukaa -,,- Jyvaskyla 71402 
Loimaa -,,- Tutku 301000 
Loviisa TB Helsinki 780 611 
Luikonlahti -,,- Kuopio 20 378 
Malmi -,,- Helsinki 780 611 
Mas ala -,,- Helsinki 780 611 
Messukyla Esso Tampere 57 800 
Mikkeli -,,- Mikkeli 11155 
Muhos TB Oulu 43 834 
Myllymaki Esso Jyvaskyla 71402 
Naantali -,,- Turku 301000 
Nokia -,,- Tampere 57 800 
Orivesi -,,- Tampere 57 800 
Oulu TB Oulu 43 854 
Parkano Esso Pori 84234 
Parol a -,,- Helsinki 681122 
Pasila TB Helsinki 780 611 
Pello Esso Kemi 82 056 
Pernio TB,- Turku 301000 
Pieksamaki Kuopio 20 378 
Pihlajavesi -,,- Vaasa 11812 
Pikkarala - ,,- Oulu 43 834 
Pitaianmili 

Es~~ Helsinki 780 611 
Pohjankutu Helsinki 681122 
Pori -,,- Pori 84234 
Punkaharju TB Kotka 15 300 

~kaki -,,- Kotka 15 300 
Esso Helsinki 681122 

Ruukki TB Oulu 43 834 
Rantamaki Esso Turku 301000 
Saarijiirvi -,,- Kokkola 16230 
Savonlinna -,,- Lappeenranta 10 855 
Simo TB Kemi 82 023 
Sornliinen -,,- Helsinki 780 611 
Taavetti Esso Lappeenranta 10 855 
Tampere -,,- Tampere 57 800 
Tikkurila TB Helsinki 780 611 
Toijala Esso Tampere 57 800 
Tuomioja TB Oulu 43 834 
Turku Esso Turku 301000 
Utajiirvi TB Oulu 43 834 
Vaasa Esso Vaasa 12 845 
Vainikkala -,,- Lappeenranta 10 855 
Valkeakoski ri'- Tampere 57 800 
Va:lko Helsinki 780 611 
Vammala Esso Pori 84234 
Varanen -,,- Kokkola 16 230 
Varkaus -,,- Kuopio 82 333 
Vihtavuori TB Jyvaskyla 17 OJ 3 
Vilppula Esso Tampere 57 800 
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9 Toimittaja- Toimitus-
Kulutuspaikka yhtio varasto Puh. n:o 
Vinska TB Kotka 15 300 
Ylivieska Esso Kokkola 16230 
.Aetsa TB Turku 26226 
Ahtari Esso Vaasa 12 845 
Ammansaari TB Kajaani 2 739 

Raskas polttooljy n:o 4: 

Vapaasti tilaajan siiiliossii: 
Helsinki, liimpo-

keskus Shell Helsinki 681011 
Helsingin varikko, 

Pasila - ,,- Helsinki 681 011 
Helsingin varikko, 

Pasilan suo -,,- Helsinki 681011 
Pasilan konepaja - ,,- Helsinki 681011 
Kouvola, asema TB Helsinki 780 611 

uppulinna, 
keskuspuutarha Esso Helsinki 681122 

Turku, varikko Neste Naantali 26 080 
Vaasa, konepaja - ,,- Kokkola 16411 

Vapaasti rautatiesiiiliovaunussa toimitusvarastolla: 

Hyvinkiia, kone-
paja Neste Naantali 26 080 

Kouvola, varikko TB Hamina 15 300 (Kta) 
Kuopio, konepaja Esso Kotka 11260 
Pieksiimaki, kone-

paja -,,- Kotka 11260 
Seiniijoki, asema-

varikko Neste Naantali 26 080 
Tampere, varikko -,,-- Naantali 26 080 

Raskas polttooljy n:o 5 (POR 230 ) : 

V apaasti tilaajan siiiliossii: 
Oulu, konepaja Neste Oulu 42 881 

(Hto 511/560/351, 22. 7. 71.) VT 30/71. 9. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 31 

Vilttaus Vlrallislin tledotuksiin merkltiin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusJaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. S. 8. 1971 

sis a 11 y s: 

1. Valtion virkamiesten palkkaustaulukot 
ajalle 1. 9. 1971-31. 12. 1971. 

2. Kiitojunien paikanvaraamismaksut. 
3. Liikennepaikkojen vhlirnatkat 

-julkaisu: muutoksia. 
4. Matkalippualennuksia. 

5. Polttooljyn tilaaminen kiinteistojen 
1iimmicykseen: o i k a is u. 

6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 
8. Nimityksia . 

V altionvirkamiesten palkkaustaulukot ajalle 1 
1. 9. 1971--31. 12.1971 

Valtion virkamiesten palkkaukset suoritetaan 1. 9. 1971--31. 12. 
1971 valiselta ajalta valtiovarainministerion antamien ohjeiden liitteena 
3 olevien taulukoiden mukaan, jotka on otettu Virallisten tiedotusten 
tahan numeroon. Palkkaustaulukoiden kayttoohjeet on julkaistu VT: sa 
4/71.2. (Hloj n:o Hlo 74/120/71, 28. 7. 71.) VT 31/71. 1. 

13443/71 
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1 Liite 3 
Palkkaustaulukot ajalle 1. 9.1971-31. 12. 1971 

Taulukko 1 Taulukko 2 

A-palkkausluokkien peruspalkat B-palkkaluokkien peruspalkat 
ja vuosipalkkiot, mk ja vuosipalkkiot, mk 

Palkkaus- Peruspalkka tai vuosipalkkio Pa!kkaus- Peruspalkka tal vuosipalkkio 
luokka vuodessa kuukaudessa luokka vuodessa kuukaudessa 

A1 8 073,84 672,82 B1 40 648,56 3 387,38 
A2 8 260,68 688,39 B2 42 728,04 3 560,67 
A3 8 461,80 705,15 B3 45 529,80 3 794,15 
A4 8691,- 724,25 B4 48 881,76 4 073,48 
A5 8 920,44 743,37 B5 53 019,60 4 418,30 

A6 9149,88 762,49 B6 57 868,80 4 822,40 
A7 9 379,44 781,62 B7 63 371,28 5 280,94 
AS 9 625,44 802,12 B8 69 654,24 5 804,52 
A9 9 912,72 826,06 
A 10 10 216,08 851,34 

All 
Taulukko 3 

10 536,24 878,02 
A 12 10 869,24 905,77 Sopimuspalkkaluokkien sopimus-
A 13 11202,36 933,53 palkat, mk 
A 14 11535,60 961,30 Sopimus-
A 15 11921,76 993,48 palkka- Sopimuspalkka 

luokka vuodessa kuukaudessa 

A 16 12 394,08 1032,84 S1 18 987,72 1582,31 
A 17 12 894,96 1074,58 S2 20 137,44 1678,12 
A 18 13 487,28 1123,94 S3 21395,76 1782,98 
A 19 14137,80 1178,15 S4 22 761,24 1896,77 
A20 14 904,24 1242,02 S5 24159,36 2 013,28 

A21 15 665,28 1305,44 S6 25 724,64 2143,72 
A22 16 511,16 1375,93 S7 27 389,40 2 282,45 
A23 17 340,96 1445,08 S8 29 314,44 2 442,87 
A24 18 291,84 1524,32 S9 31409,16 2617,43 
A25 19 344,84 1612,07 s 10 33 656,28 2 804,69 

A26 20 454,96 1704,58 Sll 36 218,64 3 018,22 
A27 21642,48 1803,54 s 12 38 912,04 3 242,67 
A28 22 923,24 1910,27 s 13 40 648,56 3 387,38 
A29 24369,- 2 030,75 s 14 42 728,04 3 560,67 
A30 25 875,48 2 156,29 s 15 45 529,80 3 794,15 

s 16 48 881,76 4 073,48 
s 17 53 019,60 4 418,30 
s 18 57 868,80 4 822,40 
s 19 63 371,28 5 280,94 
s 20 69 654,24 5 804,52 
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1. 9.1971--31.12.1971 1 

Taulukko 4 a 

A-palkkausluokkien ikal.isat, mk 

Palkkaus- Ikiilisiit vuodessa Ikiilisiit kuukaudessa 
luokka ensimmainen toinen kolmas neljiis viides ensimmiiinen toinen kolmas neljiis viide$ 

A 1 484,44 403,68 403,68 403 ,68 403,68 40,37 33,64 33,64 33,64 33,64 
A2 495,60 413,04 413,04 413,04 413,04 41,30 34,42 34,42 34,42 34,42 
A 3 507,72 423,12 423,12 423,12 423 ,12 42,31 35,26 35,26 35,26 35,26 
A4 521,52 434,52 434,52 434,52 434,52 43,46 36,21 36,21 36,21 36,21 
A5 535,20 446,04 446,04 446,04 446,04 44,60 37,17 37,17 37,17 37,17 

A 5 549,- 457,44 457,44 457,44 457,44 45,75 38,12 38,12 38,12 38,12 
A7 562,80 468,96 468,96 468,96 468,96 46,90 39,08 39,08 39,08 39,08 
A8 577,56 481,32 481 ,32 481 ,32 481 ,32 48,13 40,11 40,11 40,11 40,11 
A 9 594,72 495,60 495,60 495,60 495,60 49,56 41 ,30 41 ,30 41,30 41,30 
A 10 612 ,96 510,84 510,84 510,84 510,84 51,08 42,57 42,57 42,57 42,57 

A ll 632,16 526,80 526,80 526,80 526,80 52,68 43,90 43,90 43,90 43,90 
A 12 652,20 543,48 543,48 543,48 543,48 54,35 45,29 45,29 45,29 45,29 
Al3 672,12 560,16 560,16 560,16 560,16 56,01 46,68 46,68 46,68 46,68 
A 14 692,16 576,84 576,84 576,84 576,84 57,68 48,07 48,07 48,07 48,07 
A 15 715,32 596,04 596,04 596,04 596,04 59,61 49,67 49,67 49,67 49,67 

A16 743,64 619,68 619,68 619,68 619,68 61 ,97 51,64 51,64 51,64 51,64 
A 17 773,64 644,76 644,76 644,76 644,76 64,47 53,73 53,73 53,73 53,73 
A 18 809,28 674,40 674,40 674,40 674,40 67,44 56,20 56,20 56,20 56,20 
A 19 848,28 706,92 706,92 706,92 706,92 70,69 58,91 58,91 58,91 58,91 
A 20 894,24 745,20 745,20 745,20 745,20 74,52 62,10 62,10 62,10 62,1() 

A 21 939,96 783,24 783,24 783,24 783,24 78,33 65,72 65,72 65,72 65,72 
A22 990,72 825,60 825,60 825,60 825,60 82,56 68,80 68,80 68,80 68,80 
A23 1040,40 867,- 867,- 867,- 867,- 86,70 72,25 72,25 72,25 72,25 
A24 1 097 ,52 914,64 914,64 914,64 914,64 91,46 76,22 76,22 76,22 76,22 
A25 1160,64 967,20 967,20 967,20 967,20 96,72 80,60 80,60 80,60 80,60 

A26 1 277,24 1 022,76 1 022,76 1 022,76 1 022,76 102,27 85,23 85,23 85,23 85,23 
A27 1 298,52 1 082,16 1 082 ,16 1 082,16 1 082,16 108,21 90,18 90,18 90,18 90,18 
A28 1 375,44 1146,12 1146,12 1146,12 1146,12 114,62 95,51 95,51 95,51 95,51 
A29 1 462,20 1 218,48 1 218,48 1 218,48 1 218,48 121,85 101,54 101,54 101,54 101,54 
A 30 1 552,56 1 293,72 1293,72 1193,72 1 293,72 129,38 107,81 107,81 107,81 107,81 



31 - 4 -

1 1. 9. 1971--31.12.1971 

Taulukko 4 b 

A-palkkausluokkien ikalis:it, mk 
Palkkaus- Ikiilisiit vuodessa Ikiilisiit kuukaudessa 
Juokka ensimmiiinen toinen kolmas neljiis viides ensimmiiinen toinen kolmas neljiis viides 

A 15 766,44 63,87 

A 16 
A17 
A 18 
A 19 
A20 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

766,4 761,04 
766,44 761,04 845,88 

766,44 761,04 845,88 829,80 
761,04 845,88 829,80 950,88 
845,88 829,80 950,88 1 053,-

829,80 950,88 1 053,- 1110,12 
950,88 1 053,- 1110,12 1187,52 

1 053,- 1110,12 1187,52 1 280,76 
1 053,- 1110,12 1187,52 1 280,76 1 445,76 
1110,12 1187,52 1 280,76 1445,76 1 506,48 

87,75 
92,51 

63,87 63,42 
63,87 63,42 70,49 

63,87 63,42 70,49 69,15 
63,42 70,49 69,15 79,24 
70,49 69,15 79,24 87,75 

69,15 79,24 87,75 92,51 
79,24 87,75 92,51 98,96 
87,75 92,51 98,96 106,73 
92,51 98,96 106,73 120,48 
98,96 106,73 120,48 125,54 

A 26 1187,52 1 280,76 1 445,76 1506,48 1 766,40 98,96 106,73 120,48 125,54 147,20 
A 27 1280,76 1445,76 1506,48 1 766,40 1 937,88 106,73 120,48 125,54 147,20 161,49 
A 28 1445,76 1506,48 1 766,40 1 937,88 2 108,28 120,48 125,54 147,20 161,49 175,69 
A29 1506,481766,401937,88 2108,28 2477,52125,54147,20161,49175,69 206,46 
A 30 1766,40 1937,88 2 108,28 2 477,52 2 598,12 147,20 161,49 175,69 206,46 216,51 
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Taulukko 5a 

A-palkkausluokkien kahden ja useamman ikalisan yhteismaara 
kuukaudessa, mk 

Palkkaus- kaksl lkiilisiiii Kolme ikiilislili Neljii lkiilisiia Vlisi lkiilisiiii 
luokka yhteensii yhteensii yhteensii yhteensa 

Al .............. 74,01 107,65 141,29 174,93 
A2 0 •• 0 ••• • •• ••• • 75,72 110,14 144,56 178,98 
A3 ......... . .... 77,57 112,83 148,09 183,35 
A4 ••••••• 0 • ••••• 79,67 115,88 152,09 188,30 
A5 •• 0 • • ••••••••• 81,77 118,94 156,11 193,28 

A6 . .... .. .. .. .. . 83,87 121,99 160,11 198,23 
A7 .. .. ... .... ... 85,98 125,06 164,14 203,22 
A8 ••••••••••••• 0 88,24 128,35 168,46 208,57 
A9 • • 0 ••• ••• ••• • • 90,86 132,16 173,46 214,76 
A 10 •• • • • • •• •• 0. 0. 93,65 136,22 178,79 221 ,36 

All .............. 96,58 140,48 184,38 228,28 
A 12 0 ••••••• • •• • •• 99,64 144,93 190,22 235,51 
A13 .............. 102,69 149,37 196,05 242,73 
A 14 ..... .... ..... 105,75 153,82 201,89 249,96 
A15 .... .. ........ 109,28 158,95 208,62 258,29 

A 16 .......... ... . 113,61 165,25 216,89 268,5.3 
A 17 . .... ... . .. ... 118,20 171,93 225,66 279,.39 
A 18 ........... ... 12.3,64 179,84 236,04 292,24 
A 19 .... . ... ... .. . 129,60 188,51 247,42 306,.33 
A20 0 •• •• • ••••• •• • 136,62 198,72 260,82 322,92 

A21 ......... . .... 143,60 208,87 274,14 3.39,41 
A22 .............. 151,36 220,16 288,96 357,76 
A23 ..... . ........ 158,95 231,20 303,45 375,70 
A24 .. . .. ...... . .. 167,68 243,90 320,12 396,34 
A25 ..... . .. ..... . 177,32 257,92 3.38,52 419,12 

A26 ......... .. ... . 187,50 272,73 357,96 443,19 
A27 ............ . . 198,.39 288,57 378,75 468,93 
A28 .............. 210,13 305,64 401,15 496,66 
A29 .. . .. . ... .. ... 223,39 324,93 426,47 528,01 
A30 . . ....... . .... 2.37,19 345,- 452,81 560,62 
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1 1.9.1971--31 .12.1971 

Taulukko 5b 

A-palkkausluokkien kahden ja useamman ikalislin yhteismaara 
kuukaudessa, mk 

Palkkaus· kaksi ikiilisiiii Kolme ikiilisaii Nelia ikalisiiii V iisi ikallsiiii 
luokka yhteensa yhteensli yhteensa yhteensii 

A 15 .............. 248,54 

A 16 .............. 209,18 272,60 
A 17 ... .. .. .. . . .. . 167,44 230,86 301,35 
A18 .•.••...•. .. 0. 118,08 181,50 251,99 321,14 
A19 .............. 127,29 197,78 266,93 346,17 
A20 • •••• •••• ••• • 0 133,91 203,06 282,30 370,05 

A21 ....... .... ... 139,64 218,88 306,63 399,14 
A22 ......... . . ... 148,39 236,14 328,65 427,61 
A23 ..... . ... ... .. 166,99 259,50 358,46 465,19 
A24 ••••••••••••• 0 180,26 279,22 385,95 506,43 
A25 .............. 191,47 298,20 418,68 544,22 

A26 .............. 205,69 326,17 451,71 598,91 
A27 .. ... ... .... .. 227,21 352,75 499,95 661,44 
A28 •••• 0 • • 0 •••••• 246,02 393,22 554,71 730,40 
A29 ............ . . 272,74 434,23 609,92 816,38 
A30 .............. 308,69 -184,38 690,84 907,35 
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Taulukko 6 

A-palkkausluokkien kalliinpaikanlisiit, mk 

Kalliinpalkanllsii vuodessa Kalliinpalkanlisii kuukaudessa 
lll II I m II I 

Palkkaus· kalleus· kalleus- kalleus· kalleus· kalleus· kalleus· 
luokka rybmiissii ryhmiissii rybmiissii ryhmiissii rybmiissii ryhmiissii 

A1 •••• •• • • •••••• 0 155,04 300,72 451,56 12,92 25,06 37,63 
A2 ............... 155,04 319,80 466,32 12,92 26,65 38,86 
A3 .............. . 174,12 339,60 506,04 14,51 28,30 42,17 
A4 ............... 174,12 348,96 514,68 14,51 29,08 42,89 
A5 ••••••• • •••••• 0 176,88 359,40 540,48 14,74 29,95 45,04 

A6 ••••••••• 0 ••••• 188,16 367,20 568,32 15,68 30,60 47,36 
A7 ...... .. . . ..... 198,60 393,24 588,72 16,55 32,77 49,06 
A8 ........... . ... 211,56 412,68 625,08 17,63 34,39 52,09 
A9 ............... 212,28 440,88 658,56 17,69 36,74 54,88 
AlO 0 •••• ••••••••• 238,44 469,68 703,44 19,87 39,14 58,62 

All • •••• 0. 0. 0 •••• 250,32 502,44 743,64 20,86 41,87 61,97 
A12 •••••••••••• 0. 253,56 516,60 795,48 21,13 43,05 66,29 
A13 ...... . ....... 274,92 560,28 877,20 22,91 46,69 73,10 
A 14 .............. 311,28 626,76 956,16 25,94 52,23 79,68 
A15 ....... . ...... 335,40 671,76 1000,56 27,95 55,98 83,38 

A16 •••••••••• 0 • • • 349,68 686,04 1036,92 29,14 57,17 86,41 
A17 ••••• • ••••• 0 •• 357,60 732,- 1 087,56 29,80 61,- 90,63 
A18 .............. 378,96 768,12 1143,- 31,58 64,01 95,25 
A 19 0 •• 0 •••••••••• 404,52 798,84 1212,36 33,71 66,57 101,03 
A20 .. . ........... 422,40 838,80 1256,64 35,20 69,90 104,72 

A21 0 •• 0 •• • ••••••• 449,28 889,56 1334,16 37,44 74,13 111,18 
A22 . .. ........... 462,- 917,52 1380,36 38,50 76,46 115,03 
A23 ••• 0 •••• 0 ••••• 483,48 967,80 1468,80 40,29 80,65 122,40 
A24 0 •• 0 0 • ••••••• 0 502,68 1024,32 1521,60 41,89 85,36 126,80 
A25 •••• 0 • •• 0 • •• 0. 551,64 1 073,52 1618,32 45,97 89,46 134,86 

A26 .............. 570,84 1115,88 1686,72 47,57 92,99 140,56 
A27 ..... . ... . .... 600,- 1196,76 1775,88 50,- 99,73 147,99 
A28 .............. 631,44 1250,04 1 873,80 52,62 104,17 156,15 
A29 .............. 643,68 1290,12 1933,92 53,64 107,51 161,16 
A30 ilman ikiilisiiii . 667,20 1341,- 2 007,48 55,60 111,75 167,29 

A30 y hdellii ikiilisiillii 692,64 1 385,52 2 082,24 57,72 115,46 173,52 
kahdella 

" 
723,36 1438,56 2 183,04 60,28 119,88 181,92 

kolmella 
" 

739,56 1502,04 2 241,60 61,63 125,17 186,80 
neljiillii 

" 
765,72 1550,04 2 315,16 63,81 129,17 192,93 

vii della 809,88 1605,84 2 423,88 67,49 133,82 201,99 
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1 1.9.1971--31.12.1971 

Taulukko 7 a (Yhdistelmataulukko) 

A-palkkausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisan 
seka ikalisien yhteismaara ikalisaryhmittiiin kuukaudessa, mk 

III KALLEUSRYHMA 
Palkkaus· Ikiilisien I ukumiiiirii 

luokka 0 1 2 3 4 5 
A1 685,74 726,11 759,75 793,39 827,03 860,67 
A2 701,31 742,61 777,03 811,45 845,87 880,29 
A3 719,66 761,97 797,23 832,49 867,75 903,01 
A4 738,76 782,22 818,43 854,64 890,85 927,06 
A5 758,11 802,71 839,88 877,05 914,22 951,39 

A6 778,17 823,92 862,04 900,16 938,28 976,40 
A7 798,17 845,07 884,15 923,23 962,31 1001,39 
A8 819,75 867,88 907,99 948,10 988,21 1028,32 
A9 843,75 893,31 934,61 975,91 1017,21 1 058,51 
A 10 871,21 922,29 964,86 1 007,43 1050,- 1092,57 

All 898,88 951,56 995,46 1 039,36 1083,26 1127,16 
A 12 926,90 981,25 1 026,54 1071,83 1117,12 1162,41 
A 13 956,44 1012,45 1059,13 1105,81 1152,49 1199,17 
A 14 987,24 1044,92 1092,99 1141,06 1189,13 1 237,20 
A 15 1 021,43 1081,04 1130,71 1180,38 1230,05 1279,72 

A 16 1 061,98 1 123,95 1175,59 1 227,23 1278,87 1330,51 
A 17 1 104,38 1168,85 1222,58 1 276,31 1330,04 1383,77 
A 18 1 155,52 1222,96 1279,16 1335,36 1 391,56 1447,76 
A 19 1211,86 1282,55 1 341,46 1400,37 1459,28 1518,19 
A20 1277,22 1 351,74 1 413,84 1475,94 1538,04 1600,14 

A 21 1 342,88 1 421,21 1486,48 1551,75 1 617,02 1682,29 
A22 1414,43 1496,99 1565,79 1 634,59 1703,39 1 772,19 
A23 1 485,37 1572,07 1644,32 1 716,57 1788,82 1 861,07 
A24 1 566,21 1 657,67 1 733,89 1 810,11 1886,33 1962,55 
A25 1658,04 1754,76 1835,36 1915,96 1996,56 2 077,16 

A26 1 752,15 1854,42 1 939,65 2 024,88 2 110,11 2195,34 
A27 1 853,54 1961,75 2 051 ,93 2142,11 2 232,29 2 322,47 
A28 1962,89 2 077,51 2 173,02 2 268,53 2 364,04 2 459,55 
A29 2 084,39 2 206,24 2 307,78 2 409,32 2 510,86 2 612,40 
A30 2 211,89 2 341,27 2 449,08 2 556,89 2 664,70 2 772,51 
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1. 9. 1971--31.12.1971 1 

Taulukko 7 a jatkoa 

II KALLEUSRYHMA 
Palkkaus- Ikalisien Jukumiiiirii 

luokka 0 1 2 3 4 5 

A1 697,88 738,25 771,89 805,53 839,17 872,81 
A2 715,04 756,34 790,76 825,18 859,60 894,02 
A3 733,45 775,76 811,02 846,28 881,54 916,80 
A4 753,33 796,79 833,- 869,21 905,42 941,63 
A5 773,32 817,92 855,09 892,26 929,43 966,60 

A6 793,09 838,84 876,96 915,08 953,20 991,32 
A7 814,39 861,29 900,37 939,45 978,53 1 017,61 
A8 836,51 884,64 924,75 964,86 1004,97 1045,08 
A9 862,80 912,36 953,66 994,96 1036,26 1077,56 
A10 890,48 941,56 984,13 1026,70 1069,27 1111,84 

All 919,89 972,57 1 016,47 1060,37 1104,27 1148,17 
A 12 948,82 1003,17 1 048,46 1093,75 1139,04 1184,33 
A13 980,22 1 036,23 1 082,91 1129,59 1176,27 1222,95 
A 14 1 013,53 1071,21 1119,28 1167,35 1215,42 1263,49 
A 15 1 049,46 1109,07 1158,74 1 208,41 1258,08 1307,75 

A 16 1 090,01 1151,98 1203,62 1255,26 1306,90 1 358,54 
A 17 1135,58 1200,05 1 253,78 1 307,51 1361,24 1 414,97 
A 18 1187,95 1255,39 1 311,59 1 367,79 1423,99 1480,19 
A 19 1244,72 1 315,41 1374,32 1 433,23 1492,14 1 551,05 
A20 1 311,92 1 386,44 1448,54 1510,64 1572,74 1634,84 

A21 1 379,57 1 457,90 1523,17 1588,44 1 653,71 1 718,98 
A22 1452,39 1534,95 1603,75 1 672,55 1 741,35 1810,15 
A23 1525,73 1 612,43 1684,68 1756,93 1 829,18 1 901,43 
A24 1609,68 1 701,14 1 777,36 1853,58 1929,80 2 006,02 
A25 1 701,53 1798,25 1878,85 1959,45 2 040,05 2 120,65 

A26 1797,57 1 899,84 1985,07 2 070,30 2155,53 2 240,76 
A27 1903,27 2 011,48 2 101,66 2 191,84 2 282,02 2 372,20 
A28 2 014,44 2129,06 2 224,57 2 320,08 2 415,59 2 511,10 
A29 2 138,26 2 260,11 2 361,65 2 463,19 2564,73 2 666,27 
A30 2 268,04 2 397,42 2 505,23 2 613,04 2 720,85 2 828,66 
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1 1. 9. 1971--31.12.1971 

T aulukko 7 a jatkoa 

I KALLEUSRYHMA 
Palkkaus· Iklilisien lukumaiirii 

luokka 0 1 2 J 4 5 
A1 710,45 750,82 784,46 818,10 851,74 885,38 
A2 727,25 768,55 802,97 837,39 871,81 906,23 
A3 747,32 789,63 824,89 860,15 895,41 930,67 
A4 767,14 810,60 846,81 883,02 919,23 955,44 
A5 788,41 833,01 870,18 907,35 944,52 981,69 

A6 809,85 855,60 893,72 931,84 969,96 1008,08 
A7 830,68 877,58 916,66 955,74 994,82 1033,90 
A8 854,21 902,34 942,45 982,56 1022,67 1062,78 
A9 880,94 930,50 971,80 1 013,10 1 054,40 1095,70 
A 10 909,96 961,04 1 003,61 1046,18 1088,75 1 131,32 

All 939,99 992,67 1036,57 1 080,47 1124,37 1168,27 
A 12 972,06 1 026,41 1 071,70 1116,99 1162,28 1207,57 
A13 1006,63 1062,64 1109,32 1156,- 1202,68 1249,36 
A14 1040,98 1098,66 1146,73 1194,80 1242,87 1290,94 
A 15 1076,86 1136,47 1186,14 1 235,81 1285,48 1 335,15 

A 16 1119,25 1181,22 1232,86 1284,50 1 336,14 1 387,78 
A17 1165,21 1 229,68 1 283,41 1 337,14 1 390,87 1444,60 
A 18 1 219,19 1286,63 1 342,83 1399,03 1455,23 1 511,43 
A19 1 279,18 1349,87 1 408,78 1467,69 1526,60 1585,51 
A20 1346,74 1 421,26 1 483,36 1545,46 1607,56 1669,66 

A21 1416,62 1494,95 1560,22 1 625,49 1 690,76 1756,03 
A22 1490,96 1 573,52 1642,32 1 711,12 1779,92 1848,72 
A23 1 567,48 1 654,18 1 726,43 1798,68 1870,93 1 943,18 
A24 1 651,12 1 742,58 1 818,80 1895,02 1971,24 2 047,46 
A25 1746,93 1 843,65 1 924,25 2 004,85 2 085,45 2166,05 

A26 1 845,14 1 947,14 2 032,64 2117,87 2 203,10 2 288,33 
A27 1 951,53 2 059,74 2 149,92 2 240,10 2 330,28 2 420,46 
A28 2 066,42 2 181,04 2 276,55 2 372,06 2 467,57 2 563,08 
A29 2 191,91 2 313,76 2 415,30 2 516,84 2 618,38 2 719,92 
A30 2 323,58 2 452,96 2 560,77 2 668,58 2 776,39 2 884,20 
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1. 9. 1971--31. 12. 1971 1 

Taulukko 7 b ( Yhdistelmiitaulukko) 

A-palkkausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliinpaikanlisii.n 
sekii ikiilisien y hteismiiiirii ikiilisary hmittiiin kuukaudessa, mk 

III KALLEUSRYHMA 
Palkkaus- Ikiilisien lukumiiiirii 

luokka 2 3 4 5 
A16 ... . ............ 1342,88 
A17 ••• 0 •••• •• • •• ••• 1277,22 1342,88 1414,43 
A18 . .. ... .. .. ...... 1342,88 1414,43 1485,37 
A19 ...... .. ... ... . . 1342,88 1414,43 1485,37 1566,21 
A20 ...... .. . ...... . 1414,43 1485,37 1566,21 1658,04 

A21 .. . . ......... .. . 1 485,37 1566,21 1658,04 1752,15 
A22 ... . .. . ..... .. . . 1566,21 1 658,04 1752,15 1853,54 
A23 ... . .. . ... .. .... 1658,04 1752,15 1853,54 1962,89 
A24 ••••• •••••• 0 • • •• 1 658,04 1 752)5 1853,54 1 962,89 2 084,39 
A25 .... . .. . ........ 1 752,15 1853,54 1962,89 2 084,39 2 211,89 

A26 .. . ... . ....... . . 1853,54 1962,89 2 084,39 2 211,89 2 361,21 
A27 .... ... ........ . 1962,89 2 084,39 2 211,89 2 361,21 2 525,26 
A28 .............. .. 2 084,39 2 211,89 2 361,21 2 525,26 2 702,30 
A29 . . . .... .. ...... . 2 211,89 2 361,21 2 525,26 2 702,30 2 910,94 
A30 ........ . .. . ... . 2 361,21 2 525,26 2 702,30 2 910,94 3 131,13 
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1 1.9.1971--31.12.1971 

Taulukko 7b jatkoa 

II KALLEUSRYHMA 
Palkkaus· Ikiilisien lukumaara 

luokka 2 J 4 5 
A 15 ........... ..... 1311,92 

A 16 ••• 0 •••••••••••• 1 311,92 1379,57 
A 17 ................ 1311,92 1379,57 1452,39 
A18 ••••••••• • 0 ••••• 1311,92 1379,57 1452,39 1525,73 
A 19 ••• 0 •• •••• • •• ••• 1379,57 1452,39 1525,73 1609,68 
A20 •••• 0 ••••••••••• 1452,39 1525,73 1609,68 1701,53 

A21 ................ 1525,73 1609,68 1 701,53 1797,57 
A22 • •• •• •• 0 ••••• ••• 1609,68 1 701,.53 1 797,57 1903,27 
A23 ................ 1 701,53 1 797,57 1 903,27 2 014,44 
A24 ................ 1 701,53 1797,57 1903,27 2 014,44 2138,26 
A25 .. .... .......... 1797,57 1903,27 2 014,44 2138,26 2 268,04 

A26 ••••• 0 •••••••••• 1903,27 2 014,44 2138,26 2 268,04 2 418,95 
A27 ....... ... .. .... 2 014,44 2138,26 2 268,04 2 418,95 2 584,86 
A28 ....... . .... . ... 2138,26 2 268,04 2 418,95 2 584,86 2 765,84 
A29 0 •••••••••• ••• •• 2 268,04 2 418,95 2 584,86 2 765,84 2 976,30 
A30 ........... . .... 2 418,95 2 584,86 2 765,84 2 976,30 3 197,46 

Taulukko 7 b jatkoa 

I KALLEUSRYHMA 
Palkkaus- Ikallsien lukumiiiirii 

luokka 2 3 4 5 
A15 •••••••••• 0 ••••• 1346,74 

A16 •••• •• ••••• 0 •••• 1346,74 1416,62 
A17 ................ 1 346,74 1416,62 1490,96 
A 18 0. 0 •••••••• 0 ••• • 1346,74 1416,62 1490,96 1567,48 
A 19 ••• 0 •••••••••••• 1416,62 1490,96 1 567,48 1651,12 
A20 .......... .. .... 1490,96 1567,48 1651,12 1746,93 

A21 ... ............. 1567,48 1651,12 1746,93 1845,14 
A22 .. ..... .... ..... 1 651,12 1746,93 1845,14 1 951,53 
A23 . ............... 1746,93 1845,14 1 951,53 2 066,42 
A24 •••• • •• ••• 0 ••••• 1746,93 1845,14 1 951,53 2 066,42 2 191,91 
A25 . ........ . ... ... 1 845,14 1 951,53 2 066,42 2 191,91 2 323,58 

A26 •••• 0 • • •••••• • 0. 1 951,53 2 066,42 2191,91 2 323,58 2 477,01 
A27 ............ .. .. 2 066,42 2 191,91 2 323,58 2 477,01 2646,90 
A28 ................ 2191,91 2 323,58 2 477,01 2 646,90 2 827,47 
A29 ••••••••••••• 0 •• 2 323,58 2 477,01 2 646,90 2 827,47 3 040,06 
A30 ••••• 0 ••• • • ••••• 2 477,01 2 646,90 2 827,47 3 040,06 3 265,63 



-13- 31 

Kiitojunien paikanvaraamismaksut 2 
Selvennyksena paikanvaaraamismaksun kantamisesta sellaisissa ta

pauksissa, jolloin kiitojunan runko matkan aikana jakaantuu kahdelle 
eri maaraasemalle, ilmoitetaan, etta sama maksu oikeuttaa matkustajan 
matkan aikana siirtymaan rungosta toiseen. (Top n:o To 628/242, 
30. 7. 71.) VT 31/71. 2. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 3 
Pellon aseman merkinnat sarakkeessa 4 muutetaan 1. 9. 1971 lu-

kien seuraaviksi: 
Pello . . . . . . . . . . . . Aavasaksa 50. 

ii.j 82. Tor 118. 
Lla 136. 

Tiista johtuen muutetaan allaolevien liikennepaikkojen merkinnat 
sarakkeessa 4 seuraaviksi: 

Juoksenki 

Koivumaa ... . ... . 

Naamijoki 

Turtola . .. .. . ... . 

Aavasaksa 23. 
Tor 91. .ii.j 109. 
Lla 109. 

Aavasaksa 80. 
.ii.j 52. Tor 148. 
Lla 166. 

Aavasaksa 67 . 
.ii.j 65. Tor 135. 
Lla 153. 

Aavasaksa 32. 
Tor 100 . .ii.j 100. 
Lla 118. 

Luk. 1. 9. 1971 (N:o Lko 3841, 29. 7. 71.) VT 31/71. 3. 

Matkalippualennuksia 4 
Utti (lyhinta tieta): 27. 8.-31. 8. 1971; Paaesikunnan Tiedorusosasto; 
Omaisten paivat; omaisten piiiville matkustavat ( Kuljetuslentolaivue). 
Matkustajalle myydaan 1 1;2 me.nolippua ja annetaan lomake VR 2416. 
Ostetut matkallput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. 

Paivat ovat 29. 8. 1971. 
(Mt n:o Lko 31007, 26 . 7. 71.) VT 31/71. 4. 

Helsinki (lyhinta tieta): 12.-20. 9. 1971; Osuuskunta Suomen Mes
ut; Helsingin Kansainvaliset Tek.niset Messut; messuille matkustavat. 
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Matkustajalle myydaan 1 :1;2 menolippua ja annetaan lomake VR 2416. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia . 
Messut ovat 14.-18. 9. 1971. (Mt n:o Lko 2173 , 10. 2 . 71. ) VT 31/ 
71. 4. 

Mikkeli (lyhinta tieta) : 30. 9.-5. 10. 1971 ; II/KTR 3:n Mikkelin 
vuosijuhlien toimikunta; Vuosijuhla ; vuosijuhlaan matkustavat. Mat
kustajalle myydaan 1 :1;2 menolippua ja annetaan lomake VR 2416. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. 
Vuosijuhlat vietetaan 2.-3. 10. 1971. (Mt n :o Lko 3154, 3. 2. 71. ) 
VT 31/71. 4. 

5 Polttooljyn tilaaminen kiinteistojen lammitykseen: 

oikaisu 

6 

VR Virallisia Tiedotuksia n:o 30/71. 9. on osaan painosta tullut 
painovirhe luettelo-osaan . 
Polttooljy n:o 1: 

Toimittaja- Toirnitus· 
Kulutuspaikka yhtio varas to Puh n:o 

Kutemainen Esso Jyvaskylii 17 013 
Utajarvi - ,,- Oulu 43 834 

pitaa olla: 

Kutemainen TB Jyvaskyla 17 013 
Utajarvi TB Oulu 43 834 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kaksi yp 1 l ratainsinoorin ( A 30) virkaa, toistaiseksi rautatie
hallituksen rataosastolla ( toinen ratateknillisessa toimistossa ja toinen 
rakennustoimistossa). Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 3. 9. 1971 ennen 
kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Kolme ratavartijan tointa, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa Tam
pereen vastuualueella ( 2 Tampere, 1 Karkku) ja yksi konttoriapulaisen 
(A 8) toimi, toistaiseksi J oensuun ratapiirin toimistossa ( J oensuu) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava asianomai
sen ratapiirin paallikolle viimeistaan 3. 9. 1971. 
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Kadonneita matkalippuja, benkili:ikortteja ym. 'f 
Helsingin liikennealueen ylikonduktoorille Valter Lauhiolle 18. 9. 1958 kir

ioitettu henkili:ikortti n:o 50623 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 1800/ 
3175, 19. 7. 71.) 

Helsingin varikon ylimaariiiselle tallimiebelle Karl Ylamaelle kirjoitettu kesa
kausivapaalippu n:o 102075 matkalle Helsinki-Lahti seka siihen kuuluva henkilo
kortti n:o 127579 ja vaununsiivoojalle Riitta-Liisa Vayryselle 19. 5. 71 kirjoitettu 
asuntolippu n:o 198027 matkalle Helsinki-Vanikko seka siihen kuuluva henkili:i
kortti n:o 185081 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n :o 1823/3212, 
21. 7. 71.) 

Ratavartija Toivo Vuorelalle kirjoiretru kesiikausivapaalippu n:o 088208, 
viilille Labti-Helsinki, kelpoisuusaika 1. 5.-31. 10. 1971, seka henkili:ikortti n:o 
127100, ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki rp n :o 610/2773, 19. 7. 71.) 

Konepajatyi:ilainen Frans Haapalalle kirjoitetut henkili:ikortti n:o 114473, 
kesiikausilippu n:o 093959 matkalle Hki-Junkkari sekii tilapainen vapaalippu 
n:o 534458 matkalle Hki-Pori aj. 2. 7.-1. 10. 71 ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Psi knp 21. 7. 71 .) 

Kokkolan varikolla palvelevan veturinkuljettaja Viljo Nurisalon vaimolle 
Hilmalle kirjoitettu tilapainen vapaalippu vilille Kokkola-Kemijiirvi, kelpoisuus
aika 5. 5.-4 . 8. 1971, on kadonnut ja kuoletetaan. (Sk lpp n:o 1607, 19. 7. 71.) 

Rovaniemen liikennealueella palvelevan veturinlammittiija Y rji:i Uimosen po
jalle Jyri Uimose!Je kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 162918 valille Rovaniemi 
~Helsinki (Mh-Kaj-Kuo-Mi~Ke) , voimassa 2. 6.-1. 9. 1971, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Ollpt n:o 1088/1433, 16. 7. 71.) 

Oulun keskusaseman asemarniehen Esko Kiurun pojalle Kari Mustoselle kir
joitetut tilapaiset vapaaliput n:o 518807 matkalle Oulu-Rovaniemi-Oulu, kel
poisuusaika 11 . 6.-10. 9. 1971 ja n:o 519357 matkalle Oulu-Helsinki-Oulu, 
kelpoisuusaika 19. 7.-18. 10. 1971 ovat varasterut ja kuoletetaan. (01 lpp n:o 
1109/1453, 20. 7. 71.) 

Helsingin liikennealueen junamiehelle Viljo Otto Karhulle v. 1963 annettu 
henkili:ikortti n :o 052153, aikavapaalipun henkili:ikortti n :o 104719 ja kesakausi
vapaalippu n:o 099978, matkalle Helsinki-Toijala, ovat kadonneet ja kuoletetaan . 
(Hki lpt n:o 1855/3261, 27. 7. 71.) 

Helsingin alueen radanrnuurosti:iillii tyoskenteleville tyi:intekijoille Yrjo Sal
melle kirjoitettu tyi:iliiisaikavapaalippu n :o 13435, ajalle 1. 7.-31. 7. 71 seka Olli 
Hakkaraiselle kirjoitettu tyi:iliiisaikavapaalippu n :o 13450 ajalle 1. 7.-31. 7. 71 
ovat kadonneet ja kuoletetaan . Molemmat liput kirjoitettu valille Ilmala-Hel
sinki. (Hgin alueen radanmuutostyot n :o 1028/902, 26. 7. 71.) 

3 pl tyi:injohtaja Pertti Ki:ilhille kirjoitetut henkili:ikortti n:o 114076 seka 
kesiikausivapaalippu n:o 073112 matkalle Helsinki-Lohja ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. 

Konepajaryolainen Hannu Mutkalle kirjoitetut henkili:ikortti n:o 151496 seka 
kesiikausivapaalippu n:o 073334 matkalle Helsinki-Lohja ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Psi knp 26. 7. 71.) 

Rakennusmestari Eerikki Aatos Eskeliselle kirjoitettu vuosivapaalippu n:o 
0599 matkalle Lahti-Kotka-Hamina-Vainikkala-Imatrankoski-Parikkala
Pieksamaki-Kouvola on kadonnut ja kuoletetaan . (Kv rp n :o 900/955, 27. 7. 71.) 

Pieksamaen aseman vt asemamies Martti Onttosen kesiikausivapaalipun hen
kilokortti n:o 129750, VR:n henkilokortti n:o 78642 ja 5. 7. 1971 kirjoitettu tila
painen vapaalippu n:o 453205 Pieksamiiki-Kotka sekii hiinen pojalleen Juha
Pekka Onttoselle 5. 7. 1971 kirjoitettu lapsen tilapiiinen vapaalippu n:o 453207 
Pieksamaki-Kotka ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Pm lpt n:o 292, 26. 7. 71 .) 

Varkauden asemalla palvelevalle asemamies Olavi Airakselle kirjoitettu hen
kili:ikortti n:o 77567 on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm lpt n:o 292, 28. 7. 71.) 
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Nimityksiii 
Liikenneosastolla 

-16-

3 I asemapiiiillikon 1. pl. virkaan (A25 pi) (Orivesi) 2 lk. lkt Tauno Olavi 
Tuo~ola, ap. apulaisasemapiiiillikon virkaan (A 21 pl) (Pori) yp 2 lk. kirjuri 
O!av1 Antero Kahlos, yp 1 lk kirjurin virkaan (A 20 pi) (Toijala) ylim. yp 1 lk. 
kirjuri Erkki Sakari Riisiinen, Tampereen Iiikennealueelle (Tpe) yp 2 lk. kirjuri 
Kauko Kalevi Anttila, yp 2 lk kirjurin virkaan (A 19 pl) (Tampere) ylim. 3 lk. 
kirjuri Pertti Eino Antero Petiijiiniemi, yp 2 lk kirjurin virkaan (A 18 pl) (Tam
pere ) ap 2 lk. kirjuri Eino Johannes Lankinen, (Tampere) ap 2 lk. kirjuri Raili 
Sinikka Jarvinen, ap 2 lk kirjurin virkaan (Tampere) akli Hilkka Aira Kaarina 
Kunelius, yp asemamestarin virkaan Turun liikennealueelle (Myn) yp 2 lk. kirjuri 
Seppo Emil Ensio Kivinen, ylikonduktoorin virkaan (Tampere) konduktoorit 
Vilho Korhonen, Matti Aksel Aukusti Laanti, (Pori) konduktoori Mauno Nes
tori Viteli, (Mn) konduktoori Jaakko Taisto Antti Salovaara, (Turku) konduk
toori Aatos Antero Koskinen, konduktoorin virkaan (A 16 pl ) (Jyviiskylii) juna
miehet Eino Ahokas, Yrjo Kalervo Liiiiperi, konduktoori Reino Olavi Ikonen, 
junamies Aimo Olavi Kuittinen, asemamies Niilo Sakari Hyvonen, konduktoorin 
virkaan (A 15 pl) (Pori) asemamies Atte Ilrnari Tuulisto, (Jyvaskylii) juoamies 
Eino Eelis Savolainen, asemarnies Aleksanteri Haukka, vaihdemies Reino Olavi 
Kortemiiki, kuormausmestarin virkaan (Tampere) asemarnies Usko Einari Tiinis
miiki , (Toijala) junamies Erkki Matias Kitunen, (Jyvaskylii) junaroies Erkki 
Olavi Niskanen, veturinkuljettajan virkaan ( Piek iimiien varikolle) veturinHimmit· 
tiijiit Martti Mikael Niskanen, Valto Alvar Vauhkonen, Onni Armas Jiippinen , 
Tauno Johannes Eronen, Pentti Ensio Nyyssonen, Joel Olavi Aalto, Urho Allan 
Enok Vaisiinen , Matti Olavi Nykiinen, Yrjo Henrik Jaatinen, Mikko Kaarlo Sie
viinen, Ahti Eljas Lehto, Reijo Tapio Rossi , (JyvaskyHin varikolle) veturinliim· 
mittiijiit Armas Ryhiinen, Esko Pellervo Tuumanen, (Kuopion varikolle) veturin
liimmittiijiit Onni Herman Laitinen, Keijo Kalervo Luukkonen, (Iisalmen vari· 
kolle) veturinliimmittajat Yrjo Erkki Koivistoinen , Jouko Tapio Tuppurainen, 
Osmo Rossi , Aatos Vilho Olavi Moisanen, (Kontiomiien varikolle) veturinliim
rnittiijii Pentti Olavi Parkkila, veturinliimmittiijiin toiroeen (Pieksiimiien varikolle) 
ylirn. veturinliimmittiijiit Reino Olavi Hiikkinen, Kalevi Petiijiimaki, Pentti Olavi 
Tuppurainen, Viiino Ilrnari Lappi, tilap. veturinliimmittiijiit Kari Olavi RUpinen, 
Veikko Juhani Jaatinen, Hannu Sakari Matilainen, Pentti Kalevi Kosonen, Taisto 
Antero Vesterinen, RistO Juha Riikonen, Erkki Kalevi Rissanen, Jouko Ensio 
Tiilikka, ylim. veturinliimmittiijii Kari Kalevi Reinikainen, ylim. veturinliimrnittiijii 
Erkki Armas Lindfors, (Jyviiskyliin varikolle) ylim. veturinliimmittiijiit Erkki 
Juhani Tonteri, Matti Heikki Johannes Joutsimiik:i , Jaakko Olavi Kuusisto, Raimo 
Otto Nuutinen, Keijo Kalervo Valli, (Kuopion varikolle) ylim. veturinliimmittii· 
jiit Reijo Johannes Meklin, Matti Hyvonen, Reijo Viljaroi Moisio, Aaro Jouko 
Kalevi Veniiliiinen, (Iisalmen varikolle) ylim. veturinliimmittiijiit Aaro Eells Liih
derinne, limo Antero Kolari, Eero Juhani Tolppanen, Martti Johannes Ruotsa
lainen, Risto Olavi Juntunen, Voitto Kalervo Pehkonen, Lauri Eells Kiiliriiiinen, 
( Kontiomiien varikolle) yliro. veturinliimmittiijiit Raimo Aulis Kalervo Pirinen, 
Antero Erkki Olavi Tauro, Jorma Antero Heikkinen, Eino Rudolf Jaatinen, vau
nuntarkastajan toiroeen (Pieksiimiien liikennealueelle) (Pm) vaununvoitelijat Eino 
Petteri Keto, Martti Johan Malmisalo, Eino Armas Viinskii, Arvo Einar Pulliai
nen, vaununvoitelijan toimeen (Pieksiimiiki) tilap. vaununvoitelijat Kauko Kui
valainen, Kauko Kalevi Kerminen, apulaiskanslistin roimeen (A 11 pl) (Pori) 
kapl Irma Iris Sjoblom, konttoriapulaisen toimeen (A 8 pl) (Tampere) kapl 
Anja Maria Sihvonen, ylim. tapl. Sirkka Marjatta Lindstrom, (Turun varikolle) 
tilap. tapl. Seppo Salomo Immonen, konttoriapulaisen toiroeen (A 7 pl) '(Tam
pete) ylim. pub. viilitt. Maire Sinikka Parkkonen, asemamiehen toimeen Kontio
miien liikennealueelle (Mlk) tilap. asemaroies Martti Juhani Korhonen, Kajaanin 
liikennealueelle (Mur) ylim. asemamiehet Markku Heikki Korhonen, Veikko 
Alfred Korhonen. 

Helsinki 1971. V altion palnatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 32 

Vllttaus Viralllslin tiedotuksiin merkltaan: VT 1/71.1 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 
To I m I t u s: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 12. 8. 1971 

Sisiillys: 

1. Henkiloj unallikenne Vaskiluotoon . 
2. "Kappaletavara- ja autoliikennepaikat" 

-vihkonen. 
3. Syysalennusliput 1971. 

4. Kadonneita matkalippuja, henkilo
kortteja ym. 

5. Nimityksiii. 
6. Eroja. 

Henkiloj unaliikenne V askiluotoon 1 
Laivayhteyksien muuttuessa 1. 9. 1971 alkaen lopetetaan samast::1 

paivasta lukien H 567 /H 568 kulku Vaskiluotoon. 
Vastaavat muutokset on tehtava aikatauluihin . 

(Lt n:o Lko 31131 , 9. 8. 71. ) VT 32/71. 1. 

"Kappaletavara- ja autollikennepaikat" -vihkonen 2 
Otsikossa mainitusta vihkosesta (lomake n:o 3726) on ilmestynyt 

uusi painos, joka on valmiina palnatusjaostossa. Vihkonen o.n tarkoi
tettu jaettavaksi kaikllle kappaletavaran lahetys- ja siirtokuormaus
toissa toimiville henkiloille. Liikenneasiamiebet tilaavat asiakkaille 
jaettavat vihkoset mainosjaoston kautta. 

Asemia kehoitetaan bavittamaiin vanhentuneet vibkoset . 

(Lt n:o Lko 31117, 4. 8. 71. ) VT 32/71 . 2. 

Syysalennusliput 1971 3 
1. Syysalennuslippuja myydaan meno- ja paluumatkoina kabden 

henkiloliikenteelle avatun liikennepaikan viiliseen meno- ja samaa tieta 
tapabtuvaan paluumatkaan . 

13635/71 
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Syysalennuslippujen myynnin ehtona on, etta matkan pituus meno
suuntaan on vabintaan 200 km tai etta lipun hinta lasketaan vahintaan 
200 km:n pltuiselta matkalta ja etta matkustaja aloittaa paluumatkanso 
aikaislntaan neljantena paivana menomatkan alkamispaiviista lukien. 

2. Syysalennuslippujen, joita myyvat kaikki matkatoimlstot ja sel
laiset rautatieliikennepaikat, joilla on lomakelippujen a:nyyntioikeus, 
myynti tapahtuu seuraavasti: 

1. 10.-15. 11. 1971 aikana myydaan matkustajalle meno- ja paluu
lippu 25 %: n alennuksella kayttamalla meno- ja paluulippulomaketta 
VR 2203 tal VR 2203 kk seka annetaan kausialennustodistus (lorn. 
VR 2427 tal VR 2427 kk), joka kiinnltetaan matkalippuun. 

Syysalennusliput ovat voimassa yhden kuukauden, kun myynti ta
pahtuu 1. 10.-15. 11. 1971 valisena aikana. Syysalennuslipulla ei 
joululiikenteen vuoksi saa matkustaa 15. 12. 1971 jalkeen. Kun syys
alennuslippu lunastetaan vlimeisena myyntipaivana ( 15. 11. 71), mutta 
aslakas haluaa aloittaa matkan 16. 11.-12. 12. 1971 valisena aikana, 
on lippuun merkittava viimeiseksi kelpoisuuspaivaksi 15. 12. 1971. 

Valmiit hinnat syysalennusmatkoja varten saadaan suoraan VR:n 
Tariffitaulukkojen taulukosta n:o 12. 

M e n o- j a p a 1 u u 1 o m a k e l i p u n y I a 1 a i t a a n s e k a 
my i:i s lip u .n k an t a o s a an o n k i r j o it e t t a v a t a i 1 e 1-
m at t a v a s an a "K au s i a 1 en n u s". 

Mikali liikennepaikat ja matkatoimistot myyvat joillekin paikka
kunnille huomattavan paljon syysalennuslippuja voivat ne tilata val
miiksi painettuja "kausialennus"-otsikolla varustettuja pahvilippuja tili
toimiston kotimaisesta tarkastusjaostosta ( trk). 

Edella mainittuja pahvisia kausialennuslippuja saadaan myyda 
ainoastaan siina tapauksessa, etta matkalle lahti:i tapahtuu lipun osto
paivanii. Jos lippu ostetaan aikaisemmin kuin lahti:ipaiviina, on aina 
myytiivii lomakelippu. 

3. Syysalennuslipun myynnin yhteydessii merkitsee lipu.nmyyja 
alenoustodistuksen ruutuun 1 matkustajan ilmoittaman matkan lahti:i
piiivan ( lippu kirjoitetaan tastii paivastii kelpaavaksi) ja ruutuun 2 
ensimmaisen alennukseen oikeuttavan paluupiiiviin. 

Ruutuun 3 merkitaiin matkalipun viimeinen kelpoisuuspaiva . 
Enslmmainen alennukseen oikeuttava paluupaiva saadaan li~saiimallii 

luku 3 matkan liihti:ipalviiiio ( ruutu 1). Esimerkiksi jos ruudussa 1 on 
liihti:ipiiivii 11. 10. 1971, on ensimmiiinen alennukseen oikeuttava paluu
piiivii 14. 10. 1971 (ruutu 2). 

Mikiili matkustaja matkustaa miiiiraliikennepaikalta tai matkareitin 
varrella olevalta liikennepaikalta liihti:iliikennepaikalleen ennen alennuk
seen oikeuttavaa enslmmaistii paluupiilvaii, menettaa han oikeuden 
syysalenoukseen. Matkustajan on talli:iin paluumatkaa varten lunastet
tava puolimenollppu, joka yhdessa alkuperaisen matkalipun kans a 
olkeuttaa paluumatkaan. 
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Mikali matkustajan ilmoittama Hibtopaiva muuttuu, on hanen en- 3 
nen matkalle labtoa uusittava alennustodistuksensa ja matkalippunsa. 
Lipunmyyjan ei tarvitse uusia matkalippua, jos matkustaja ilmoittaa 
palaavansa viimeistaan ruutuun 3 merkittyna paivana. Talloin ei myos-
kiian alennustodistusta uusita, vaan tehdaan asianmukaiset korjaukset 
ruutuibin 1 ja 2 varmentaen korjaukset nimikirjoituksella. 

J os matkustaja annetuista objeista huolimatta matkustaa ilmoitta
mansa lahtopaivan jalkeen eika ole vaihtanut matkalippuaan ja alen
nustodistustaan, konduktoori tekee korjaukset ruutuihin 1 ja 2 mer
kitsemalla ruudun 1 ylapuo1elle oikean lahtopaivan ja ruudun 2 y1a
puolelle alennukseen oikeuttavan ensimmaisen paluupaivan varmentaen 
korjauksen nimikirjoituksellaan. 

4. Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puo1ella lipulla, ei syys
alennusta myonnetii. 

5. Valtionrautateiden kanssa yhdysliikenteessa o1evilla autolinjoilla 
kelpaavat syysalennusliput ainoastaan j una 1 i ike nne t t a k or
v a a vi 11 a au t o 1 i ,n j o i 11 a. Nama linjat on erikseen mainittu 
julkaisun "Suomen kulkuneuvot" linja-autojen A-osassa "Valrionrauta
teiden kanssa yhdysliikenteessii oleva linja-autoliikenne". Samassa 
osassa 1uetelluilla muilla yhdys1iikennelinjoilla ( Oy Pohjolan Liikenne 
Ab ja Viipurin Linja-Auto Oy:.n varsinaisilla henkilo1injoilla) nama 
liput eivat kelpaa . 

6. Syysalennuslippu ei oikeuta matkustamaan erik seen t i 1 a
t u s s a p ii i v a- t a i m a k u u v a u n u s s a, r e t k e i 1 y v au
n u s s a e i k a t i 1 a t u s s a v au n u n o s a s to s s a. 

7. Alennustodistuksista irroitettavat tilastoliuskat on asianmukai
sesti tiiytettyna 1ahetettava seuraavan kuukauden 5 paivaan mennessa 
tilastojaostoo.n. 

Matkustajan uusiessa alennustodistuksensa, ei tilastoliuskaa enaa 
tayteta, joten se hiivitetaan . 

(Mt n:o Lko 21289, 3.6. 71. ) VT 32/71. 3. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 4 
Tarnpereen ratapunn palveluksessa olevan ratatyokoneenkuljettaja Taavi 

Marttilan tyttarelle Irenelle kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 503501, kelpoisuus-
aika 22. 7.-21. 10. 71, rnatkalle Virrat-Rovaniemi, on kadonnut ja kuoletetaan . 

(Tpe rp n :o 65/1287, 5. 8. 71.) 

Nimityksia 
Liikenneo asto 
Veturimestarin virkaan (A 23 pl) (Seinajoen varikko) veturinlarnrnittaja 

Eero Eemeli Majapuro, konttoripaallikon virkaan (A21 pi ) (Seiniijoki) yp. 1 lk 
kirjuri (A 20 pi) Toivo Aatos Ahonen, yp. 1 lk kirjurin virkaan (A 20 pl) 
( Seiniijoki) ylirn. 1 lk kirjuri Aate Lumio, ap. 2 lk kirjurin virkaan ( Seiniijoki) 
apulaiskanslisti Anja Eeva Tellervo Kuusela, (Pietarsaari ) ylim. 3 lk kirjuri 
Martin Joel Sandberg. 

5 
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Rataosasto 
Ratainsinoorin virkaan (S 12 ) yp. 1 lk ratainsinoori (A30) Palle Tapio 

Karola, apulaisinsinoorin virkaan (A 26) (Oulu) vt apulaisinsinoori Jouni Juhani 
Kemppainen, ap. 1 lk rakennusmestarin virkaan (Kokkola) 2 lk rakennusmestari 
Toivo Johannes Huuhka, (Toijala) yp. 2 lk rakennusmestari Juho Kustaa Saari
nen, (Hyvinkaa) yp . 2 lk. Matti Paavali Karhunen, (Helsinki) 3 lk rakennus
mestari Kasper Mikael Liuko, yp. 2 lk rakennusmestarin (A 20) virkaan (Ha
mina) 3 lk rakerumsmestari Taisto Olavi Vanhatalo, 2 lk rakennusmestarin vir
kaan (A 19) (Helsinki) 3 lk rakennusrnestari Heikki Kalevi Nissinen, (Seinajoki) 
tilap. 2 lk rakennusmestari Aarne Olavi Martin, apulaiskanslistin virkaan (Kou
vola) konttoriapulainen Eine Annikki Pokki ja ratavartijan toirneen (Heinavesi) 
raidemies Toivo Heiniiharju . 

Eroja 

Hallinto - osasto 
Ylim. kielenkiiantajli (A 25) Seppo Mauri Tapio Lindstrom. 

Talousosasto 
Apulaisjohtaja Yrjo Toivo Ilrnari Jalli. 

Liikenneosasto 
2 1 llikennetarkastaja Reino Verner Aspa, 4 1 asemapaiillikko Tapio Olavi 

Merilinna, 3 1 asemapaiillikko Ake Einar Eugen Melen, apulaisasemapaiillikko 
Sulo Bolger Haltmnen, yp . 2 lk kirjuri Vieno Anna Charlotta Kallio, aikataulun
suunnittelija Tauno Tapio Vuorisalo, 21 pi asemapaiillikko Erkki Jyrkiiiinen, 
ylikonduktoorit Eero Metsapuro, Onni Herman Kurvinen, kuormausmestari Eino 
Johannes Hyttinen, vaihdemiesten esimies Jalo Jalmari Forsman, konduktoorit 
Yngve Erik Edvin Saarela, Harald Johannes Lindberg, asemarniehet Urho Johan
nes Lahti, Ilta Rake! Kukkonen, Viljo Ilmati Marjakoski, Oiva Oskari Ilkka, 
Lauri Tiilikainen, Viljo Johannes Mattila, Paavo Tuomas Palomili, Toivo Henrik 
Vilkman, Heikki Ensio Heiskanen, Esko Johannes Laihinen , Sulo Onni Saarni, 
Lempi Lyylikki Nurminen, vaihderniesten esimies Einar Sintonen, vaihdemies 
Yrjo Armas Harjuvuori, junamiehet Vilho Einar Matikainen, Martti Arminen, 
vetutinkuljettajat Johan Olavi Balin, Mauri Johannes Henriksson, August Kul
lervo Karsikas, Vilho Olavi Parikka, Lauti Heikki Valkonen, veturinlammittaja 
Kaj Roler, vaununvoitelijat Kaarlo Emanuel Kaunisto, Martti Ensio Koponen ja 
tallirnies Otto Lappalainen. 

Rataosasto 
1 lk vanhempi toimistorakennusmestari Eino Viljam Niemi, yp. 1 lk raken

nusmestari Konsta Rikhard Saario, yp . 2 lk rakennusmestarit Jaakko Valfrid 
Eriinumrni, Toivo Rikhard Komppa, Sulo Armas Angelvuo, ylim. 2 pl piirraja 
Hilkka Rootu, ratavartijat Valde Aukusti Pikkala, Toivo Ilmari Lotjonen. 

Koneosasto 
2 pl tyonjohtaja Toivo Hanninen, 2 lk kirjuri Greta Linnea Niirhinen, ylim. 

vartija Arvi Aleksander Pohjalainen ja 3 pl tyonjohtaja Jalmati Hovi. 

Helsinki 1971. Valtion painaruskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 33 

Yllttaus Vlrallisiln tledotukslin merkltaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To i m i t u s : Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 19. 8. 1971 

sis ii 11 y s: 

1. Vauriokustannusilmoitus. 5. Matkalippualennuksia. 
2. Viiliaikaiset tilitysmiiii.riiykset. 
3. Liikennepaikkojen viilimatkat 

-julkaisu : muutoksia. 
4. Muutos valtionrautateiden Toijalassa 

harjoittaman linja-autoliikenteen 
hoidossa. 

6. Avoimia virkoja ja toimia . 
7. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja. ym. 

Vauriokustannusilmoitus 1 
Radan, rakenteiden, heikkovirta- , vahvavirta- tai turvalaitteiden 

vauriokustannusilmoitus VR 3216 on ilmestynyt painosta ja tilattavissa 
painatusjaostosta. (Jrt n:o 161/71, 12. 8 . 71.) VT 33/71 . 1. 

Valiaikaiset tilitysmiiiiriiykset 2 
Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta ( ks. Valiaikaiset tilitysmi:Hi

raykset, liite n:o 1) poistetaan Tornion kirjauskeskukseen kuuluva 
Pelion tilityspaikka 1. 9. 1971 lukien. (Tlt 1022/23/71, 11. 8. 71.) 
VT 33/71. 2 . 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 3 
Valkeakosken aseman liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muu

tetaan 1. 9. 1971 lukien merkinnaksi "T". 

Konhon, Kurjenkallion, Karje.nniemen, Metsakansan, Rantoon, Savi
kon, Savilahden ja Toijalan sataman seisakkeet lakkautetaan 1. 9. 1971 
lukien. Tiista johtuen poistetaan sanottuja seisakkeita koskevat merkin-
13788/71/5 
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nat julkaisusta em. paivasta lukien. (N:o Lko 31075, 10. 8. 71.) VT 
33/71. 3. 

Sysmajarven aseman alaisena avataan 1. 9. 1971 lukie.n liikenteelle 
Vuonoksen kaivosraide seuraavin merkinnoin: 

Sysmajiirvi 
Vuonoksen kaivos-

4 

raide . . . ... . . . . Smj 7. Tt Outokumpu Oy: ta varten . 
845-37181 

Vuonoksen kaivosraiteen merkinnat on lisattava myos julkaisuun 
Liikennepaikkojen koodit. 

Luk. 1. 9. 1971. (N:o Lko 31151, 13. 8. 71.) VT 33/71. 3. 

Muutos valtionrautateiden Toijalassa harjoittaman 
linja-autoliikenteen hoidossa 

Liikenneministerion siirrettya 7. 12. 1970 antamillaan paatoksilla 
valtionrautateiden Toijala-Valkeakoski, Toijala-Vii ala-Valkeakoski, 
Toijala-Valkeakoski-Saaksmaki kk, Toijala-Uittamo-Saaksmaki
Valkeakoski, Toijala-Toijalan satama ja Toijalan asema-Kurvola lin
joje.n liikenneluvat Oy Pohjolan Liikenne Ab:n nimiin rautatiehallitus 
on tehnyt mainitun yhtion kanssa sopimuksen siita, etta kun rauta
tielaitoksen toimesta nailla linjoilla harjoitettu linja-autoliikenne edelia 
mainittujen paatosten mukaisesti lopetetaan 1. 9. 1971 lukien, ei sopi
japuolten valilla voimassa olevaa yhdy.sliike.nne- ja tariffisopimusta so
velleta siihen linja-autoliikenteeseen, jota Oy Pohjolan Liikenne Ab 
ryhtyy nain omaan lukuunsa Toijalasta kiisin harjoittamaan 1. 9. 1971 
alkaen. 

Kun kysymyksessa oleva linja-autoliikenne jatkuu talla tavoin kes
keytyksetta ja yhteydet Toijalassa juniin ja junilta sailyvat toistaiseksi 
ennallaan, aiheuttaa liikenteenhoidon siirtaminen kaytannossa matkus
tukseen vain sen muutoksen, etta rautatieliput eivat sen jalkeen enaa 
kelpaa matkalippuina edella mainituilla linjoilla. 
Koska valtionrautateille ei taman jalkeen jaa lainkaan omaa linja-auto
liikennetta, katsotaan V altionrautateiden Autoliikenne-saannossa si
vuilla 7-9, 21-28 ja 55-68 henkilOliikennetta varten annetut lii
kenne- ja tariffimaaraykset liitteessa 1 julkaistuine linjaluetteloinee.n 
kumoutuneiksi 1. 9. 1971 lukien. (Lt n:o Lko 2820, 16. 8. 71.) VT 
33/71. 4. 
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Matkalippualennuksia 5 
Utti (lyhinta tieta): 27. 8.-31. 8. 1971; Laskuvarjojaakarikoulu; 
Omaisten paivat; omaisten paiville matkustavat. Matkustajalle myy-
daan 1 ~ menolippua ja annetaan lomake VR 2416. Ostetut matka-
liput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena 
aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. Paivat ovat 29 . 8 . 
1971. (Mt n:o Lko 31139, 11. 8. 71.) VT 33/71. 5. 

A voimia virkoja ja toimia 6 
Kolme ratavartijan tointa toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa ( 2 Kou

vola, 1 Imatra). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava asianomaisen ratapiirin paalliki:ille viimeistaan 16. 9. 1971. 

Y ksi kirjanpiti:ijdn virka (A 20), toistaiseksi rautatiehallituksen 
hankintaosastolla. Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
16. 9. 1971 ennen Jclo 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Y ksi konttoriapulaisen toimi (A 8), toistaiseksi Pieksamaen paa
varastossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava Pieksamaen paavaraston paallikolle viimeistaan 
2. 9. 1971. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 7 
Riihimaen liikennealueen asernamiehen Olavi Karjalaisen pojalle Hannulle 

15. 6. 71 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n :o 494243 matkalle Riihimiiki-Hel-
sinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 1920/3373, 9. 8. 71.) 

Kouvolan llikennepiirissii palvelevan junamies Toivo Tonnosen tilap. vapaa
lippu n:o 561927, kirjoitettu Kouvola-Helsinki viilille ajalle 12 . 7.-11. 10. 71, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv. lpt 11 . 8. 71.) 

Helsingin liikennealueen konduktoorille Erkki Hanhilalle kirjoitettu kesa
kausivapaalippu n:o 100162, matkalle Helsinki-Lohja, aikavapaalippua varten 
annetru henkilokortti n :o 105077 ja v. 1960 annettu henkilokortti n:o 66090 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 1948/ 3425, 12. 8. 71.) 

Konepajatyolaiselle Pertti Uhleniukselle kirjoitetut henkilokortti n:o 113721, 
kesakausilippu n:o 073509 rnatkalle Helsinki-Lahti ja tilap. vapaalippu n :o 
534250 sekii Uhleniuksen vaimolle Kirstille kirjoitettu tilap . vapaalippu n :o 
534251 ja tytolle Ninalle kirjoitettu tilap. vapaalippu n :o 534252, jotka kaikki 
oli matkalle Helsinki-Kernijarvi ajalle 1. 7.-30. 9. 71 , ovat kadonneet ja kuole
tetaan. 

Konepajatyolaiselle Armas Koivistolle kirjoitetut henkilokortti n:o 151469, 
asuntolippu n:o 200259 matkalle Pasila-Jokela seka tilap. vapaaliput n:o 534445 
matkalle Helsinki-Parkano ja n:o 534446 matkalle Helsinki-Lappeenranta ajalle 
1. 7.-30. 9. 71 , ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Psl, knp 12. 8. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painaruskeskus 



Ajanmukaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa HEN G EN VA A R AS T A, 
joka uhkaa kilven ylapuolella olevista jannitteisista ajojohdoista ja 
muista rakenteista. 

Joutuessasi kiipeamaan portaita tai tikkaita ja samalla kenties ohit
tamaan taman salamakilven, varmistaudu siita, etta ajojohto on tehty 
jannitteettomaksi ja maadoitettu . Muuten taman kilven ohittaminen 
on todella h e n g e n v a a r a 11 i s t a. 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 34 

Vilttaus Vlralllslln tledotuksiln merkltaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuost, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 26. 8. 1971 

Sisiillys: 

1. Valtion virkaehtosopimusasetus . 
2. Tiliohjesiiiinto. 
3. Ggig-vaunun Thermo King kompres

sorijiiiihdytyskoneiston kiiyttoohjeet. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

4. Matkalippualennuksia. 
5. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

V altion virkaehtosopimusasetus 1 

V a l tio n virkaehtoso pimu sa s etus 
Annettu Helsingissii 2 piiiviinii heinakuuta 1971. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan maa
ratyn ministerin esittelysta saadetaan 6 paivana marraskuuta 1970 an
netun valtion virkaehtosopimuslain ( 664/70) 2 § :n 4 momentin, 
3 §:n 1 momentin ja 28 §:n ,nojalla: 

1 §. 
Valtion virkaehtosopimuslaissa tarkoitettuna neuvottelu- ja sopi

musosapuolena (neuvotteluviranomaisena) on valtion puolesta valtio
varainministerio. 

Neuvotteluviranomaista avustamaan virkaebtosopimusasioissa voi
daan asettaa erillinen neuvottelukunta. 

2 § . 
Neuvotteluviranomaisella on oikeus saada kaytettavakseen vtran

omaisilta virkaehtosopimusten tekernista ja tyorauhan turvaamista var
ten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Neuvotteluviranomainen antaa 
tarvittaessa ohjeet virkaehtosopimusten taytantoonpanosta ja sovelta
misesta . 
13992/ 71/ 5 
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3 §. 
Jaljempana mamtttuje.n virkamiesten tulee neuvotteluviranomaisen 

pyynnosta edustaa valtiota virkaehtosopimusneuvotteluissa ja tyotaiste
lun sattuessa seka avustaa sanottujen neuvottelujen valmiselussa. 

Rautatiehallitus: paajohtaja, ylijohtaja, johtaja, yli-.inslnoori, apu
laisjohtaja to.imistopaallik:kona, ylikamreer.i toimistopaallikkona, kont
toripaallikko hallinto-osaston palkkajaoston paallikkona; 

4 §. 
Tarkemp.ia maarayksia taman asetuksen taytantoonpanosta ja sovel

tamlsesta antaa tarvittaessa valtiovara·inministerio. 

Talla asetuksella kumotaan 27 paivana marraskuuta 1970 annettu 
valtion virkaehtosopimusasetus ( 728/70) . 

(Asetuskokoelma n:o 577/71. - Vert. VT 51 / 70. 1. - N :o 
1605/10/71, 19. 8. 71.) VT 34/71. 1. 

2 Tiliohjesaanto 

Valtionrautate.iden tiliohjesaanto (lorn . VR 2610 ) tulee voimaan 
1. 9 . 1971. Ennakkotilausten muka:inen jakelu on suoritettu painatus
jaoston toimesta . 

Asianoma.isia keho.itetaan tarkoin tutustumaan tiliohjesaantoon. 
Uusina, entisestaan muutettuina tai muuten erikoisesti huomioitavina 
maarayksina mainittakoon ohjesaannon seuraavat kohdat. 

1621: Postisiirtotilien tiliotteet on tarkastettava ja katsottava, etta 
tositteet ( kupongit) vastaavat t.iliotteen summia. 

18 § : Postis.iirron kayttoa menojen maksarnisessa on tehostettava . 
Myos matkalaskut on maksettava postisii rtote.itse ( palkkapankki.in). 

19 §: Jalkivaatimusli.ikkeessa kaytettavista postis.iirtot.ileista ja nil
den allekirjoittajista paattaa liikennep.i.irin paallikko. 

2016.1: Kassojen vajaukset ja liikavarat on kirjattava paivakirjaan. 
2016.8: L.iikavarat on maksettava rautat.iehallituksen postisi.irto

tulotilille n :o 3500-4. 
2018 .2: Kassa on luovutettava vahintaan kerran vuodessa toisen 

henk.ilon ho.idettavaks.i. Tama voi tapahtua esim. asianomaisen jaadessa 
vuos.i- tal sairauslomalle. 

2023 .11-2023.15: Shekkien ja pankkivekselien kirjaaminen oman 
k.irjauskeskuksen postisiirtotilille. K.irjauskeskusten on erikoisesti huo
mioitava kohdassa 2023.13 mainittu tarkistusvelvollisuus. 
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2112: Kertyneitten varojen suorittaminen kirjauskeskuksen posti- 2 
siirtotilille ei ole riippuvainen siitii hetkestii, jolloin piiiviitili tehdiiiin. 

2113: J una- ja autohenkilokunnan vaihtokassat. 
2311.4: Tilitosi tteeksi tulevaan laskuun, tiWlepanokorttii.n tai muu

hun perimisasialcirjaan on tebtiivii tilimerkinniit sekii merkittiivii piit
viiys ja allekirjoitus. 

2311.86: Viittii markkaa pienempikin korkomiiiirii peritiiiin, jos se 
voi tapabtua ilman, etta siitii on kirjoitettava erillinen korkolaskelma. 

2314.1-2314.3: Lepohuoneen kiiyttiimisestii kertyneet varat on 
suoritettava rautatiehallituksen postisiirtotulotilille n :o 3500-4. Lepo
huoneiden kiiyttoii valvoo llikennepiirin piiiillikko mm. saamiensa piii
viikirjojen perusteella. 
2411.42: Tilimerkintojen markkamiiiiriin ybteenlasku ja sum man ver
taaminen menotositteen loppusummaan. 

2412.1: Kassat eiviit saa maksaa valtionrautateiden puhehnlaskuja. 
2412.45: Yksityispuhelujen osuus on suoritettava yhtenii eriinii 

rautatiehallituksen posrisiirtotulotilille n:o 3500-4. "Yhtena eriina" 
tarkoittaa sita, etta kaikki samaan menotositteeseen sisaltyneet yksi
tyispuhelut maksetaan samalla kertaa. 

2613: Kassoista kateissuorituksina maksettavat tyontekijain palk
kaluettelot on lahetettava hyvaksyttyina maksavaan kassaan. Ennakko
maksupyyntojen perusteella ei palkkoja enaa makseta. 

2916.1-2916.2: Memoriaalitositteista liihetetaan tilitoimistolle kir
janpitoa varten vain alkuperainen, hyvaksytty kappale, johon tehdaan 
seka Per- etta An-puolen merkinnat. 

59 §: soveltamisohjeineen: Kassojen tarkastukset. 
6011.5-6011.6: Arvopapereista tehtavat ilmoitukset. 
6211.2: Kumottavat ohjesaannot ja maaraykset. 

(Tlt 1067/23/71, 20. 8. 71.) VT 34/71. 2. 

Ggig-vaunun Thermo King kompressorijaahdytyskoneiston 3 
kiiyttoohjeet 

Ggig-vaunujen jaahdytyskoneistoa voidaan kayttaii, niinkuin tun
nettua, koneistooo kuuluvan siihkomoottorin avulla mikiili vaunu liite
taiin 380/220 V:n ulkoverkkoon. 

Sahkomoottorin kontaktorin apureleen koskettimien rinnalle on 
nyttemmin asennettu painonappi "SAHKOMOOTTORIN V ARA
KAYNNISTYS". Tallaisen pai.nonapin lisaaminen itse laitteeseen on 
osoittautunut valttamattomiiksi, silla kaytettaessa laitetta ulkoverkosta 
syotettavalla sahkomoottorilla taman kontaktori ei sulkeudu jos laitteen 
paristo on tyhja. Paristo naet antaa virran kytkimen, saiito- ja var
mistuslaitteiden kautta kontaktorin apureleelle, joka toimiessaan sul-
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kee kontaktorin kelapiirin. Painonapista painamalla voidaa.n nyt kon
taktorin apureleen avonainen kosketinvali ohittaa. 

Virallisissa tiedotuksissa 14 a/70 olleeseen Ggig-vaunun Thermo 
King kompressorijaahdytyskoneistoa koskeviin kayttoohjeisiin, kohdan 
E huomautusosaa.n, tehdaan edellasanotusta johtuen seuraava lisays: 

- Jos laite ei kaynnisty pariston huonon varauksen takia ulko
verkkoliitannassa, kohdassa E mainittujen <toimenpiteiden tultua suori
tetuiksi, voidaan sahkomoottori kaynnistaa kojetaulussa olevalla paino
napilla "SAHKOMOOTTORIN V ARAKA YNNISTYS" . 

Em. painonappia pidetaan pohjaan painettuna kunnes kojetaulussa 
olevan Ampperi-mittarin osoitin osoittaa varausta ( osoitin '+ merkin 
puolella) . Taman jalkeen painonappi paastetaan irti sahkomoottorin 
jaadessa kayntiin. 

Lisaksi huomautetaan: 
- etta jokaisen Ggig-vatmun paadyssa oleva.n jaahdytyskoneiston 

koneistokaapin oven sisapuolella olevaan lokeroon on sijoitettu jaah
dytyskoneiston kayttoohjeet, menettelytapaohjeet hairion sattuessa 
( VT 14 a/70), seka laitetta koskevat sahkokytkinkaaviot ja 

- etta laitteen paristoista on kylmana vuodenaikana huolehdit
tava niin, etta ne eivat paase jaatymaan. 

(N:o Lko 31165, 13 . 8. 71.) VT 34/71. 3 . 

4 Matkalippualennuksia 

Kouvola (lyhinta tieta): 1. 9.-10. 9. 1971; Kouvola-Paivat 1971 .: 
paiville matkustavat. Matkustajalle myydaan 1 Y2 menolippua ja anne
taan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan 
vain ylla mainittujen paivien valisena aikana. Alennus ei koske lasten
lipuilla matkustavia. 
Paivat vietetaan 3.-8. 9. 1971. 

(Mt n:o Lko 31178, 17 . 8. 71.) VT 34/71. 4 . 

5 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Veturinkuljettaja Vilho Hamiilrusen pojalle Timolle Lieksan asemalla 2. 7. 71 
kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 393769 matkalle Lieksa-Naantali on kadon
nut ja kuoletetaan. (Jns lpp n:o 1792, 18. 8. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskos 
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Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesiiiinnon 1 
soveltaminen 

Tyovoimatn in isterion piiiitos 

valtion tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesiiiinnon soveltamisesta. 
Annettu Helsingissii 30 paiviinii heinakuuta 1971. 

Tyovoimaministerio on valtioneuvoston 22 piiiviina tammikuuta 
1970 antaman valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon ( 61/ 
70) 19 §:n nojalla piiiittanyt mainitun ohjesiiiinnon, sellaisena lmin se 
on osittain muutettu valtioneuvoston 7 piiiviinii tanunikuuta 1971 an
tamalla piiiitoksellii ( 4/71), soveltamisesta seuraavaa: 

Sovellutusala. 

V altion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon soveltamispii
riin kuuluvat kaikki yksityisoikeudellisessa tyo- ja oppisopimussuh
teessa olevat valtion toimihenkilot ja tyontekijiit, joiden siiannollinen 
tyoaika palveluksessa tai henkilon ollessa samanaikaisesti kahdessa tai 
useammassa palveluksessa, niissii yhteensa on viihintiian 20 tuntia vii-

14210/71/5 
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kossa. Nain allen tyontekljaan, jonka paivittainen tyoaika on epasaan
nollinen, mutta viikottainen tyoaika on 20 tuntia tai enemmiin, sovel
letaan ohjesaalmon maarayksia. 

Etuuksien saannin edellytykset. 

Terveydenhuollon ohjesaannon myontiimista etuuksista suoritetaan 
korvausta vain siltii osin, minka suoritettu tutklmus tai annettu hoito 
tarpeettomia kustannuksia valttaen olisi tullut tyontekijalle maksamaan, 
hanen terveydentilaansa kuitenkaan vaarantamatta. V aikean taudinkoh
tauksen sattuessa, milloin tyontekljan tila sita vaatii, tulee hoitotoi
menpiteet toteuttaa viipymatta. Muissa sairaustapauksissa etuuksien 
saannin edellytyksena on: 

1) etta tyontekijalla on laakarin tarkastukseen mennessaiin tyon
antajan valtuuttaman henkilon antama, vahvistetun kaavan mukainen 
osoitus laakarille. 

Tyonantajan tyomaarayksen perusteella asuin- tai tyopaikkakun
tansa ulkopuolella tyoskentelevalle tyontekijalle korvataan laakarin
kulut ulkuperiiista laakarin palkkiokuittia vastaan, mikali han sairastuu 
ja tarvitsee laakarinhoitoa vieraalla paikkakunnalla ollessaan, jos ha 
nella ei ole mahdollisuutta saada esimieheltiian osoitusta laakarille, 

2) etta tutkimuksen suorittaa tai hoitoa antaa tyopaikan Hiakari. 
Tyopaikan laakarilla tarkoitetaan viraston tai laitoksen virkalaakaria, 
tyomaan sopimuslaakaria tai sita laakaria tai hammaslaakaria, jonka 
vastaanotolle tyonteklja on saanut osoituksen, 

3) etta laboratoriossa tai rontgenlaitoksessa tai sairaalan poliklini· 
kalla suoritettu tutkimus tai annettu hoito tai fysikaalinen hoito perus
tuu tyopaikan laakarin maaraykseen, 

4) etta sairaalahoito perustuu tyopaikan laakarin maaraykseen seka 
on annettu julkisin varoin yllapidetyssa sairaanhoitolaitoksessa, 

5) etta ennen sairauden ajalta maksettavan palkan suorittamista 
on tyonantajalle toimitettu todistus sairaudesta johtuvasta tyokyvytto
myydesta, 

6) etta ennen raskauden ja synnytyksen vuoksi myonnetyn loman 
ajalta maksettavan palkan suorittamista on tyonantajalle toimitettu 
laakiirin tai kunnallisen aitiysneuvolan antama todistus raskauden kesto
ajasta ohjesiiannon 14 §:n 2 momentissa saadetyssa maiiraajassa. 

Liiiikarinhoito. 

Sairaustapauksissa on tyontekijallii oikeus tyonantajan kustanta
maan laakiirinhoitoon valittomasti tyosuhteen alettua. 

Laakarinhoidon jarjestamiseksi on kutakin tyomaata varten pyrit
tava tekemaan kirjallinen tai suullinen sopimus paikallisen virka- tai 
muun yleislaakarin kanssa. Laakarintutkimuksen tai hoidon tarpeessa 
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olevalle tyontekijalle annetaan osoitus tyopaikan Wikarin vastaanotolle. 1 
Mikali tyontekija vaikean taudinkohtauksen sattuessa on toimitettu il-
man asianomaista osoitusta laakarinhoitoon, tulee osoitus toimittaa 
laakarille jalkikateen. 

Jos tyopaikan laakari katsoo tyontekijan olevan erikoislaakarin tut
kimuksen tai hoidon tarpeessa, annetaan tyontekijalle, taman pyyn
nosto, sairaanpassi erikoislaakarille. Jos tyontekija omatoimisesti tur
vautuu erikoislaakariin, ei niiita kustannuksia korvata tyonantajan toi
mesta. Laakarin maaraama, asianomaista hoitoa antamaan hyvaksytyssa 
rontgenlaitoksessa tai laboratoriossa tahi sairaalan poliklinikalla suori
tettu tutkimus tai hoi to seka fysikaalinen hoito korvataan ( elleivat 
ne sisally laakarin laskuun) tyontekijalle alkuperaisia maksukuitteja 
vastaan. 

Akillisen hammassairauden sattuessa annetaan tyontekijalle osoitus 
hammaslaakarille. Osoitus hammaslaakarille annetaan erikseen kutakin 
kayntia varten. Hammaslaakarin hoidosta korvataan vain ohjesaan
nossa selvitetty ensiapuluonteinen hoito. 

Sairaalahoito . 

Vaikka tyontekijalla sairaustapauksissa on oikeus ilmaiseen liiaka
rinhoitoon valitti:imasti tyi:isuhteen alettua, alkaa tyontekijiiin oikeus 
tyonantajan kustantamaan sairaalahoitoon ohjesiiannon 5 ja 12 §:ssa 
saadetyin edellytyksin vasta sen jalkeen, kun tyosuhde yhtajaksoisesti 
on kestanyt vahintiian kuukauden. Oikeus tyi:inantajan kustantamaan 
sairaalahoitoon alkaa erikseen kussakin sairaustapauksessa. Erillisena 
sairaustapauksena ei voida kuitenkaan pitaa sairastumista, jonka laakari 
toteaa olevan edellisen sairauden viilitonta jatkumista. 

Sairaalahoito on pyrittava jarjestiimiian julkisin varoin yllapidetyssa 
sairaalassa alimmassa maksuluokassa. 

Matkakustannukset. 

Vaikean taudinkohtauksen sattuessa, milloin tyontekijan tila sita 
vaatii, on tyonantaja velvollinen jarjestamaiin tyontekijalle vapaan mat
kan laakariin tai sairaalaan ja takaisin tahi myi:intamaan matkakor
vauksen. Vapaa matka myonnetaan myos tyontekijalle, joka sairastuu 
ollessaan tyonantajan maarayksesta tyi:issa varsinaisen tyo- tai asuin
paikkakuntansa ulkopuolella . Matkat tulee suorittaa olosuhteet huo
mioon ottaen halvinta kuljetustapaa kayttaen. 

Liiakkeet ja sairaanhoito majoitusoloissa. 

Tyomaalla tyonantajan toimesta annetut laakkeet korvaa tyonantaja 
kokonaan. Talla tarkoitetaan lahinna tyomaiden ensiapukaapeissa ole
via seka tyomaan sairastuvassa tyontekijalle annettavia laakkeita. 
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Mikali majoitustyomailla esiintyy epidemialuonteista sairautta, vor
daan osa majoitustiloista eristiiii sairaille varatuksi sairastuvaksi. Sai
rastuvassa annetun hoidon yhteydessii kaytetyt liiiikkeet kustantaa 
tyonantaja . 

Sairausloman myontdminen. 

Sairausloma myonnetiian laakarinlausunnon perusteella. Lyhytaikai
sessa, enintiiiin 5 paiviiii kestavassii sairaustapauksessa voidaan sairaus
lomaa myontaa myos tyonantajan osoittaman sairaanhoitajan tai ter· 
veyssisaren lausunnon perusteella. Liiiikintaviranomaisten ilmoittaman 
laajan epidemien aikana sekii kaukana asutuskeskuksista sijaitsevilla 
tyomailla ja majoitustyomailla voidaan lyhytaikaisissa sairaustapauk
sissa myontaa sairauslomaa tyonantajan hyvaksyman muun luotettavan 
selvityksen perusteella. Mikiili sairaus kestaii yli 5 paiviia, on aina 
suoritettava liiiikarin tutkimus. 

Palkka sairausloman ajalta. 

Myonnetyn sairausloman ajalta suoritetaan tyontekijalle, jonka tyo
suhde on kestiinyt yhtajaksoisesti vahintaan yhden kuukauden, palk
kaa yhtii pitkiiltii ajalta kuin hanella on oikeus ohjesaiinnon 5 § :n 
mukaiseen tyonantajan kustantamaan sairaalahoitoon. Ohjesiiiinnon 
9 §:n mukaan palkka suoritetaan kahdelta ensimmiiiseltii viikolta tiiysi
miiiiriiisena ja sen jalkeiseltii ajalta kaksikolmannesta keskipiiiviiansion 
mukaan lasketusta palkasta. Kysymyksen ollessa tiiysimiiiiriiisen sai
rausajan palkan suorittamisesta kahdelta ensimmiiiseltii viikolta on 
ohjesiiiinnon 9 §:aa tulkittava huomioon ottaen ohjesiiiinnon 5 §:n 1 
momentin 7 piiivana tammikuuta 1971 annetulla valtioneuvoston piiii
toksellii ( 4/71 ) muutettu sisal to siten, etta palkka maksetaan tiiysi
maiiriiisenii viideltiitoista piiiviiltii. 

Palkka suoritetaan kuukausipalkalla tyoskenteleviille tyontekijalle 
sairausaikaan sisiiltyviltii piiiviltii ja muulle kuin kuukausipalkalla tyos
kenteleviille tyontekijiille sairausaikaan sisiiltyviltii tyopiiiviltii. 

Mikiili tyontekijii sairastuu kesken tyovuoron, maksetaan hiinelle 
taltii piiivaltii vastaava palkka tyopalkkana, ja sairausajan palkan mak
saminen aloitetaan ensimmiiiseltii tiiydeltii sairauspiiiviilta. 

Keskituntiansiota laskettaessa on huomattava, etta tyontekijiille 
maksettuun tai maksettavaksi eraiinyneeseen palkkaan katsotaan kuu
luvan tyoehtosopimuksissa tai muutoin miiiiritellyt erilaiset henkilo
kohtaiset tai olosuhdelisiit sekii yli- ja hiitiitoiden osalta peruspalkka, 
mutta ei korotusosaa. 

Jos tyontekijii on ollut sen kalenterikuukauden tai kuukauden 
pituisen palkanmaksukauden aikana, jonka perusteella keskipiiiviiansio 
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lasketaan, ar.kipyhana tyossa, otetaan arkipyhalta saatu palkka huo- 1 
mioon keskipaivaansiota laskettaessa. 

Jos tyontekija ei ole ollut arkipyhana tyossa, ei mainittua paivaa 
eika siita maksettavaa korvausta oteta huomioon keskipaivaansiota 
laskettaessa. Mikali tyontekijan sairausaikaan sisaltyy arkipyhia, mak
setaan nailtii paivilta sairausajan palkkaa vain siina tapauksessa, etta 
han terveena ollessaan olisi tyoskennellyt mainittuina paivina. 

Ennakkokorvaus tyotapaturmissa. 

Ohjesaannon 13 § :n mukaan maksetaan tyontekijalle tapatutma
tapauksissa. tapaturmakorvauksen ennakkoa samojen perusteiden mu
kaan, kuin lain 9 § :ssa sairausajan palkan maksamisesta saadetaan. 
Mikali tyontekija !kuitenkin haluaa saada tapatutmakorvauksen suo
raan tapaturmatoirnistolta, lopetetaan ennakon maksaminen tyonteki
jan sita esittaessa. 

Eriniiisia muita tyontekijain terveydernhuollon osalta huomioon 
otettavia siiannoksiii. 

Tyoturvallisuuslain 36 §: ssa tarkoitetuista, tyopaikalla saatavissa 
olevista sidostarvikkeista, laakkeista ja muista ensiapuvalineista anne
taan erilliset ohjeet. 

Laakarintarkastuksista, jotka on toimitettava ammattitautivaaralle 
alttiissa toissa maaratyssa ajassa yonekijain tyohonottamisen jalkeen 
seka uusittava maariiajoin tyosuhteen kestaessa tai arnmattientarkas
tajan niin maaratessa, saadetaan tyoturvallisuuslain 44 §:ssa seka val
tioneuvoston antamissa erityisissa maarayksissa. Nuorille tyontekijoille 
suoritettavista laakarintarkastuksista seka eraistii muista ko. tyonteki
jain terveydenhuoltoon liittyvista toimenpiteista saadetaan nuorten 
tyontekijain suojelusta annetussa laissa. Tarttuvista taudeista ja roko
tuksista saadetaiin terveydenhoitolaissa ja terveydenhoitosaiinnoissa, 
rokotuslaissa ja -asetuksessa seka niiden perusteella annetuissa 
ohjeissa. 

Ohjesaiinnon perusteella toteutetun terveydenhuollon aiheuttamien 
kustannusten kirjaaminen ja tilastointi tulee toteuttaa tyovoimaminis
terion erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Sairausvakuutuslain 28 § :n saannosten perusteella tyonantajalle 
suoritettavan paiva- tai aitiysrahan saamiseksi seka sanotun lain 
29 §: n edellyttamien tyopaikkalaakintahuollon kustannusten korvaa
mista koskevat sairausvakuutustoimistolle tehtavat anomukset tulee 
toteuttaa valtiovarainministerion antarnien ohjeiden mukaisesti. Ter
veyden:huoltoa koskevat saiinnokset sisaltavat sellaisia sosiaalisia etui
suuksia, etta niista tulee jokaisen tyontekijiin saada tieto. 
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Taman vuoksi tulee terveydenhuollon ohjesaant:O seka siita anne
tut ministerion soveltamisohjeet pitaa sopivassa paikassa tyontekijain 
nahtavana. 

Talla paatoksella kumotaan samalla kulkulaitosten ja yleisten toi
den ministerion 12 pii.ivana helmikuuta 1970 antamat soveltamis
ohjeet. 

(N:o 209/160/71, 24. 8. 1971.- Vrt. VT 8/70.2.) VT 35/71. 1. 

VRS-kokoelma 

Ylijohtaja on 23. 8. 1971 vahvistanut seuraavat muutokset VRS
kokoelmaan. 

Uudet standardit: 
VRS 

1224-211 
1225-211 
1226-120 
1227-130 

Tayskierteiset kuusioruuvit 
Osittain kierteitetyt kuusioruuvit 
Mitallistettu tai hoylatty havupuusahatavara. Mitat 
Tavaravaunun ruskea alkydilakkamaali RAL 8012 

Muutetut standardit: 
VRS 

1032-120, 801 Hoylatty tasaponttilauta ja tyokalumuodot sen val
mistamiseksi 

1033-120, 801 Paallystelaudat ja tyokalumuodot niiden ponttauk-

1034-120, 801 
1069-120, 801 
1071-211 
1072-211 
1144-131 

seen 
Lattialaudat ja ty6kalumuodot niiden ponttaukseen 
Vesiponttilankku 
Uppokantaiset uraruuvit metrisin kiertein 
Lieriokantaiset uraruuvit metrisin kiertein 
Dieselpolttonesteen laatuvaatimukset 

Peruutetut 
VRS 

1070-211 
1052-210 
243-601 

standardit: 

1073-211 
1107-601 

1108-601 
1109-601 

Kupukantaiset uraruuvit metrisin kiertein 
Taivesateet 
Raudat I, erikoismuotoiset, vaunujen rakentamiseen 
Kupu-uppokantaiset uraruuvit metrisin kiertein 
Tyokalumuodot vaununrakennuksen ~onttilautoja 
varten 
Vaununrakennuksen ponttilautoja 
V aununrakennuksen suorakulmion muotoisia puu
tavaraprofiileja 

(Jrt V n:o 173/71, 23. 8. 71.) VT 35/71. 2. 
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Lantinen yhdysliikenne 3 
Syyskuun 1. piiivana tulee voimaan NORDEG-tariffin (9162) 

lisalehti n:o 27. Osa II ( tavaraluokitus ja tavaraluettelo) on uusittu, 
mm. tavaranumeroita on muutettu ja DR:n tariffiluokat 1 A, 1 B, 
1 C, 2 A . .. 5 on muutettu seuraaviksi: 10, 11, 12, 21 ... 50. Lisa
lehtien jakelu suoritetaan heti niiden saavuttua Saksasta. 

(Tft n:o 31/256) VT 35/71. 3. 

Kookkaan tavaran rahdittaminen 4 
TS:n 44 §:n mukaisten kookkaiden tavaroiden rahdittamisessa on 

yleisena virheena havaittu kookkuuden huomiotta jattaminen. Koska 
tiista aiheutuu selvittelyja ja asiakkaan kannalta ikavia jalkilaskutuk
sia, on annettuja maatayksia kookkaiden tavaroiden rahdittamisesta 
ehdottomasti noudatettava. Lahetysten vastaanottajien ja rahdittajien 
on kiinnitettava tahan erikoista huomiota. (Tft n:o To 681/241, 
27. 8. 71.) VT 35/71. 4. 

Eraita taloudellisia indeksisarjoja 5 

-~ 
:> 
> 

1970 VI 222 296 299 
VII 223 298 300 

VIII 223 298 301 
IX 224 298 302 
X 224 299 314 

XI 225 299 314 
XII 225 300 319 

1971 I 228 305 325 
II 229 308 328 

III 231 308 328 
IV 232 308 332 
v 233 309 333 

VI 237 310 339 
VII 239 312 340 

(N:o To 195/224, 25. 8. 71.) VT 35/71. 5. 

138.3 
138.3 
138.2 
138.3 
138.3 
138.4 
139.3 
140.7 
141.6 
142.7 
147.6 
148.8 
149.1 
149.7 

137.8 
137.8 
137.7 
137.8 
137.8 
137.9 
138.8 
140.2 
141.0 
142.1 
147.0 
148.2 
148.5 
148.7 
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6 Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkiloliikennettii 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 9. 1971 alkaen 
seuraavat: 
Luku-
maiirii Rahayksikko 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) ..... . 
100 Belgian frangia ................... . 

1 Bulgarian leva . . .................. . 
1 Englannin punta . . ...... .. .. ...... . 

100 Espanjan pesetaa ......... ........ . 
100 Italian liiraa ..................... . 
100 I tavallan shillinkla . . .............. . 
100 Jugoslavian dinaria ...... .... ...... . 
100 Kreikan drakmaa ........ ......... . 
100 Luxemburgin frangia . . ............ . 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ... . .. . 
100 Norjan kruunua .................. . 
100 Portugalin escudoa ................ . 
100 Puolan zlotya . . ................. . . 
100 Ranskan frangia .................. . 
100 Romanian leita . .... .. ... ... . ..... . 
100 Ruotsin kruunua ... ... . .. .... ... . . 
100 Lansi-Saksan markkaa .............. . 

1 lta-Saksa kayttaa kultafrangia ...... . . 
100 Sveitsin frangia ..... ... ..... ... ... . 
100 Tanskan kruunua ..... . .. ......... . 
100 Tshekkoslovakian kruunua ......... . 
100 Tutikin puntaa ............. .. ... . . 

1 USA:n dollari .................... . 
100 Unkarin forinttia ................. . 

1 Kultafrangi ...................... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
FrOr 
FrS 
DKr 
Kcs 
Ltq 
$ 
Ft 
FrOr 

on . ...... ... .. . .... ....... ... ... FM 

(Toj n:o Tou 66/250, 27. 8. 71.) VT 35/71. 6. 

mk 
121,65 

8,50 
2,17 

10,00 
6,06 
0,68 

17,20 
29,00 
14,00 

8,50 
467,99 

61,00 
14,90 
17,50 
76,10 
70,20 
81,85 

123,90 
1,37 

105,90 
56,50 
58,60 
27,60 

4,16 
14,50 

1,37 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 7 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysllikenteessii ovat 1. 9 0 1971 alkaen 
seuraavat: 
Luku-
maiira Rahayksikko 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) 0 0 0 0 0 0 
100 Belgian frangia 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Bulgarian leva 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 • 0 0 o o 0 o 

1 Englannin punta 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 
100 Espanjan pesetaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 
100 Italian lliraa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Itiivallan shillinlciii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Jugoslavian dinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 

100 Kreikan drakmaa 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 

100 Luxemburgin frangia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- 0 0 0 0 0 0 0 
100 Norjan kruunua 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Portugalin escudoa 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 
100 Puolan zlotya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 
100 Ra.nska~ £rru:~~a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Romaruan le!ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 

100 Ruotsin kruunua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 
100 Lansi-Saksan markkaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Ita-Saksan markkaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Sveitsin frangia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Tanskan kruunua 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 
100 Tshekkoslovakian kruunua 0 0 0 0 0 o o o o 0 

1 USA:n dollari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Unkarin forinttia 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 

1 Kultafrangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suomen marka.n kansainviilinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
FrS 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on 0 0 000 oooo 000 00000 00 0 oooo 0 0 0 0 0 0 FM 

(Toj n:o Tou 80/250, 270 80 71.) VT 35/71. 70 

mk 

121,60 
8,70 
3,60 

10,30 
6,08 
0,68 

17,20 
29,00 
14,30 
8,70 

467,99 
61,00 
15,40 
17,70 
75,80 
70,20 
82,30 

123,50 
101,00 
105,50 
56,60 
59,00 

4,16 
14,60 

1,37 
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8 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Sapun asema muutetaan 1. 10. 1971 lukien vaihteeksi . Tasta joh
tuen Sapun liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muutetaan em. 
paivasta lukien merkinnaksi "HilTtTp". 

Kellon ja Pikkaralan asemat muutetaan 26. 9. 1971 lukien vaih
teiksi. Tasta johtuen mainittujen asernien liikennoimistapamerkintii 
sarakkeessa 5 muutetaan em. paivasta lukien merkinnaksi "HilTtTp" 
(N:o Lko 31155, 24. 8. 71.) VT 35/71. 8. 

Parkanon aseman alaisena avataan 1. 9. 1971 lukien liikenteelle 
Pioneerivarikon raide seuraavin merkinnoin: 

Parkano 
Pioneerivarikon 
raide . . . . . . .. .. . Pko 7. Tt Puolustuslaitosta varten 
845-33585 

Pioneerivarikon raiteen merkinnat on lisattava myos julkaisuua 
Liikennepaikkojen koodit. 

Luk. 1. 9. 1971. (N:o Lko 2509, 25. 8. 71.) VT 35/71. 8. 
Isokankaan kohdalla sarakkeessa 6 oleva huomautus "Tt Puolustus

laitosta varten" poistetaan julkaisusta. (N:o Lko 2509, 25. 8. 71. ) 
VT 35/71. 8. 

9 A voimia virkoja ja toimia 

Nelja ylemmiin palkkaluokan apulaisasemapiiallikon virkaa (A 23 
pl), kaksi kcmttoripiiiillikon virkaa (A 21 pl), nelja ylemman palkka
luokan ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virka (A 19 pl), kuusi ylemmiin palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl), ensi luokan asemamestarin 
virka, ylemman palkkaluokan asemamestarin virka, ~elja alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaa, seitseman alemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa, veturimestarin virka (A 23 pl), vaunu
mestarin virka, seitsemantoista veturinkuljettajan virkaa, viisi ylikon
duktoorin virkaa, viisi konduktoorm virkaa (A 16 pl) , neljiitoista 
konduktoorin virkaa (A 15 pl), kuormausmestarin virka ja vaihde
miesten esimiehen virka. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
rnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 27. 9. 1971 ennen 
klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattyrnista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois
taiseksi seuraavasti: 

y.p. apulaisasemapiiallikot (A 23 pl) : Kouvolan (1 Ikr ja 1 Kuk), 
Porin ( 1 Hva) ja Joensuun ( 1 Oku) liikennealueille, 
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konttoripiiiitlikot (A 21 pl): Kouvolan ( 1 ) ja Tampereen ( 1) lii- 9 
kennepiireihin, 

y.p. 1. lk kirjurit (A 20 pl): Oulun ( 1) ja Joensuun ( 1) llikenne
piireihin seka Kouvolan (1 Kv) ja Savonlinnan (1 Sl) llikennealueille, 

y.p. 2. lk kirjuri (A 19 pl) : Joensuun ( 1) liikennepiiriin, 
y.p. 2. lk kirjurit (A 18 pl) : Kouvolan (1) liikennepiiriin seka 

Kouvolan ( 1 Mr), Lappeenrannan ( 1 Lr) , Kotkan ( 1 Kta), Lieksan 
( 1 Lis ) j a J oensuun ( 1 N r1) liikennealueille, 

1. lk asemamestari: Kouvolan ( 1 Mr) liikennealueelle, 
y.p. asemamestarit: Joensuun ( 1 Uim) liikennealueelle, 
a.p. asemamestarit: Lieksan (1 Nrm) ja Joensuun (2 Jns ja 1 

Uim) liikennealueille, 
a.p. 2. lk kirjurit: Tampereen ( 1) liikennepiiriin, Turun (1 Tku), 

Vaasan (1 Vs), Joensuun (2 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) llikenne
alueille seka Joensuun ( 1) varikolle, 

veturimestari (A 23 pl): Oulun ( 1) varikolle, 
vaunumestari: Joensuun ( 1 Nrl) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat: Kouvolan ( 10), Haminan ( 1), Porin ( 1) ja 

Joensuun (3) varikoille seka Toijalan (1 Tl) ja Lieksan (1 Lis) lii
kennealueille, 

ylikonduktoorit: Kouvolan ( 1 Kv), Toijalan (1 Tl), Turun ( 1 
Tku) ja Joensuun (2 Jns) liikennealueille, 

konduktoorit (A 16 pl): Haminan (1 Hma) ja Joensuun (4 Jns) 
liikennealueille, 

konduktoorit (A 15 pl) : Kouvolan ( 8 Kv), Imatran ( 1 Imr) , 
Kotkan (1 Kta), Turun (3 Tku) ja Savonlinnan (1 Sl) llikenne
alueille, 

kuormausmestari: Kouvolan ( 1 Kv) liikennealueelle, seka 
vaihdemiesten esimies: Toijalan ( 1 Tl) liikennealueelle. 
Edella mainittuihin apulaisasemapaallikon, kirjurin ja asemames

tarin virkoihin nirnitetyt ovat velvolliset, mikali he tulevat toimi
maan asemanhoitajina, vastaanottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti 
maarattavan postitoirnipaikan hoitajan toimen. 

Viisi yliasentajan tointa, kolmetoista 1 l. siihkoasentajan tointa, 
kolmetoista 2 l. siihkoasentajan tointa, kuusi asetinlaitemiehen tointa, 
yksitoista vaihdemiehen tointa, kolmetoista junamiehen tointa, kolme 
vaununtarkastajan tointa, kolmekymmentiiyhdeksiin veturinliimmittiijiin 
tointa, yksi autonkuljettajan toimi, kaksi koneenhoitajan tointa, yksi 
huoltomiehen toimi, kahdeksan vaununvoitelijan tointa, viisi tallimie
hen tointa, kolmekymmentiikahdeksan asemamiehen tointa, yksi apu
laiskanslistin (A 11 pl) toimi, yksi apulaiskanslistin (A 10 pl) toimi, 
kolme konttoriapulaisen (A 8 pl) tointa ja yksi konttoriapulaisen 
(A 7 pl) toimi. 
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Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 27 . 9. 
1971. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

yliasentajat: kolme Helsingin, yksi Kouvolan ja yksi Tampereen 
varikolle, 

1 l. si:ihkoasentajat : kolme Helsingin, kaksi Riihimaen, yksi Kouvo
lan, nelja Tampereen, yksi Haapamaen ja yksi Oulun varikolle seka 
Karjaan ( 1 Kr) liikennealueelle, 

2 l. si:ihkoasentajat: nelja Helsingin, yksi Riihimaen, kolme Kou
volan, nelja Tampereen ja yksi Oulun varikolle, 

asetinlaitemiehet: Kouvolan (3 Kv) ja Tampereen (3 Tpe) liiken
nealueille, 

vaihdemiehet: Kouvolan (2 Kv), Imatran (2 Imr), Vainikkalan 
( 1 Vna), Haminan ( 1 Hma), Toijalan (3 Tl) ja Joensuun ( 2 Jns) 
liikennealueille, 

junamiehet: Imatran (2 Imr), Haminan (3 Hma), Kotkan (2 
Kta), Lieksan (2 Lis, 1 Nrm), Joensuun (1 Jns) ja Savonlinnan 
( 2 Sl) liikennealueille, 

vaununtarkastajat: V ainikkalan (1 V na) liikennealueelle seka yksi 
Porin ja yksi Joensuun varikolle, 

veturinli:immittaji:it: nelja Lahden, 10 Kouvolan, 11 Porin ja kuusi 
Haapamaen varikolle seka Lappeenrannan ( 1 Lr), Toijalan ( 2 Tl), 
Aanekosken (2 Aki), Lieksan (2 Nrm) ja Savonlinnan ( 1 Sl) liikenne
alueille, 

autonkuljettaja: Turun ( 1 Tku) liikennealueelle, 
koneenhoitajat: kaksi Haapamaen varikolle, 
huoltomies: yksi Oulun varikolle, 
vaununvoitelijat: kaksi Haapamaen, nelja Oulun ja yksi Joensuun 

varikolle seka Kemin (1 Kern) liikennealueelle, 
tallimiehet: kaksi Oulun, yksi Kemin ja yksi Joensuun varikolle 

seka Lieksan ( 1 Nrm) liikennealueelle, 
asemamiehet: Kouvolan (1 Kv), Vainikkalan (1 Vna, 1 PI), Lap

peenrannan ( 2 Lr), I rna tran (1 Rah), Haminan ( 3 Hma), Kotkan 
(2 Kta, 2 Jri), Toijalan (6 Tl, 1 Hp, 1 Mk), Haapamaen ( 1 Asn, 
1 Man), Vaasan (1 Tvl), Lieksan (2 Nrm), Joensuun (3 Jns , 5 Uim, 
1 Vih, 1 Smj) ja Savonlinnan ( 2 Par) liikennealueille, 

apulaiskanslisti (A 11 pl): yksi Tampereen liikennepiiriin, 
apulaiskanslisti (A 10 pl) : J oensuun ( 1 Uim) liikennealueelle, 
konttoriapulainen (A 8 pl): yksi Kouvolan liikennepiiriin seka 

Kotkan (1 Kta) ja Vaasan (1 V s) liikennealueille ja 
konttoriapulainen (A 7 pl): Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle. 
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Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 1 O 
Konepajatyolaiselle Jarmo Ahrelalle kirjoitetut henki!Okortti n:o 151556 sekii 

asuntolippu n:o 200216 matkalle Pasila-Hyvinkiia ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
Konepajatyolliiselle Tauno Mustoselle kirjoitetut henkilokortti n:o 128755 seka 
kesakausilippu n:o 093935 matkalle Helsinki-Lahti ovat kadonneet ja kuolete
taan. KonepajatyOlaiselle Raine Kuusistolle kirjoitetut henkilokortti n:o 114723 
seka kesiikausilippu n:o 0733U matkalle Hki-Lohja ja samalle henkilolle kirjoi
tetut tilap. vapaaliput n:o 534993 matkalle Hki-Rovaniemi seka n:o 534995 
matkalle Hki-Turku ovat kadonneet ja kuoietetaan. (Psi knp 19. 8. 71.) 

Pasilan konepajalla tyoskentelevalle kirjoitusapulaiselle Marja-Leena Juntikalle, 
synt. 6. 7. 47, 10. 9. 66 kirjoitettu henkilokortti n:o 88338 on kadonnut ja kuole
tetaan. (Psi knp 20. 8. 71.) 
Turun konepajassa palvelevalle trukinkuljettaja Jouko Kankarelle kirjoitettu hen
kilokortti n:o 103555 ja kesiikausivapaalippu n:o 96927 matkalle Turku-Siuntio 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Tb.-u, knp n:o 517/Mat, 20. 8. 71.) 

Helsingin liikennealueen asemamiebelle Pentti Leppiiliille kirjoitettu kesii
kausivapaalippu n:o 100192 matkalle Helsinki-Toijala, ja aikavapaalippua varten 
aonettu henkilokortti n:o 154502 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hgin lpt n:o 
2033/3562, 26. 8. 71.) 

Tampereen polttoainevaraston tyontekijrule Seppo Putajalle kirjoitettu kesii
kausilippu n:o 084124 valille Tampere-Ruosniemi sekii samalle nimelle kirjoi
tettu henkilokortti n:o 94997 ovat kadonneet ja kuoletetaao. (Popu 385, 27. 
8. 71.) 

Ylim. 3 I kirjuri Matti Miikellille Haapamiien asemapiiiillikon toimistossa 
22. 6. 1971 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 428834 valille Haapamiiki
Rovaniemi on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe lpp n:o 2106/3054, 25. 8. 71.) 

Kouvolan liikennepiirissii, Kotka, palvelevan junamies Taisto Sipiliiisen tytta
relle 31. 7. 71 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 471801 valille Kotka-Helsinki 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv vr 26. 8. 71.) 

Kouvolan varikolla palvelevan vaununtarkastaja Pasi Kolpon pojalle Jormalle 
18. 8. 71 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 563372 viilille Kouvola-Heisinki 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv vr 26. 8. 71.) 

Nimityksiii 11 
Taiousosasto 

Ap 2 lk. kirjurin virkaan (A 15) apulaiskanslisti Toioi Tuulikki Aalto, yp. 
2 lk. kirjurin virkaan (A 18) apulaiskanslisti Alina Helmi Peltonen, kirjanpitiijiin 
virkaan (A 20) yp. 2 lk. kirjuri Hilkka Annikki Fagerstrom, 2 lk. tarkkaajao 
virkaan (A 21) yp. 2 lk. kirjuri Mikko Oiavi Vuorinen ja ap. asemamestari 
Pentti Eemeli Koskinen. 

Liikenneosasto 

Ylemmiin palkkaluokan ensi Iuokan kirjurin virkaan A 21 pl Kouvoiao liiken
nepiiriin yp 1 lk. krj Lauri Alfred Liirnatainen. 

Ylernman palkkaluokan ensi luokan kirjurin virkaan A 20 pl Lappeenrannan 
liikennealueelle (Lr) ylim. 3 lk. kirjuri Osmo Henrik Kojo, Vainikkalan liiken
nealueelle (Vna) yp 2 lk. kirjuri Rauha Kaarina Kumpulainen, Oulun liikenne
piiriin ap aap Olavi Antero Kahlos. 

Ylemmiin. palkkaiuokan toisen luokan kirjurin virkaan A 19 pl Oulun liiken
nealueelle (01) yp 2 lk. kirjuri Laila Anni Marjatta Keskinen. 
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Ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan A 18 pl Kouvolan 
liikennealueelle (Kv) ap am Kalevi Arvid Virtanen, Mikkelin llikennealueelle 
(Mi) ap 2 lk. kirjuri Erkki Olavi Olkkonen, Lappeenrannan llikennealueelle (Lr) 
ap 2 lk. kirjuri Esko Vaino Forsman, Kotkan llikennealueelle (Kta) ap 2 lk . 
.kirjuri Terttu Tuulikki Norhio, Imatran llikennealueelle ( Imr) ap am Eino 
Arvid Suuntala, ap am Lauri Pekka Matias Savolainen, Imatran liikennealueelle 
(Spl) ylirn. 3 lk. kirjuri Veli Tapio Edvard Mentula, Vainikkalan liikennealueelle 
(Vna) ap am Pertti Antti Ilmari Leinonen, Turun liikennealueelle (Tku) ap 
2 lk. kirjuri Antti Artturi Pohjola, Kemin liikennealueelle (Kern) ap am Lauri 
Ilmari Kotiranta. 

Alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan Lappeenrannan liikennealueelle 
(Jts) ylim. 3 lk. kirjuri Elvi Annikki Koivunen, Mikkelin liikennealueelle (Mi) 
ap 2 lk. kirjuri Heikki Alpo Jubani Poyhonen, Ylivieskan liikennealueelle (Yv) 
ylim. 3 lk. kirjuri Jorma Jaakko Ukkola, Kokkolan liikennealueelle (Kok) ylim. 
3 lk. .kirjuri Pirkko Kaarina Brandt. 

Alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan Turun liikennealueelle 
(Tku) ylim. 3 lk. kirjuri Hilja Josellina Aholainen, Ylivieskan liikennealueelle 
(Yv) ylim. 3 lk . .kirjuri Sisko Pirkko Eliisa Aho. 

Jarjestelymestarin virkaan Kouvolan liikennealueelle (Kv) konduktoori Kauko 
Leopold Lautala, vaihdemies Erkki Lehto, Keroin liikennealueelle (Kern) yli
konduktoori Lauri Emil Jarvinen. 

Ylikonduktoorin virkaan Kouvolan liikennealueelle (Kv) konduktoorit Lauri 
Aksel Parkkonen, Vilho Sakari Kauppinen, Onni Kalervo Lahtinen, Heikki 
Haakon Fihlman, Eino Askola, kuorrnausrnestari Tauno Pasi, Kotkan liikenne
alueelle (Kta) konduktoori Erkki Alvar Kauppinen, Haminan liikennealueelle 
(Hma) konduktoori Reino Veikko Peltola, Lappeenrannan liikennealueelle (Lr) 
junarnies Y rjo llmari Vihtonen, Imatran liikennealueelle ( Imr) konduktoori Eino 
Armas Toivonen, Oulun liikennealueelle (01) konduktoori Heimo Aatos Pou
tiainen, Kemin liikennealueelle (Kern) konduktoori Vaino Osvald Viitanen, 
Pieksamaen liikennealueelle (Prn) konduktoorit Mikko Aatos Lotti, Kalervo 
Kuronen, Iisalmen liikennealueelle (llm) konduktoori Pentti Johannes Hukkanen, 
Kajaanin liikennealueelle (Kaj) vaihdemiesten esirnies Sulo August Soini. 

Konduktoorin virkaan A 16 pl Irnatran liikennealueelle ( Imr) junarnies 
Toivo Kalevi Karhu, V ainikkalan liikennealueelle ( V na) junamies Orvo Kalevi 
Hyppanen, Lappeenrannan liikennealueelle (Lr) junarnies Viljo Olavi Niinimaki, 
Haminan liikennealueelle (Hma) junamies Einar Mikael Vaaltola, Kemin liiken
nealueelle (Kemi) junamies Arvid Kurki, Pieksamaen liikennealueelle (Prn) 
konduktoorit Pentti Hokkanen, Reino Ilmari Markkanen, Veikko Paavali Kanta
nen, Kuopion liike.nnealueelle (Kuo) vaihdemies Veikko Olavi Kauhanen, juna
miehet Tauno Erkki Hartikainen, Ilmari Johannes Jaaskelainen, Kontiornaen 
liikennealueelle (Kon) junamies Martti Moilanen. 

Konduktoorin virkaan A 15 pl Kotkan liikennealueelle (Kta) junamies Erkki 
Pietari Hulmi, Tampereen liikennealueelle (Tpe) vaihdemies Vaino Johannes 
Leppanen, junamiehet Pentti Olavi Lepo, Ossi Urho Peramiiki, Helge Olavi 
Nyman, Kernijarven liikennealueelle (Kja) junarnies Kauko Ojalehto, Iisalmen 
liikennealueelle (Ilm) vaihdernies Mauno Olavi Pietikainen, junarniehet Tauno 
Savolainen, Kauko Ferdinand Ruotsalainen, Pieksarnaen liikennealueelle (Prn) 
junamies Muisto Veikko August Vepsiiliiinen. 

Vaihdemiesten esirniehen virkaan Kuopion liikennealueelle ( Kuo) junarnies 
Erkki Antero Holopainen. 

Vaunurnestarin virkaan Kontiomaen liikennealueelle (Kon) vaununtarkastaja 
Eljas Olavi Karjalainen. 

Kuormausmestarin virkaan Kouvolan liikennealueelle (Kv) junarniehet Veikko 
Albert Stenroos, Mauno Tevanierni, Lappeenrannan liikennealueelle (Lr) vaihde-
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mies Erkki Matias Hannikiiinen, Harninan llikennealueelle (Hrna) junarnies Ahti 11 
Kullervo Kangasmliki, Kotkan llikennealueelle (Kta) asemarnies Vilho Allan 
Hyvarinen, Oriveden llikennealueelle ( Ov) asemamies Antti Ilrnati Laurinmaki. 

Vetnrinkuljettajan virkaan Kouvolan varikolle veturinlarnmittajat Jaakko 
Einati Pajunen, Pauli Edvard Maaranen, Veikko Arvid Matias Henttonen, Heino 
Jalmari Olli, Lassi Kukkola, Imattan varikolle veturinliimmittajat Aulis Rafael 
Rask, Oiva Arvo Ensio Hamalainen, Lappeeruannan llikennealueelle ( Lr) vetu
rinlammittaja Pentti Johannes Helma, Pietarsaaren llikennealueelle ( Pts) vetu
rinllimmitt1ijat Olavi Matias Tervasmliki, Olavi Mikael Karhu. 

Ensi luokan siihkoasentajan toimeen Turun varikolle 2 lk. sal1koasentaja 
Tauno Viiino Uolevi Salminen. 

Vetnrinliimmittajan toirneen Turun varikolle ylimiiiiriiiset veturinllimmittiijat 
Heimo Veeti Perkio, Pertti Kalevi Kulmala, Erkki Juhani Viljakainen, Jubani 
Kalevi Ovaskainen, Sakari Iisakki Kivisto, Antti Armas Veikko Syrjanen, Maunu 
Antero Motto, Teppo Olavi Honkamiiki, Teuvo Suvenkari, Raimo Olavi Ensio 
Jappinen, Pentti Tapio Takkinen, Jaakko Tapani Vilhonen, Seppo Sylvesteri 
Tuomivirta, tilapaiset veturinlammittiijiit Erkki Vesa Juhani Tarkiainen, Maune 
Aatos Sireni, Seiniijoen varikolle ylimiiiiriiiset veturinlammittajiit Matti Johannes 
Talvitie, Pentti Herman Hlppi, Veikko Matias Lauri, Voitto Jalmari Saarenpiiii, 
Toivo Joel Heikkila, Joensuun varikolle ylimaiiriiiset veturinliimmittiijiit Esa Armas 
Juhani Kakkonen, Reijo Erik Pasanen, Raimo Pekka Ratilainen, Esko Tapio 
Roschier, Martti Antero Vestarinen, Toivo Kyosti Turpeinen, Risto Mykkiinen, 
Mauri Olavi Hiirkanen. 

Vailidemiehen toirneen Perin liikennealueelle (Pri) junarnies Leo Veikko 
Hilvo, (Mn) asemamiehet Erkki Johannes Rantanen, Arvo Olavi Lundgren, 
Oulun liikennealueelle (01) junarniehet Eetu Sulo Laatikainen, Uolevi Haapala, 
asemarniehet Lauri Vilhelmi Jiirvinen, Paavo Ilmari Abo, Erkki Olavi Rosenberg, 
Maune Asser Isoniemi, Pekka Juhani Olli, Leino Martti Sirnila, Viljo Edvin 
Virkkala, Jaakko Sakari Nikkilii, Muisto Albert Havana. 

Junarniehen toirneen Perin llikennealueelle (Pri) asemarniehet Paavo Johan
nes Lehto, Alarik Adolf Ruohonen, Tornion liikennealueelle (Tor) asemamies 
Kaarle Emil Sandholrn, Oulun llikennealueelle (01) asemarniehet Pertti Uolevi 
Tikkinen, Tauno Kalevi Miettunen, Toivo Erkki Kiuttu, Veikko Armas Luuri, 
Heimo Kalevi Moisanen, Viiino Aukusti Dahlman. 

Asemarniehen toirneen Oriveden liikennealueelle (Jiis) ylimiiiiriiinen asema
mies Kauko Johannes Virta, Tampereen liikennealueelle (Vala) tilapiiinen asema
mies Pertti Reine Juhani Virkki, Turun liikennealueelle (Ko) tilapiiinen asema
mies Heikki Jaakko Kauppi, Perin liikennealueelle (Hva) ylimiiiiriiinen asema
mies Lauri Kalervo Anttila, Turun liikennealueelle (Vol) ylimiiiiriiinen asemamies 
Paavo Kalevi Karjalainen, Oulun llikennealueelle (Vti) ylimiiiiriiinen asematnies 
Esko Ensio Ahola, Kernin liikennealueelle (Kern) ylimiiiiriiiset asemanliehet Toivo 
Aub..-usti Jaara, Arvo Tapio Luukkonen, Erkki Antero Paaso, Veikko Viiino 
Juopperi. 

Konttoriapulaisen toirneen A 8 pl Turun liikennealueelle (Tku) ylimiiiiriiinen 
toimistoapulainen Vuokko Liisa Toivanen, tilap. toimistoapulainen Ulla Irene 
Lundstrom, Oulun liikennealueelle ( 01) ylimiiiiriilnen toimistoapulainen Anja 
Rauni Inkeri Hautala . 

Liikenneosasto 
Eroja 12 

Veturirnestari Toivo Tiainen, vaunumestati Antti Hattikainen, veturinkuljet
tajat Nils Henry Engman, Kauko Taavetti Korhonen, Reine Kalervo Miettinen, 
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Pentti Olavi Patjas ja Huugo Gunnar Salmela, veturinllimmittaja Pauli Kalevi 
Pesonen, vaununtarkastajat Jaakko Eino Aaltonen, Arvi Mainio Aro ja Antti 
Armas Laitinen, koneenhoitaja Aale Aleksei Tuomaala ja tallimies Kauko Olavi 
Virtanen. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 36 

Viittaus Virallislln tledotuksiin merkltaan: VT 1/71 .1 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallltus, lehtlpalvelu. 9. 9. 1971 

isallys : 

I . Pientapaturmia koskevien Hiliklirin
laskujen numeroiminen. 

2. Kansainviilinen tavarallikenne: Jalki
vaatimusten salliminen Suomea 
koskevassa liikenteessli. 

3. Tariffisalinnon lisliys. 
4. Muutos terasrakenteisen makuu

vaunun siihkovalaistuksen plili
kytkimen kayttoon. 

5. Vaunukuormien kotiinkuljetus. 
6. Dynarniittivaunujen lukkojen palau

tus Hankoon. 
7. Varasto-ohjeslilinto ja irtaimen omai

suuden tarkastusta koskevat mlili
riiykset. 

8. Avoirnia virkoja ja toirnia. 
9. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

Pientapaturmia koskevien laakarinlasku jen 1 
numeroiminen 

Maksusuoritusten yksiloimisen helpottami eksi rautatielaakarien tu
lee kalenterivuosittai.n numeroida pientapaturmista kirjoittamansa laa
karinlaskut merkitsemalla valittomasti tekstin "Laakarinlasku tapa
turmahoidosta" jalkeen laskun numero . Laakarinlaskun numero on 
merkittava myos seka pientapatutmista tehtiivaan lomakkeeseen "Las
kelma tapaturmakorvauksesta" ( lomake VR/ ttv 654) tiville "Laiika
rinpalkkio" etta pientapaturmista mahdollisesti tehtavaiin laskuyhdis
telmaan. 

(Hloj n:o Hlo 590/23/71, 27. 8. 71.) VT 36/71. 1. 

Kansainviilinen tavaraliikenne: Jiilkivaatimusten salliminen 2 
Suomea koskevassa liikenteessa 

Saatuaan Suomen Pankin suostumuksen rautatiehallitus on ilmolt
tanut toisille rautateille olevansa valmis sallimaan jalkivaatimuksen 
asettamisen Suomeen ruleville ja Suomesta lahteville CIM-yleissopi
muksen mukaisille tavaralahetyksille. Jalkivaatimusten kaytto sallitaan 

14450/71/5 
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kuitenkin vain vastavuoroisuussopimusten perusteella eri rautateiden 
kanssa. 

Tarkoituksena on poistaa jalkivaatimuksen asettamisen kieltava 
maarays Suomea koskevista kansainviilisista tariffeista 1. 1. 1972 lukien. 
Ranskan rautateiden ehdotuksesta sallitaan jalkivaatimusten kaytto 
Suomen ja Ranskan valisessa liikenteessa kuitenkin jo 1. 9. 1971 al
kaen. 

Jalkivaatimusten yleiset kasittelyohjeet ovat CIM soveltamismaa
raysten (PIM = VR 4669) kohdissa 181-189. Suomen Pankin anta
mat lisaohjeet, mm. vastaanottajalta vaadittavasta tuontitavaran maksu
ilmoituslomakkeesta (lorn. SP 222 ), tullaan sisallyttamaan Kansain
viilisen tavaraliikenteen toimitusohjeisiin (VR 4672). Kuluvan vuo
den loppukuukausina mahdollisesti saapuvien jalkivaatimuslahetysten 
suhteen on ohjeita tiedusteltava raja-asemilta Naantali tai Tornio, tai 
kansainvalisesta tarkastusjaostosta. (Tft n:o Tou 53/253, 1. 9. 71.) 
VT 36/71. 2. 

Tariffisaannon lisays 

Rautatiehallitus on lisannyt TS :.n 58 § :n kohdan 20 "Yleisolle 
myytavista julkaisuista kannettavat maksut" luetteloon seuraavan jul
kaisun: 

Transcontainer-Tariff (lomake 914 5) 

(Rh n:o 1690/241/71, 6. 9. 71.) VT 36/71. 3. 

Muutos terasrakenteisen makuuvaunun sahkovalaistuksen 
paakytkimen kayttoon 

44 mk 

Terasrakenteisten makuuvaunujen keittiossa olevan jaahdytyskaapi:1 
on oltava jatkuvasti toiminnassa vaunun ollessa llikenteessa, koska 
myos junien seisoessa paa teasemillaan kaapeissa sailytetaan ruokatava
roita. 

Jaahdytyskaappien kytkenta on ollut sellainen, etta se on toimiak
seen vaatinut valaistuksen paakytkimen olemaan joko paiva- (P) tai 
yoasennossa ( Y) . 

Edella mainittu kytkenta on nyt muutettu siten, etta jaahdytys
kaapin automaattivaroke on kytketty suoraan saatamattoman jannitteen 
johtoon, joten valaistuksen paakytkin voidaan pitaa missa asennossa 
tahansa, myos nolla-asennossa, eika se vaikuta jaahdytyskaapin toimin
taan. Paakytkin on siis kaannettava paateasemalla aina nolla-asentoon , 
kun vaunussa ei tarvita valaistusta eika virtaa keittolevyille. 
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Huomautetaan, etta vaikka valaistuksen paakytkin olisilci.n nolla- 4 
asennossa, niin vaunun joutuessa seisomaan pitkan aikaa ilman ulko
verkkoliitantaa, purkautuu vaunun paristo kokonaan, joten jaahdytys
kaappi on tassa tapauksessa ehdottomasti irroitettava verkosta laukai
semalla lammityskytkintaululla oleva jaahdytyskaapi.n automaattivaroke. 

(Lko n:o 31229, 26. 8. 71.) VT 36/71. 4. 

Vaunukuormien kotiinkuljetus 5 
Lisayksena ja muutoksena VR Virallisissa Tiedotuksissa 52 a/1970 

kohdissa 1 ja 2 ( liite 2) julkaistuihin luetteloihin niista yhteisoist~i 
ja yhtioista, joiden kanssa rautatiehallitus on tehnyt sopimukset vaunu
kuormien yleisesta kotiinkuljetuksesta, ilmoitetaan, etta Heino-
1 a s s a toimii urakoitsijana Heinolan Kuorma-autojen Tilauskeskus 
Oy, Heinola 1. 9. 1971 lukien. 

(Mt n:o Lko 31276, 30. 8. 71.) VT 36/71. 5. 

Dynarniittivaunujen lukkojen palautus Hankoon 6 
Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy:n Hangosta lahettamiin dyna

miittivaunuihin rautatien toimesta asetetut lukot jaavat kuljetussaat
teissa olevista palautuspyynnoista huolimatta usein palauttamatta. 
Koska tallaisesta on seurauksena jatkuva lukkojen puute lahetysase
malla, kehoitetaan liikennepaikkoja, joille kyseisia lahetyksia saapuu 
palauttamaan lukot viipymatta Hangon asemalle. Kts. K1 46/59.6 
maaraykset. (Lko n:o 31277, 31. 8. 71.) VT 36/71. 6. 

V arasto-ohjesaanto ja irtaimen omaisuuden tarkastusta 7 
koskevat maiiraykset 

Valtionrautateiden varasto-ohjesaanto (lorn. VR 2671) ja Irtaimen 
omaisuuden tarkastusta koskevat maaraykset (lorn. VR 2672) tulivat 
voimaan 1. 9. 1971 lukien. Perusjakelun on suorittanut painatusjaosto. 
Rengaskansiot toimitetaan heti niiden valmistuttua varasto-ohjesaannon 
mukaisen jakelun perusteella. Tarvittavia lisakappaleita saavat asian
omaiset tilata rautatiehallituksen painatusjaostosta. ( Hto 570/262/ 
415, 3. 9. 71.) VT 36/71. 7. 
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8 Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatiehallituksen hallinto-osastolla ovat haettavina: yksi apulais
asianvalvojan virka (A 28) , yksi ylemman palkkaluokan 1 luokan tark
kaajan virka (A 25) ja yksi ylivahtimestarin toimi (A 15). Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset apulaisasianvalvojan virkaan ja hal
linto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset ylemman palkkaluoka!l 
1 luokan tarkkaajan virkaan seka ylivahtimestarin toimeen on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 1 paiviinii lokakuuta 
1971 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Yksi 2 l. rakennusmestarin (A 19) virka, toistaiseksi Seinajoen 
ratapiirissa Kokkolan vastuualueella ( Kokkola). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiian 8. 10. 1971 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajau 
paattymista). 

g Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Jarjestelytoimiston konttoripaallikolle Vaino Velanderille kirjoitettu kaikilla 
radoilla kelpaava 1-luokan vuosivapaalippu n:o 236 vv. 1970-1972 ja VR hen
kilokortti n:o 144 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hlo 606/14/71, 2. 9. 71.) 

Turun konepajassa palvelevalle nuor. levysepanapulaiselle Taisto Keitaanran
nalle kirjoitettu henkilokortti n:o 103634 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tku knp 
n :o 543/Mat, 1. 9. 71.) 

Pieksamaen asemalla palvelevalle vaununosien puhdistajalle Hilda Penttiselle 
15. 6. 71 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 452875 matkalle Pieksamaki-Kemi
jarvi on kadonnut ja kuoletetaan . (Pm lpp n:o 292, 31. 8. 71 .) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 37 

Vilttaus Virallisiin tiedotuk5iln mel"kitaan: VT 1/71 .2 (= lehden nume,.o, vuesi, 
asian numero). Jakelun muutok1et on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 16. 9. 1971 

S is a II y s: 

1. Jtt:n korjauslehti 10. 
2. Lehtitilaukset vuodeksi 1972. 
3. Avoimia virkoja ja toirnia. 
4. Nimityksia. 

5. Eroja. 
6. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

Jtt:n korjauslehti 10 1 
J tt:n korjauslehti 10 on ilmestynyt painosta ja perusjakelu suori

tettu painatusjaoston toimesta. Korjauslebteen sisaltyvat J tt:n muu
tokset tulevat voimaan 26. 9. 1971 lukien. (N:o Lko 241, 9. 9. 71.) 
VT 37/71. 1. 

Lehtitilaukset vuodeksi 1972 2 
Valtion hank.Lntakeskus on hankkinut tarjoukset koti- ja ulkomai

sista sanoma- ja aikakaus·lehdista vuodeksi 1972. 
Lehtitilaukset on syyta lahettaa VHK:lle ( vrt . VT 17/71.11) 

valittomasti. Mikali myohemmin ilmenee tarvetta lisatilauksiin, voi
daan ne lahettaa aikanaan erikseen. 

Myos lehtivalitysliikkeilta entisten tilausten perusteella saadut ti
lauskehotukset lahetetaan, asianmukaisesti allekirjoitettuna, valtion 
hankintakeskukselle. (Hto 583/560/421, 10. 9. 71.) VT 37/71. 2. 

Avoimia virkoja ja toimia 3 
Kolme toisen luokan liikennetarkastajan virkaa (A 23 pl). Rauta

tiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on tomu
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 11. 10. 1971 ennen 

14671/71/5 
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klo 12 .00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). Edella mainittui · 
hin liikennetarkastajan virkoihin nimitetyt tullaan SlJolttamaan tois
taiseksi seuraavasti: rautatiehallituksen liikenneosastolle ( 2) ja Joen
suun liikennepiiriin ( 1). 

Ylemman palkkaluokan ensi luokan kirjurin virka (A 21 pl), kaksi 
ylemman palkkaluokan ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), kaksi 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 19 pl) , nelja 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl), kolme 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, kaksi alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaa, yhdeksan veturinkuljettajan vir
kaa, kaksi ylikonduktoorin virkaa, nelja konduktoorin virkaa (A 16 
pl), nelja konduktoorin virkaa (A 15 pl) seka kaksi kuormausmesta
rin virkaa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 11. 10. 1971 
ennen klo 12 .00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

y.p. 1. lk kirjuri (A 21 pl) : rautatiehallituksen liikenneosas· 
toile ( 1), 

y.p . 1. lk kirjurit (A 20 pl): Seinajoen liikennepiiriin ( 2), 

y.p. 2. lk kirjurit (A 19 pl): rautatiehallituksen liikenneosas
tolle ( 2), 

y.p. 2. lk kirjurit (A 18 pl): Seinajoen liikennepiiriin (1), Seina-
joen (2 Sk) ja Kokkolan (1 Kok) liikennealueille, 

a.p. 2. lk kirjurit: rautatiehallituksen liikenneosastolle (3), 
a.p. asemamestarit: Seinajoen ( 1 Sk) ja ( 1 Krk) liikennealueille, 
veturinkuljettajat: Seinajoen ( 6) ja Ylivieskan ( 2) varikolle seka 

Pietarsaaren liikennealueelle ( 1 Pts), 
ylikonduktoorit: Seinajoen ( 1 Sk) ja Vaasan (1 V s) liikenne

alueille, 
konduktoorit (A 16 pl): Pietarsaaren ( 2 Pts), Ylivieskan (1 Yv) 

ja Vaasan ( 1 V s) liikennealueille, 
konduktoorit (A 15 pl) : Seinajoen ( 3 Sk) ja Pietarsaaren ( 1 Pts) 

liikennealueille, seka 
kuormausmestarit: Seinajoen ( 1 Sk) ja Vaasan (1 V s) liikenne

alueille. 

Edella mainittuihin kirjurin ja asemamestarin virkoihin nimitetyt 
ovat velvolliset, mikali he tulevat toimimaan asemanhoitajina, vastaan
ottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti maarattavan postitoimipaikan 
hoitajan toimen. 



-3- 37 

Yksi apulaiskanslistin (A 11 pl) toznzz, kaksi apulaiskanslistin 3 
(A 10 pl) tointa ja yksi konttoriapulaisen (A 7 pl) toimi. Liikenne
osaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on to1mltettava 
rautatiehallituksen yleiseen toimistoon viimeistaan 11. 10. 1971. Edella
mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi rauta
tiehallituksen liikenneosastolle. 

Y ksi 2 l. sdhkoasentajan tounz, yksi vaununtarkastajan totmt, 
kuusi vaihdemiehen tointa, kaksitoista junamiehen tointa, kaksikym
mentd asemamiehen tointa, kaksi apulaiskanslistin (A 11 pl) tointa 
ja yksi konttoriapulaisen (A 8 pl) toimi. Liikenneosaston paallikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisen liikenne
piirin paallikolle viimeistaan 11. 10. 1971. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai-
seksi seuraa vas ti: 

2 l. sdhkoasentaja: yksi Seinajoen varikolle, 
vaununtarkastaja: Seinajoen ( 1 Sk) liikennealueelle, 
vaihdemiehet: Seinajoen ( 6 Sk) liikennealueelle, 
junamiehet: Kokkolan ( 4 Kok), Pietarsaaren ( 1 Pts), Ylivieskan 

(6 Yv) ja Vaasan (1 Vs) liikennealueille, 
asemamiehet: Seinajoen ( 9 Sk), Kokkolan ( 5 Kok), Pietarsaaren 

(2 Pts), Ylivieskan (1 Yv, 1 Kua) ja Vaasan (2 Vs) liikennealueille. 
apulaiskanslistit (A 11 pl): Seinajoen (2 Sk) liikennealueelle seka 
konttoriapulainen (A 8 pl): yksi Seinajoen varikolle. 

Viisi ratavartijan tointa, joista kolme toistaiseksi Tampereen rata
piirissa (1 Pernio, 1 Toijala, 1 Kylasaari) ja kaksi toistaiseksi Oulun 
ratapiirissa ( Oulu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava asianomaisen ratapiirin paallikolle viimeistaan 15. 10. 1971. 

Nimityksia 

Talousosasto 

Yp. 2 lk kirjurin (A 18) virkaan apulaiskanslisti Alina Helrni Peltooen, kir
janpitajan (A 20) virkaan yp. 2 lk kirjuri Hilkka Aonikki Fagerstrom, 2 lk tark
kaajao virkoihin (A 21) yp. 2 lk kirjuri Mikko Olavi Vuorinen ja ap. aserna
mestari Pentti Eerneli Koskinen seka ap. 2 lk (A 15) kirjurin virkaan apulais
kanslisti Toini Tuulikki Aalto. 

Rataosasto 

Ap. 1 lk rakennusmestarin (A 21) virkaan (Kontiomaki) ap. 1 lk rakennus
mestari Tauno Johan Iisakki Leinonen, konttoriapulaisen (A 8) toimeen (Hel
sinki) ylim. toirnistoapulainen Maire Kuusela ja apulaiskanslistin (A 11) toimeen 
(Helsinki) konttoriapulainen Mirjam Kaarina Koponen. 

4 
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5 Eroja 

Liikenneosasto 
Asemamiehet Toivo Olavi Juntunen , Erkki Gabriel Maki, Toivo Tuomala, 

Eino Johannes Ojala, Frans Arthur Blomqvist, yp. 2 lk. kirjurit Arvo Aukusti 
Lemponen, Yrjo Asser Siirkko, ap. 2 lk kirjuri Martta Kaarina Ventola, auton
kuljettaja Eino Olavi Oksanen, veturimestari Toivo Tiainen, vaunumestari Antti 
Hartikainen, veturinkuljettajat Nils Henry Engman, Kauko Taavetti Korhonen, 
Reino Kalervo Miettinen, Pentti Olavi Patjas, Huugo Gunnar Salmela, veturin
lammittiija Pauli Kalevi Pesonen, vaununtarkastajat Jaakko Eino Aaltonen, Arvi 
Mainio Aro, Antti Armas Laitinen , koneenhoitaja Aale Aleksei Tuomaala, talli
mies Kauko Olavi Virtanen , junamiehet Kaarlo Ilmari HakkiHi, Sulo Viljam Ket
tunen, jarjestelymestari Vilho J. Nevalainen, asetinlaitemies Martti Aatos Metso, 
kuormausmestari Oiva Aatos Lehto, vaihdemiehet Veikko Korhonen, Antti Vir
tanen, Niilo Nikolai Pietikiiinen, Viljo Korhonen, Taavetti Holopainen, Mikko 
Matti Luontama, Alpo Myyryliiinen , konduktoorit Kustaa Reino Lahti, Venni Jo
hannes Roiha, Vilho Turppo, 3 lk. asemapiiiillikko 1 pl Aarne Toivo Lampi, yli
konduktoorit Osvald Klemola, Sven Runar Mikael Vikstrom, Vaino Ilmari Kiuk
konen, Eino Jaakko Latvala, 3 lk asemapaallikko Arne Vidar Vilhelm Mathelin, 
ylikonduktoori Viiino Olavi Savolainen . 

Rataosasto 
Ratavartijat Viiino Siikava, Vilho Tamminen, Antti Vilhelm Vaahteramiiki, 

ap. 1 lk rakennusmestarit Toivo Johannes Laine, Oiva Johannes Isomiiki, yp. 
2 lk rakennusmestari Toivo Matti Malmi , opastinasentaja Ano Pehkonen. 

Hankintaosasto 
Konttoripiiiillikko Yrjo Veikko Lampinen, varastomestari Kaarlo Eino Olavi 

Sihvonen. 

6 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin liikennealueen liihetille Heli Rytkoselie kirjoitettu asuntolippu n:o 
199563 matkalle Hyvinkiiii-Helsinki, kelpoisuusaika 1. 8.-31. 12. 1971 ja aika
vapaalipun henkilokortti n:o 146019 ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki lpt n:o 
2140/3768, 9. 9. 71.) 

Pieksiimiien varikolla palvelevan autonkuljettaja Olavi Virtasen pojalle Karille 
2. 8. 71 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 499982 matkalle Pieksamiiki-Hel
sinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm lpp n:o 292, 7. 9. 71.} 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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kuormaamisesta ja kiinnittiimi
sestii ( n:o 4777). 

11. V altionrautateiden Autoliikenne
siiiinto: muutoksia tariffimiiiiriiyk
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V altion tyontekijain tyokirja 1 

Valtiovarainministerion paatos 

lisamaarayksia tyo- ja oppisopimussuhteessa valtioon oleville henkiloille 
annettavasta tyokirjasta ja sen pitamisesta sisaltavan valtiovarainminis

terion paatoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 12 piiiviina elokuuta 1971. 

Valtiovarainministerio on paattanyt muuttaa 30 paivana joulukuuta 
1966 antamansa paatoksen ( 77 4 I 66), joka sisaltaa lisamaarayksiii tyo
ja oppisopimussuhteessa valtioon oleville henkiloille annettavasta tyo
k.irjasta ja sen pitamisesta, 7 §: n nain kuuluvaksi: 

14957/71/5 
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I 
Liite 2 

Tiiytet5iin nsianomaisen hakiessa valtion eHike1aissa 
(VEL ) tarkoitcttua ellikettli 31. 12. 1966 jiilkeen paiit· 
tyneen tyOsuhtecn perusteclla tai haettaessa valtion 
perhc-ellikeloissa ( VPEL) torkoitettua perhe-ellikcttii 
scUaisen edunj iittlijan jiilkeen, jonka tyiisuhde on pliii t· 

tynyt 31. 12. 1966 j1ilkeen. 

Asianomaisen nimi: 

Syntymiiaika: 

Syntymiikunta: 

L _j 

1. a) Tyiisuhreen p:iliuymispiivi . l..) 

b) Ajankohta, jolloin oika11 pnlkan u.i 
s.tantiin p33uyy, 

1nirausajan p:tlknn b) '" ...... .. .......... .. ....................................... . 

II. a) TyOsuhde 111i p:alksn~1.antioikeu5 piiiuyoyt vuonna 1967. 
Tyi.kmslo 1.2 vlimeiseh:a kllenterikuukauc.leha l b-koh1.a::m mer

kiuyyn p:iiv:iJn aaakk:i. 
b) TyOsuhdc roi p:tlk:msur.tioikcus pa:iuynyt 31. 12. 1967 jiil· 

keen. 
TyO:ansio 4 OJiimei~IIA kalentcrivuodelta ennen I b·kohdau~ mai· 

niuua piiiv:i3 vuosiualn ttikseea, kuitcnkin aikaisintll:tn 01. 01. 
1967 lukicn. 

TyOansio miiiiriiytyy samojen perwtc:illen mutaan kuln v~ron 
cnn::.kk03 piJJteuiiessi. 

Ty0.1nsioon ci kuulu tyO:suhtct:n p:iiiuye~ii m:ak.scuav:t loman 
korvaut eik!i palkkio k(lmiteln tai toimikunnan ryOstii uaikka 
muusra tcht:.viisti:i, JOI:l ci ole pidctl5v:i ::asianomaiscn t~·&uht«· 
\CeO kuuhl\':ma. 

JJJ. a) Onko tyO:msion po. aik:m.a katS(')tl<~va ollee.n poikka.k· 
seUist"Stl oleruui.sesti kork~o~mman kuin aik:aise.mmin samassa tyO
suhrccssa? 

an~~n sg,/~!~~:i~kscllisuutten ja arvio sen aihcuuamut:t tyi). 

fV. Huom:mtuksla (e:sim. ry&uht~n edcllecn jttkuminen). 
Mcrkinn:tt on p:iiviu!vli ja \'ahvincuava ilmoiluksen antajan 

allekirjoituksella. 
EHikeuU koskevJa Jiihempli.i tietoia antm& tarvlttaessa valtiokont · 

toun elliketoimisto, 00130 Helsinki U. 

J I. Ajanjaksot I 

!T l. a) on/ei ole 

b) 

IV. 

:\minn miiiirii mk 

.. .................... kuuta 19 .... . 

llmohuksen tntajsn vitk:Hl!Cm:t ja allddrjoitu 

J...c. ima 
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7 §. 1 
Asianomaisen hakiessa valtion eHikelaissa tarkoitettua eHiketta 31 

paivi.ina joulukuuta 1966 jalkeen paattyneen tyi:isuhteen perusteelb 
tai haettaessa valtion perhe-elakelaissa tarkoitettua perhe-eli.iketti.i sel
laisen edunji.itti.iji.in ji.ilkeen, jonka tyi:isuhde on pi.ii.ittynyt joululruun 
31 paivan 1966 jalkeen, tyokirjaan on liitetti.iva liitteen 2 mukainen 
lomake ti.iytettyni.i. 

Ti.illi.i pi.ii.itokselli.i kumotaan lisi.imaari.iyksia tyo- ja oppisopimussuh
teessa valtioon oleville henkiloille annettavasta tyi:ikirjasta ja sen piti.i
misesta sisi.ilti.ivi.in valtiovarainministerion paatoksen ( 77 4 I 66) muu
tosta koskevat 12 piiivi.ina joulukuuta 1967, 7 piiivi.ini.i marraskuuta 
1968 ja 5 paivi.ini.i syyskuuta 1969 annetut valtiovarainministerion pi.ia
tokset (541167, 630168 ja 572169). Ti.imi.in ji.ilkeen kayteti.ii.in tyo
kirjaan liitetti.ivi.ini.i liitteeni.i ti.ihan paatokseen sisaltyvi.in liitteen 2 mu
kaista lomaketta, jolla korvataan edella mainittuihin valtiovarainminis
terii:in pi.ii.itoksiin sisi.iltyvat liitteet 2-5. 

(Asetuskokoelma n:o 644171.) (Edelli.i mainitut valtiovarainminis
terion paatoksen (7 44 I 66) muutoksia koskevat paatokset on julkaistu 
VR Kaskylehdissa n:ot 50167. 1, 51168.2 ja 41169. 2.) (Hloj n:o 
Hlo 630119171, 17. 9.1971. - Vrt. Kl 3 al67. 5.) VT 38171. 1. 

Li.iakarintarkastuksista 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston paiitos 

Jaakiitintarkastuksista tyi:iturvallisuuslain 44 §:ssii tarkoitetussa tyossi.i. 
Annettu Helsingissii 11 paiviinii elokuuta 1971. 

Valtioneuvosto on 28 pi.iivani.i kesi.ikuuta 1958 annetun tyi:iturvalli
suuslain ( 299 I 58) 44 ja 47 §: n nojalla sosiaali- ja terveysministerion 
esittelysta pai.itti.inyt: 

1 §. 
Tyonantajan on kustannuksellaan toumtutettava tyontekiji.in tai 

muun henkilon, jonka tyohon sovelletaan tyoturvallisuuslakia ( 299 I 
58), li.ii.iki.irintarkastukset siten kuin tassi.i pai.itoksessi.i mi.ii.irati.ii.in, mil
loin tyo on ti.imi.in pi.iatoksen liitteena olevassa esimerkkiluettelossa 
maini.ttua tai siihen verrattavaa tyoti.i, johon liittyy erityinen vaara ter
veydelle. 

Tyonantajan on toimitutettava 1 momentissa tarkoitettu li.iakarin
tarkastus myos silloin, kun muun kuin 1 momentissa tarlcoitetun tyon 

2 
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tai tyohon liittyvien erityisten vaaratekijain voidaan katsoa olevan 
olennaisena vaarana sellaisen tyon tekijan terveydelle. 

2 §. 
Harkittaessa laakarintarkastusten tarpeellisuutta ja niiden valisten 

aikojen pituutta edella 1 §: ssa mainitun esimerkkiluettelon perusteella 
on otettava huomioon: 

1 ) aikaisempi laaketieteellinen kokemus terveydellisten vahinkojen 
syntymisesta ja yleisyydesta asianomaisella tyoalalla; 

2) tyosta tai tyoolosuhteista johtuneiksi todetut sairastumiset; 
3) tyossa kaytettavien tai siina syntyvien aineiden tai siina vaikut

tavien muiden tekijain vaarallisuus; 
4) tyon tekijaan haitallisesti vaikuttavan vaaratekijan voimakkuus, 

jaksottaisuus ja vaikutusaika; seka 
5) tyohygieenisten mittausten tulokset. 

3 §. 
Ensimmainen laakarintarkastus ( alkutarkastus) on, jollei 1 §: ssa 

mainitussa esimerkkiluettelossa ole toisin maaratty, suoritettava vii
meistaan yhden kuukauden kuluessa siita, kun 1 §: ssa tarkoitetun tyon 
tekija on aloittanut tyon. 

Tyon jatkuessa laakarintarkastus ( maiiraaikaistarkastus) on toimi
tetava saannollisesti vahintaan kerran vuodessa, jollei 1 §: ssa maini
tussa esimerkkiluettelossa tai taman paatoksen 7 §:n nojalla ole toisin 
maaratty. 

Mllloin tyohon otettavalle henkilolle on aikaisemmin suoritettu 
tassa paatoksessa tarkoitettu laakarintarkastus, ei tarkastusta hanen 
siirtyessaan samalla tavalla vaaralliseen toisen tyonantajan tyohon tar
vitse suorittaa, ennen kuin edella 2 momentissa tarkoitettu aika on 
kulunut viimeksi toimitetusta tarkastuksesta. 

4 §. 
Tyonantajan on sovittava laakarintarkastusten to1m1ttamisesta sel

laisen asianomaisen toimipaikan olosuhteita ja mikali mahdollista tyo
terveysalaa tuntevan laakarin kanssa, joka sitoutuu tarkastuksissaan 
noudattamaan taman paatoksen ja sen nojalla annettuja maarayksia. 

5 §. 
Laakarintarkastuksessa on ensi sijassa pyrittava selvittamaan eri· 

tyista vaaraa terveydelle aiheuttavan tekijan mahdollinen vaikutus 
tutkittavan terveydentilaan ottamalla samalla huomioon myos ne hanen 
yleiseen terveydentilaansa liittyvat seikat, joilla voi olla merkitysta 
erityisen vaaran suuruutta arvioitaessa. 
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6 §. 2 
Li.iakarin on annettava liiiikarintarkastuksen tuloksista, sikali kuin 

ne llittyviit tyoturvallisuuteen, tyonantajalle kirjallinen lausunto, johon 
on sisiillytettiiva ehdotus tarkastuksessa ehkii aiheellisiksi osoittautu
neiden tyohygieenisten mittausten suorittamisesta ja muista tyotur
vallisuustoimenpiteistii. Tyoturvallisuutta valvovalla viranomaisella ja 
taman avuksi maiiratyllii asiantuntijalla on oikeus pyynnostii saada nah
tiivakseen tiimii lausunto. 

Milloin henkilo, joka on tehnyt 1 §: ssii tarkoitettua tyotii, siirtyy 
samalla tavalla vaaralliseen tyohon toisen tyonantajan palveluksessa, 
edellisen tyonantajan laiikarin on uuden tyonantajan pyynnosta lahe
tettiivii henkilon terveydentilaa koskevat tiedot sille laakarille, jonka 
kanssa viimeksi mainittu tyonantaja on taman paatoksen 4 §:n mukai
sesti sopinut laakarintarkastusten toimittamisesta. 

Liiiikiirin on annettava tutkitulle henkilolle lausunto tutkimuksen 
tuloksista seka tarpeelliset ohjeet hiinen terveyttaan uhkaavan vaaran 
viilttamiseksi ja mahdollisesti todetun sairauden hoitamiseksi. Liiiikiirin 
on annettava sosiaali- ja terveysministerion vahvistaman kaavan mukai
set tiedot todetusta ammattitaudista laiininlaakarin kautta ministerion 
maaraamiille Iaiikarille. 

7 §. 
Milloin tyohon tai tyoolosuhteisiin llittyva terveydellinen vaar:.~ 

antaa siihen aihetta, asianomaisella tyoturvallisuutta valvovalla viran
omaisella on valta maariita toimitettavaksi ylimaiiriiisia laiikiirintarkas
tuksia. Tiilla viranomaisella on, milloin tyoolosuhteiden on katsottava 
oleellisesti parantuneen, valta pitentaa tassii paatoksessii maariittyjii 
tarkastusten vilisiii aikoja tai paattaa, ettei tarkastuksia tarvitse lain
kaan toimittaa. 

Ennen tassa pykiilassa tarkoitetun paatoksen tekemista on viran
omaisen kuultava avukseen maiirattya asiantuntijaa. 

8 §. 
Asianomainen tyoturvallisuutta valvova viranomainen voi sen mu

kaan kuin siita erikseen on saadetty maiirata, etta tyonantajan on kus
tannuksellaan tyoolosuhteisiin liittyvan terveydenvaaran selvittamistii 
varten toimitutettava edella 1 §:ssa tarkoitetuissa toissa maariiajoin 
tai kerran suoritettavia epapuhtauspitoisuus-, melu-, tarina- ja sateily
seka muita tyohygieenisia mittauksia. Naiden mittausten suorittami
sesta tyonantajan on sovittava sellaisen palveluksessaan olevan tai 
muun asiantuntijan tai laitoksen kanssa, joka sitoutuu mittauksissa ja 
mittaustulosten arvostelussa noudattamaan sosiaali- ja terveysministe
rion antarnia tai hyviiksymiii ohjeita ja jonka sanottu ministerio on 
todennut tii.llaiseen tehtavaiin patevaksi. 
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9 §. 
Sosiaali- ja terveysministerio voi Wikintoballitusta kuultuaan anta::t 

tarkempia maiirayksia taman paatoksen soveltamisesta . Ministerio voi 
myos tarvittaessa antaa tai hyvaksya ohjeet, joita taman paatoksen 
tarkoittamissa laakarintarkastuksissa, tutkimuksissa ja muissa toimen
piteissa on noudatettava, seka vahvistaa tarkastuksissa ja mittauksissa 
kaytettavat todistuslomakkeet. 

10 §. 
Tama paatos tulee voimaan 1 paivana lokakuuta 1971. Talla paa

toksella kumotaan laakarintarkastuksista tyoturvallisuuslain 44 §: ssa 
tarkoitetussa tyossa 3 paivana toukokuuta 1961 annettu valtioneuvo -
ton paatos ( 232/61) seka sanotun paatoksen nojalla annetut maa
raykset. 

Liite. 
Esimerkkiluettelo 

tyoturvallisuuslain ( 299/58) 44 § :ssa tarkoitettujen Wikarintarka -
tusten tarpeellisuutta ja niiden valisten aikojen pituutta maarattaessa 
buomioon otettavista vaarallisista tekijoista seka toista, joihin saattaa 
liittya erityinen vaara terveydelle. 

V aarallinen teki;ti ja tyo 

I . Fysikaaliset tekijat 

1. Tarina. 
Paineilmatyovalineilla, moottorisahoilla tai muil
la tarisevilla tyovalineilla tai koneilla suoritettu 
tyo. 

2. Melu. 
Tyot laivanrakennus-, paperi-, metalli-, kaivos-, 
kutoma-, saha-, kivi-, panimo-, meijeri-, mak
kara- tai muussa teollisuudessa, jossa melun 
voimakkuus tai kokoomus on vahingollinen; 
lasinleikkaustyo; tyo suihkumoottorin lahella ; 
tyot kovaa melua aiheuttavalla tyovalineella tai 
koneella, kuten moottorisahalla, traktorilla, pai
neilmavasaralla tai pulttipistoolilla: 
a) melun voimakkuuden ollessa 85 . .. 100 
db( A). 

Ldi:iki:irintarkastusten ajat 

Alkutarkastus jatku
vaksi tarkoitetussa 
tyossa. 
Maaraaikais tar kas tus 
kerran vuodessa. 

Alkutarkastus vuo
den kuluessa. 

Maaraaika.istarkastus 
kerran kolmessa vuo
dessa . 
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V aarallinen tekija ja tyo 

b) melun voirnakkuuden ollessa yli 100 db( A) . 

3. Paineen vaihtelut. 
a) Sukellustyo ja muut ylipaineessa tehtavat 
ryot. 

b) Lentajan tyo ja muut alipaineessa tehtavat 
tyot . 

4. Ionisoiva sateily. 
Tyo teknillisissa, laakinnallisissa, tutkimus- ym. 
laitoksissa, joissa henkilo on alttiina ionisoivalle 
sateilylle. 

5. Tutka-, laser- ym. sahkomagneettinen sa
teily. 
Tyo ymparistossa, jossa ao. henkilo on alttiina 
sahkomagneettiselle vaaralli elle sateilylle. 

II. Kemialliset tekiifit 

1. Arseeni ja sen yhdisteet . 
Arseenipitoisten malmien pasutustyot; pestlsl
dien, maali- ja variaineiden seka puunkyllastys
ja puunsuoja-aineiden valmistustyot ja kasit
tely; arseenipitoisten aineiden kasittely lasiteh
taassa ja emalointiosastoissa; naiden aineiden 
muu kasittely, jossa on vastaava vaara tervey
delle; tyo prosessissa, jossa voi vapautua arsee
nivetya. 

2. Beryllium ja sen yhdisteet . 
Tyo valaisin-, teras- ja keraamisessa teollisuu
dessa, sahkoteknillisten kojeiden valmistuksessa 
ja korjauksessa seka atomivoimateollisuudessa . 

38 

Uiakarintarkastusten ajat 

Maaraaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 

Alkutarkastus kuu
kautta kauemmin 
kestamaan tarkoite
tussa tyossa 10 pal
van kuluessa. 
Maaraaikaistarkastus 
neljasti vuodessa. 

Alkutarkastus ennen 
tallaisen tyon alka
mista. 
Maaraaikais tarkastus 
kerran vuodessa . 

Laakarintarkastukset 
sateilysuojauslain 
( 174/57) ja sen no
jalla annettujen maa
raysten mukaisesti . 

Alkutarkastus ennen 
tallaisen tyon alka
mista. 
Maaraaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 

Maaraaikais tarkas tus 
kerran vuodessa. 

Maaraaikais tarkas tus 
kerran vuodessa . 

2 
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V aaral/inen tekija ja tyo 

3. Elohopea ja sen yhdisteet. 
a) Elohopean kasittely mittaus-, laboratorio- j:1 
sahkoteknillisten kojeiden valmistuksessa ja kor
jauksessa; elohopean kasittely laboratoriotyossa; 
tyot kloorin valmistuksessa elektrolyysimenetel
malla; tyot elohopeaa tai sen yhdisteita sisal
tavien pestisidien valmistuksessa ja kaytossa. 
b) Elohopean kasittely hehkulamppujen ym. 
vastaavien laitteiden valmistuksessa; metallin 
syovytystyot; elohopean kasittely metallien 
amalgamoimisessa; tyot elohopeayhdisteiden val
mistuksessa; elohopeayhdisteiden kasittely ra
jahdysaineteollisuudessa; muut tyot, joissa kasi
tellaan elohopeaa tai elohopeayhdisteita. 

4. Kadmium ja sen yhdisteet. 
a) Tyot kadmiumin valmistuksessa ja akkuteol
lisuudessa; kadmiumpitoisten aineiden ja val
misteiden sulatus-, poltto- ja hitsaustyot. 
b) Kadmiumin kasittely metallilejeerinkien val
mistuksessa seka atomivoima-, akku-, variaine-, 
kumi- ja muoviteollisuudessa; kadmiointi- ym. 
tyot, joissa on vastaava vaara terveydelle. 

5. Koboltti ja sen yhdisteet. 
Kobolttipitoisten malmien pasutustyot; tyot 
kovametallilejeerinkien valmistuksessa ja kasit
telyssa; kobolttiyhdisteiden kasittely vari-, lasi
ja keraamisessa teollisuudessa ym . tyot, joissa 
on vastaava vaara terveydelle. 

6. Volframi ja sen yhdisteet. 
Volframipitoisten malmien pasutustyot; tyot ko
vametallilejeerinkien valmistuksessa ja kasitte
lyssa ym. tyot, joissa on vastaava vaara tervey
delle. 

7. Kromi ja sen yhdisteet. 
Tyot kromin, kromiseosten ja -yhdisteiden val
mistuksessa seka naiden aineiden kasittely; tyot 
kromipitoisten variaineiden valmistuksessa ja 
naiden aineiden kasittely; tyot kromauksessa, 
nahan ja vuotien parkituksessa, puun kyllastyk
sessa kromiyhdisteilla seka alkaalikromaattien 

Liiiikiirintarkastusten ajat 

Maaraaikaistarkastus 
kahdesti vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 

Maaraaikais tarkas tus 
kahdesti vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
kerr an vuodessa . 

Maaraaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 
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Vaarallinen tekija ;a tyo Liiakarintarkastusten ajat 2 
kasittely valokuvaus- ja graafisella alalia; esi-
neiden kasittely kromiyhdisteilla kuvalaatta- ja 
kivipainoteollisuudessa; muut tyot, joissa on 
vastaava vaara terveydelle. 

8. Lyijy ja sen yhdisteet. 
a) Tyot lyijyesineiden ja -seosten romutuk
sessa; tyot laivojen romutuksessa, akkujen val
mistuksessa ja lyijypitoisten maalien valmis
tuksessa. 

b) Tyot lyijypitoisilla maaleilla maalattujen 
metallipintojen ja kappaleiden hitsauksessa, pur
kauksessa ja korjauksessa; tyo lyijypitoisen lasi
massan valmistuksessa ja kristallilasiuunien la
heisyydessii; ruiskumaalaustyot lyijypitoisilla 
maaleilla; lyijytetraetyylin tai -tetrametyylin 
teollinen kasittely; bensiinisailioiden puhdistus
tyo. 

c) Tyot kaytettaessa karkaisuun ja kuumen
nukseen lyijykylpyja; lyijy-yhdisteiden kasittely 
muoviteollisuudessa ja kumiteollisuudessa; ty6t 
lyijyesineiden valmistuksessa. 

d) Lyijypitoisten malmien kasittely kaivoksissa 
ja metallien valmistuksessa; tyot akkujen kor
jauksessa ja huollossa; lyijysepiintyo; lyijypitois
ten aineiden kasittely kaapeliteollisuudessa; lyi
jylasitustyo posllini-, kaakeli- ja muussa savi
tavarateollisuudessa; tyot kirjakemetallin sula
tuksessa ja valussa kirjapainossa; tyot haulien 
ja luotien valmistuksessa; muut tyot, joissa on 
vastaava vaara terveydelle. 

9. Mangaani ja sen yhdisteet. 
Mangaanipitoisten malmien louhinta- ja pasu
tustyo; mangaanin bisittely metallilejeerinkien 
valmistuksessa; hitsaustyo mangaanipitoisilla 
hitsauspuikoilla; tyot mangaaniyhdisteiden val
mistuksessa; tyot mangaanipitoisten lakka-, 
maali- ja viiriaineiden valmistuksessa ja niiiden 
aineiden kasittely; mangaanin klisittely lasi- ja 
keraamisessa teollisuudessa; muut tyot, joissa 
on vastaava vaara terveydelle. 

Maaraaikaistarkastus 
kuudesti vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
neljasti vuodessa . 

Maaraaikaistarkastus 
kahdesti vuodessa. 

Maarliaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 

Mliariiaikaistarkastus 
ker.ran vuodessa . 
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Vaarallinen tekijii ja tyo 

10. Nikkeli ja sen yhdisteet. 
Nikkelipitoisten malmien kasittely; niklaustyot; 
muut tyot, joissa on vastaava vaara terveydelle. 

Uiakiirintarkastusten ajat 

Maaraaikaistarkastus 
kerr an vuodessa. 

11. Halogeenit ja niiden epaorgaaniset yhdis- Vain alkutarkastus . 
teet. 
Tyot kloorin, bromin, jodin tai fluorin tahi 
niiden toksisten epaorgaanisten yhdisteiden val
mistuksessa ja kasittelyssa; naiden aineiden kii
sittely muiden aineiden obelia selluloosa-, pa
peri-, lasi-, tekstilli- ja metalliteollisuudessa, la
boratorioissa ja muissa vastaavissa tyopaikoissa. 

12. Syaanivety, syanidit ja nitriilit. 
Tyot syaanivedyn ja syaaniyhdisteiden valmis
tuksessa seka niiden kasittely metalli-, muovi
ja lannoitusaineteollisuudessa; tyot valokuvaus
alalla; tyot pestisidien valmistuksessa ja kay
tossa; muut tyot, joissa on vastaava vaara ter
veydelle. 

13 . Rikkivety ja rikkihiili. 
a) Rikkihiilen kasi ttely tekokui tu teollisuudessa 
seka tekokuituteollisuuden koneiden huolto- ja 
korjaustyot. 
b) Tyot rikkihiilen ja rikkivedyn valmistuk
sessa ja niiden kasittely puunjalostus- ja muussa 
kemiallisessa teollisuudessa seka laboratorioissa 
ja muissa vastaavissa tyopaikoissa; tyot niiden 
kuljetuksessa ja varastoinnissa; rikkihillen kasit
tely liuotinaineena; tyi:it valokaasun tai jate
kaivokaasun saastuttamassa ilmassa ; muut tyi:it, 
joissa on vastaava vaara terveydelle. 

14. Rikkidioksidi ja rikkihappo. 
Tyi:it rikkidioksidin ja rikkihapon valmistuk
sessa; niiden kasittely puunjalostusteollisuu
dessa, lannoitteiden valmistuksessa ja muussa 
kemiallisessa teollisuudessa; muut tyi:it, joissa 
on vastaava vaara terveydelle . 

15. Typen oksidit, typpihappo ja ammoniakki . 
Tyot typpipitoisten aineiden, kuten typpihapon, 
nitroselluloosan ja atsovariaineiden valmistuk-

Vain alkutarkastus. 

Maaraaikais tarkas tus 
neljasti vuodessa. 

Maaraaikaistarkas tus 
kahdesti vuodessa. 

Vain alkutarkastus . 

Maar a aikaistar kas tus 
kerran kolmessa vuo
dessa . 



-11- 38 

V aarallinen tekijii ja tyo Uakarintarkastusten ajat 2 
sessa seka niiden kasittelyssa; nitraustyo; tyot, 
joiden yhteydessa muodostuu typen oksideja, 
kuten kaasu- ja sahkohitsaustyot; metalliesinei-
den syovytystyo; rajaytystyo; dieselmoottorei-
den kaytto sisatiloissa; muut tyot, joissa on 
vastaava vaara terveydelle. 

16. Hillimonoksidi. 
Sellaiset tyot, joissa hiiliyhdisteiden epataydel
lisen palamisen seurauksena on vaara tervey
delle. 

17. Alifaattiset, alisykliset ja aromaattiset hiili
vedyt. 

a) Tyot, joissa kasitellaan bentseenia tai muita 
aineita, joiden· bentseenipitoisuus esiintyy epa
puhtautena ja on yli 0.3 %. 
b) Tyot hiilivetyjen valmistuksessa; tyot, joissa 
kasitellaan tai joudutaan kosketuksiin alifaattis
ten, aromaattisten tai alisyklisten hiilivetyjen 
kanssa; muut tyot, joissa on vastaava vaara 
terveudelle. 

18. Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset. 
a) Tyot alifaattisten ja aromaattisten hiilivety
jen halogeenijohdannaisten, kuten hiilitetraklori
din, kloroformin, 1 ,2-dikloorietaanin ja tetra
kloorietaanin valmistuksessa ja kasittelyssa. 
b) Tyot muiden kuin edella mainittujen ali
faattisten tai aromaattisten hiilivetyjen halo
geenijohdannaisten, kuten tri- ja tetraklooriety
leenin seka monoklooribentseenin valmistuk
tuksessa ja kasittelyssa petrokemiallisessa teol
lisuudessa; tyot naiden aineiden kasittelyssa 
liuotin- ja puhdistusaineina seka pestisideina; 
muut tyot, joissa on vastaava vaara terveydelle. 

19. Fenoli ja sen homologit seka niiden halo
geeni- ja nitrojohdannaiset. 
Tyot fenolin ja kresolin, niiden hydroksi-, halo
geeni- tai nitrojohdannaisten valmistuksessa; 
naiden aineiden kasittely desinfektio-, liuotin
tai kyllastystyossa taikka pestisideina; naiden 

Maaraaikaistarkastus 
kerran vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
neljasti vuodessa. 

Maaraaikais tarkastus 
kerran vuodessa. 

Maaraaikais tarkastus 
neljasti vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
kahdesti vuodessa. 

Maaraaikais tarkas tus 
kerr an vuodessa. 
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aineiden kasittely muovi-, vari- ja rajahdysaine-
teollisuudessa; muut tyot, joissa on vastaava 
vaara terveydelle. 

20. Aldehydit, ketonit, alkoholit ja eetterit. 
Tyot alkoholin valmistuksessa ja kasittelyssa 
laboratorioissa, viiri-, muovilakka- ja muussa ke
miallisessa teollisuudessa; niiden kasittely liuo
tin- tai puhdistusaineena; tyot aldehydien, ku
ten formaldehydin, asetaldehydin, akroleiinin ja 
butanonin valmistuksessa ja kiisittelyssa maali-, 
muovi-, liima-, vaneri- ja muussa teollisuudessa; 
muut tyot, joissa on vastaava vaara terveydelle. 

21. Orgaaniset hapot ja esterit . 
Tyot orgaanisten happojen ja esterien valmis
tuksessa; niiiden aineiden kasittely kemiallisessa 
ja tekstiiliteollisuudessa; niiiden aineiden kiisit
tely liuotinaineina ja pestisideina; muut tyot, 
joissa on vastaava vaara terveydelle. 

22. Nitroglyseroli ja nitroglykoli. 
Tyot nitroglyserolin ja nitroglykolin valmistuk
sessa; tyot liiake- ja rajahdysaineteollisuudessa; 
muut tyot, joissa on vastaava vaara terveydelle. 

23. Hiilivetyjen nitro- ja aminojohdannaiset. 
Tyot alifaattisten ja aromaattisten hiilivetyjen 
nitro- ja aminoyhdisteiden, kuten amyylinitriitin 
ja trinitrotolueenin sekii dinitrofenolien ja ani
lilnien valmistuksessa; niiiden aineiden kasit
tely viiriaine-, laake-, rajahdysaine- ja petro
kemiallisessa teollisuudessa; niiden kasittely 
liuotin- ja lisaaineina sellaisissa olosuhteissa, 
joissa on vastaava vaara terveydelle. 

24. Orgaaniset fosfaatit. 
Tyot orgaanisten fosfaattien ryhmaan kuuluvien 
pestisidien valmistuksessa, sekoituksessa ja 
saannollisessa kaytossa; muut tyot sellaisissa 
olouhteissa, joissa on vastaava vaara tervey
delle. 

Maiiraaikaistarkastus 
kerr an vuodessa. 

Maaraaikaistar kastus 
kerran vuodessa. 

Maiiraaikaistarkastus 
neljasti vuodessa. 

Maaraaikaistarkastus 
kahdesti vuodessa. 

Maiiraaikaistarkastus 
kahdesti vuodessa. 
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25. Muovit ja tekohartsit sekii niiden valmis
tuksessa kiiytetyt aineet ja syntyviit valituotteet. 

Tyot muoviaine-, muovituote-, viiri-, lakka- ja 
liimateollisuudessa; muut tyot, joissa kiisitellaan 
tiimiin ryhmiin puolivalmisteita ja polymerisoi
tumattomia muovien liihtoaineita ja joissa on 
vastaava vaara terveydelle. 

26. Mineraalipolyt. 
a) Tyot, joissa esiintyy kivi- ja muuta mine
raalipolyii, kaivoksissa, asbesti- ja muissa mine
raalilouhoksissa, tunnelitoissii ja asbestiteh
taissa; tyot puhdistus- ja puhallushiekan val
mistuksessa ja kiisittelyssii; liimpoeristystyot. 

b) Muut tyot, joissa esiintyy kivi- tai muuta 
mineraalipolyii, kuten tyot lasi-, posliini- ja 
kattohuopatehtaissa, kivenhakkaamoissa, -hio
moissa ja -murskaamoissa sekii valimoissa; muut 
tyot, joissa on vastaava vaara terveydelle. 

27. Orgaaniset polyt. 
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Liiakarintarkastusten aiat 

Miiiiriiaikaistar kastus 
kerran vuodessa. 

Alkutarkastus ennen 
tiillaisen tyon alka
mista. 
Miiiiriiaikaistarkastus 
kerran vuodessa 
( rontgenkuva vahin
taan 10 X 10 em) 

Alkutarkastus ennen 
tiillaisen tyon alka
mista. 
Maiiraaikaistar kas tus 
kerran kolmessa vuo
dessa ( rontgenkuva 
viihintaiin 10 x 10 
em). 

Tyot, joissa kiisitellaan raakaa puuvillaa, seka Maaraaikaistarkastus 
tyot, joissa asianomainen henkilo on alttiina kerran vuodessa. 
raakakahvin polylle. 

(llloj n:o lllo 634/161/71, 17. 9. 71.) VT 38/71. 2. 

Korjaus valtion virkamiesten palkkataulukoihin 3 
ja lisiiohjeita konekirjoituslisastii 

Valtiovarainministerio on 13. 9. 1971 paiviityssii kirjeessiian n:o 
P 6305 valtionevoston kanslialle sekii kaikille ministerioille ja niiden 
alaisille virastoille ja laitoksille ilmoittanut seuraavaa: 

Joulukuun 16 piiiviinii 1970 tehdyn valtion yleisen virkaehto
sopimuksen mukaisesti on virkamiesten palkkoja tarkistettu 1 paivasta 
syyskuuta 1971 lukien 34 markalla, vahintiiiin kuitenkin yhdellii pro
sentilla. Mainitusta piiiviistii voimaan tulleissa palkoissa on palkkaus-



3 
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taulukoitten yhdistelmataulukossa 7 a I kalleusryhma painovirhe 
palkkausluokan A 26 + 1 ikalisa kohdassa, jossa luvun 1 947,14 sijasta 
pitaa olla 1 947,41 . (Ko. palkkataulukot on julkaistu Virallisissa 
tiedotuksissa n: o 31/71. 1.) 

Kun konekirjoituslisien laskuperusteista 28 pa1vana toukokuuta 
1971 annetun valtiovarainministerion kiertokirjeen n:o P 3835 joh
dosta on tehty lukuisia tiedusteluja, valtiovarainministerio, viitaten 
vuonna 1970 tehtyihin virkaehtosopimuksiin ja valtion virkamiesten 
palkkaustaulukoitten kayttoohjeisiin, ilmoittaa selvennyksena seuraavaa. 

Valtion virkamiesten ikalisajarjestelman uudistamisen yhteydessa on 
konekirjoituslisien laskuperusteissa tapahtunut muutos siten, etta kone
kirjoituslisa maariiytyy viran peruspalkan mukaan joten lisan suuruus 
on markkamaaraisesti kaikilla sama ikalisien ja kallinpaikanlisan maa
rista maarista riippumatta. Taten on 1. 9. 1971 lukien yhden kone
kirjoituslisan maara 25,28 markkaa ja kahden konekirjoituslisan maara 
51,96 markkaa. Ikalisat ja kalliinpaikanlisa lasketaan yhden konekir
joituslisan saavilla palkkausluokan A 10 ja kaksi konekirjoituslisaa 
saavilla palkkausluokan A 11 mukaan. Taten konekirjoittajien kokonais
palkkauksen saa suoraan asianomaisista yhdistelmataulukoista joko 
palkkausluokan A 10 tai A 11 kohdalta. Esimerkiksi I kalleusryhmassa 
olevalla konekirjoittajalla, jolla on kaksi konekirjoituslisaa ja kaikki 
viisi ikalisaa, palkkaus on 1. 9. 1971 lukien 1 168,27 markkaa. 

Edella olevan konekirjoituslisaa koskevan esimerkin johdosta valtio
varainministerio on ilmoittanut, etta sanottu 1 168,27 markan kuu
kausipalkka koostuu seuraavasti: 

peruspalkka A 9 pl. mukaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826,06 mk 
konekirj.lisa (pl. A 11 ja A 9 peruspall<:kojen erotus) 51,96 , 
ikalisa (5 ikal. A 11 pl. mukaan) . . . . . . . . . . . . . . . . 228,28 , 
kall.paikanlisa (I kall.ryhmassa A 11 pl. mukaan) . . 61,97 , 

---'---'-'--

1168,27 mk 

Ikalisien ja kalliinpaikanlisan laskeminen edella esitetylla tavalla 
perustuu VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 4/71. 2 julkaistuun virka
ehtosopimuksen liitteen 1 mukaisiin palkkaustaulukoiden kaytto
ohjeisiin. 

Samalla huomautetaan, etta konekirjoituslisa on kirjattava 25,28 
markan tai 51,96 markan maaraisena kirjanpidossa. 

(Rh/hlo n:o 1262/122/71, 17. 9. 71. - Vrt. VT 26/71. 4 ja 
Toj:n kirje n:o To 636/764, 6. 7. 66.) VT 38/71. 3. 
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Valtion tyi:imaiden huolto-ohjesaanti:i 4 
Asetuskokoelmassa on julkaistu 18 paivana elokuuta 1971 annettu 

valtioneuvoston paatos valtion tyomaiden huolto-ohjesaannosta 
( 645/71). Tama ohjesaanto tulee voimaan 1 paivana lokakuuta 1971 
ja silla kumotaan valtioneuvoston 30 paivana maaliskuuta 1966 antama 
paatos ( 194/66), joka sisaltaa valtion tyomaiden huolto-ohjesaannon. 

Ohjesiiiinnon perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 
Asianomaisten esimiesten on tilattava tarpeellinen maiira tatii eri
painosta pidettaviiksi sopivassa paikassa tyontekijain nahtiiviinii. Pai
nosta voidaan tilata myos ruotsinkielisenii. 

(Slj n:o 302/34/71/369) VT 38/71. 4. 

Pohjoismainen tavaratariffi 5 
Pohjoismaisen tavaratariffin ( VR 4668) lisalehti n:o 33-34 tulee 

voimaan 1. 10. 71 lukien. Lisalehden sisaltiimistii muutoksista mainitta-
koon, etta . 

Tanskan rautateilla poistetaan pikatavaraa koskevat miiiiriiykset 
- Tanskan rautateiden kappaletavararahteja korotetaan n. 5 % :lla 

ja vaunukuormarahteja keskimaarin 15 % :lla 
- Ruotsin rautateiden kappaletavararahteja korotetaan 11-14 % :lla, 

vaunukuormarahteja 5 tonnin painoluokassa n. 14 % :lla ja muissa 
painoluokissa 9-12 %. Korotus ei koske Suomen/Ruotsin ja 
Norjan/Ruotsin NET vaunukuormarahteja. (Tft n:o Tou 122/251, 
14. 9. 71.) VT 38/71. 5. 

Eraitii taloudellisia indeksisarjoja 

-~ 
-~ c il 

-~ ~ ·;; ..... C! 
I .5 co; -o .... .!ld f) . ...., 

~]~ c·- u·- u,..... ~:; ~J1·;; .... ·;;~-
..,~ -g __ .!:: ;;_ 

" -~~8 lj]:gg- 5.g.s8 " g-o8 ·;;;~~a8 .... eo-9~ c.s- .S~-~;;~ ~-- c_ ~·;;;-
'" 

CIS w._ 
t;-~ II :a-; II ]:~t.i! ~ E·~ II ~ E·;-n 
~a ... ~CO\ Clcc::..,. cc ... 

(<; :§~~ 
o.,. ~]§::ti\ -g~~~ ~~]~ 

" .... "' > W.>~~ E-c~=- ~ 1:':.: :l::: :::::l.!.!~- :5-&f:::: 
1970 VII 223 298 300 138.3 137.8 

VII 223 298 300 138.3 137.8 
VIII 223 298 301 138.2 137.7 

IX 224 298 302 138.3 137.8 
X 224 299 314 138.3 137.8 

XI 225 299 314 138.4 137.9 
XII 225 300 319 139.3 138.8 

6 
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1971 I 228 305 325 140.7 140.2 
II 229 308 328 141.6 141.0 

III 231 308 328 142.7 142.1 
IV 232 308 332 147.6 147.0 
v 233 309 333 148.8 148.2 

VI 237 310 339 149.1 148.5 
VII 239 312 340 149.7 148.7 

VIII 241 315 341 149.9 148.9 

(N:o To 195/224, 20. 9. 71.) VT 38/71. 6. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Leppaveden liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muutetaan 
1. 10. 1971 lukien markinnaksi "HilTp". (N:o Lko 31335, 15. 9. 71.) 
VT 38/71. 7. 

8 VR:n autoliikenne: muutos 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ilmoituksen mukaan ovat tavaralinjan 
n:o 32 Ylivieska-Alavieska ajopaivat 20. 9. 1971 lukien maanantai 
ja torstai. 

(Lt 13. 9. 71, Lko N:o 21573, 13. 9. 71.) VT 38/71. 8. 

g J unaohjaus 

Junaohjauspaikat ja junaohjausalueet on maaratty 1. 10. 1971 al
kaen toistaiseksi seuraaviksi: 

Hki: Hki-Kr, Hki-Ke 
Kr: Kr-Hnk 
Ke: Ke-Prv 
Ri: Ri-Ke, Ri-Kr, Ri-Kv, Ri-Tl 
Lh: Lh-Ha, Lh-Vl 
Kv: Kv-Kta/Hma, Kv-Mi, Kv-Lr/Vna 
Imr: Lr-Par 
Tl: Tl-Tku, Tl-Vi 
Tpe: Tpe-Tl, Tpe-Hpk, Tpe-Jsk, Tpe-Ra 
Pri: Pri-Pej, Pri-Pko 
Pko: Llh-Sk, Pko-Hpk 
Tku: Tku-Nnl/Ukp, Tku--J(r 
Sk: Sk-Hpk, Sk-Vs, Sk-Ksk/Kst, Sk-Kok 



Kok : 
Yv: 
01: 
Kern: 
Roi : 
Pro: 
Kuo: 
Sij: 
Kon: 
Jy: 
Lis: 
Jns : 

Vnj: 
Par: 
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Kok-Yv 
Yv-Ilm, Yv-Tja-Rhe 
01-Kem, 01-Kon, 01-Tja 
Kem-Roi, Kem-Aj 
Roi-Kls 
Pm-Hpk, Pm-Mi, Pm-Kuo, Pm-Var, Pm-Sl 
Kuo-Ilm 
Sij-Oku 
Kon-Tlk, Kon-Nrm, Kon-Ilm 
Jy-Hpj 
Nrm-Uim 
Jns-Uim, Jns-Vnj , Jns-Ilo, Jns-Nrl, J.ns-Par 
1isaksi yolla Vnj a:lue . 
vain paivalla, Vnj-Var, Vnj-Oku 
Par-S1 

38 

Paatoiminen junaohjaaja on Kouvolassa, Pieksamaella, Seinajoella 
ja Tampereella seka toistaiseksi rata- ja ratapihatoiden vuoksi Helsin
gissa ja Riihimaella . Muilla paikoilla hoitavat junasuorittajat juna
ohjaustehtavat. 

Liikenteen yleista valvontaa varten on liikennetoimistossa koko
vuorokautinen liikenteenohjaus . 

Liikenteenohjaajan valvonta kohdistuu 1ahinna niihin henki1o- ja 
tavaraliikenteen runkojuniin, joiden myohastymiset aiheuttavat 1aajalle 
alueelle ulottuvia hairioita ja joiden aikataulunmukainen kulku on 
perusedellytyksena liikenteen suunnitelmalliselle sujumiselle koko 
rataverkolla. Taman ohella valvonnan alaisuuteen voidaan saattaa myos 
rajoitetumpia kohteita, mikali aihetta siihen ilmaantuu. 

Liikenteenohjaajan suorittama junaliikenteen valvonta tapahtuu 
junaohjaajien valityksella ja toimii liikenteenohjaaja talloin valvonnan 
obelia myos neuvoa antavana elimena junaohjaajille. 

Liikennetoimiston sisaisen tyojarjestyksen mukaisten tehtavien 
lisaksi kuuluvat liikenteenohjaajalle rom. seuraavat liikenteenhoitoa 
koskevat tehtavat: 

Junien aikataulunmukaisen kulun hairiintyessa junayhteyksista 
mliaraaminen. 
Vakavan liikennehairion sattuessa ryhtya tarvittaviin toimenpiteisiin 
liikenteen kayntiin saattamiseksi ja sen hairiottoman kulun jatku
miseksi. Antaa ko tapauksissa luvat runko- ja veturikierroista 
poikkeamisiin seka tarvittaessa antaa 1upa junien aikataulusta poik
keaviin pysahtymisiin ja matkustajien kuljettamiseen muilla kulku
neuvoilla. Valittaa tiedot onnettomuus- ja vauriotapauksista erik
seen annettujen ohjeiden mukaisesti. 

9 
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Toimia virastoajan ulkopuolella henkiloliikenteen vaunuston kayton 
valvojana ja maarata henkilojuniin liitettavista vaunuista seka 
niiden oikeasta sijoituksesta . 

- Toimia virastoajan ulkopuolella yhdysmiehena keskus- ja linja
hallinnon henkilokunnan valilla liikenteenhoidollisissa tehtavissa. 
Pitaa paivakirjaa liikenteessa sattuneista hairioista ja epakohdista 
seka tarvittaessa pyytaa selvitykset liikennepiireista. 
Seurata junaohjaajien toimintaa seka ryhtya yhteistoiminnassa 
liikennepiirien kanssa toimenpiteisiin ilmenevien epakohtien poista
miseksi. 
Kerata runkojunien myohastymisilmoitukset ja vaihtopalvelutilanteet 
seka ottaa vastaan muita erikseen maarattavia ilmoituksia liikenne
paikoilta ja toimittaa ne edelleen annettavien ohjeiden mukaisesti. 

- Antaa pyydettaessa virastoajan ulkopuolella tietoja liikenteen 
kulusta yleisille tiedotusvalineille. 
Toimia eri maarayksesta junaohjaajana, jolloin liikenteenohjaajaa 
koskevat junaohjauksesta annetut maaraykset. 

(N:o Lko 214, 14. 9. 71.) VT 38/71. 9. 

Maaraykset SNT-Liiton ja Suomen valisessa suorassa 
rautatieyhdysliikenteessa kuljetettavien tavaroiden 
kuormaamisesta ja kiinnittamisesta (n:o 4777) 

Lokakuun 1 paivasta 1971 lukien tulevat voimaan otsakkeessa 
mainitut maaraykset. Samasta paivasta lukien kumotaan 1. 2. 1955 
lukien voimassa olleet "Maaraykset avovatmuissa kuljetettavien tava
roiden kuormaamisesta ja kiinnittamisesta Suomen ja Neuvostoliiton 
suorassa rautatieybdysliikenteessa" seka 1. 9. 1966 lukien voimassa 
olleet maaraykset "Avovaunuissa kuljetettavien ylimittaisten ja ras
kaiden kuormien kiinnitysten laskeminen" (Ktt 33/101, 15. 7. 1966.) 

Uuden julkaisun perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

(N:o Lko 21253, 20. 9. 71.) VT 38/71. 10. 

V altionrau ta teiden Au toliikenne-saan to: 
nmutoksia tariffimaarayksiin 

Rautatiehallitus on paatoksellaan n:o 1728/243/71, 15. 9. 1971 
muuttanut V altionrautateiden Autoliikenne-siiannon tariffimiiarayksissa 
julkaistuja varsinaista kotiinkuljetustariffia ( 4 §), tavaralinjayhdys
liikenteessii sovellettavaa linjaliikennetriffia ( 8 §) ja tilausliikenne
tariffia ( 11 §) 1. 10. 1971 lukien. 
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Muutokset korjataan Autoliikenne-saantoon ottamalla sen sivuista 11 
31-32 ja 45-51 uusi painos. Samoin uusitaan tavaralinjaliikenteen 
maksutaulukot, jotka on julkaistu Tariffitaulukot-kirjan sivuilla 
201-205. 

Korjauslehtien perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta . 

(Lt 17. 9. 1971, Lko N:o 21571.) VT 38/71. 11. 

Maaraykset tavaran paallystamisesta, pakkaamisesta 12 
ja osoittamisesta -julkaisu: lisays liitteeseen I 

O.Y. Mercantile A.B :n maahantuottamat enintaan 1 050 litran 
vetoiset TP terassailiot on hyvaksytty kaytettavaksi liikennesaannon 
mukaisina metanolin ja eraiden muiden palavien nesteiden monikaytto
kuljetussailioina. 

Kuljetuspakkausmerkin numero on Lko 04 - 1971. (N:o Lko 
3530, 15. 9. 71.) VT 38/71. 12. 

Aikataulun n:o 138 lisays 13 

Lisays n:o 1 aikatauluun n:o 138 on ilmestynyt ja jaetaan kaikille 
aikataulukirjan tilanneille. 

Samassa yhteydessa on seuraavat ryhmat painettu uudelleen ja 
lisaykset jaettu asianomaisille. 

Lisays 4 aikat. 6-osa ryhma 1 Lisays 11 aikat. 4-osa ryhma 3 
n:o 5 aikat. 5-osa ryhma 4 n:o 12 aikat. 5-osa ryhma 2 

6 aikat. 2-osa ryhma 1 13 aikat. 4-osa ryhma 2 
7 aikat. 1-osa ryhma 1 14 aikat . 5-osa ryhma 1 
8 aikat. 5-osa ryhma 3 15 aikat. 3-osa ryhma 2 
9 aikat . 9-osa ryhma 1 16 aikat. 4-osa ry hma 4 

10 aikat . 4-osa ryhma 1 

Graafisen aikataulun n:o 138 pieni painos (A 3), myos kirja, pai
netaan taydellisena uudelleen. Isosta painoksesta (A 2) painetaan yksi
puolisina korjauslehtina kaikki muut sivut paitsi 20-24, 30-12, 70-12, 
7 AD-t2, g0-24, 8 A0-24, 9o-24 ja 9 AD-24_ 

Lisaykset tulevat voimaan 26. 9. 1971 lukien. (Lt n:o Lko 3215, 
13. 9. 71.) VT 38/71. 13. 
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14 Avoimia virkoja ja toimia 

15 

Toisen palkkaluokan tyonjohtajan (A 22 pl) virka, toisen palkka
luokan tyonjohtajan (A 21 pl) virka, kaksi kolmannen palkkatuokan 
tyonjohtajan (A 20 pl) virkaa seka kaksi kolmannen palkkaluokan 
tyonjohtajan (A 19 pt) virkaa. Koneosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 18 . 10. 1971 vii
meistaan ennen klo 12.00 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 
Edella mainittuihin tyonjohtajan virkoihin nimitetyt tullaan sijoitta
maan toistaiseksi Hyvinkaan konepajalle. 

Nimityksia 

Liikenneosasto 

Yp. apulaisasemapiiallikon virkaan (A 23 pl) (Malmi) yp. 1 luokan kirjuri 
Kalervo Johannes Mustakallio, 1 lk. asemamestarin virkaan ( Oitti) yp. asema· 
mestari Viljo Ilmari Saari, yp. 2 lk. kirjurin virkaan (A 18 pl) (Korso) ap. 
asemamestari Erkki Johannes Ristila, (Helsinki) ap. asemamestari Yrjo Valdemar 
Paaso, Anja Amanda Miitto, ap. 2 Juokan kirjurit Helvi Helena Helminen, Irja 
Kyllikk.i Kari, Kerttu Edith Hyrkkanen, Pirkko Loviisa Joki, Hilkka Angervo 
Sahramaa, Tyyne Maria Tuominen, Aune Inkeri Suuronen, Kaija Elisabeth Hirvi
kallio, Eila Kaarina Lampinen, ap. asemamestari Erkki Kosti Paavali Pietarinen, 
ap. 2 luokan kirjuri Lilja Kyllikki Paavola, ap. 2 lk. kirjurin virkaan (Helsinki) 
ylim. 3 luokan kirjurit Hilkka Helena Koskela, Tellervo Marjatta Nokua, Liisa 
Annikk.i Rinne, Nils Einar Haapanen, apulaiskanslistit Aino Elisabeth Karhu, Viivi 
Lempi Johanna Hakanen, vaunumestarin virkaan (Helsingin varikolle) vaunun
tarkastaja Vihtori Mikael Reunanen, veturinkuljettajan virkaan (Helsingin vari
kolle) veturinlammittajat Toivo Eells Aartamo, Yrjo Viljo Nupponen, Ossi Urho 
Oster, Mauno Johannes Vuorivirta, Veli Armas Ta=inen, Tenho Kaarlo Tapio 
Salo, Erkki Ilmari Kotilainen, Arvo Heikki Suojala, Jouko Verner Nyberg, Pentti 
Antero Pekkala, Olavi Johannes Tuovinen, Lauri Johannes Saarikko, Sauli Mikael 
Holma, Vilho Evert Makinen, Jouko Ensio Jantunen, Otto Tuomo Pitkanen, 
Jorma Olavi Salminen, Unto Ensio Tiilikainen, Veikko Antero Makela, Teuvo 
Kalervo Suhonen, konduktoorin virkaan (A 15 pi) (Helsinki) kuormausmestari 
Viktor Teppo, junamiehet Pentti Olavi Hoylii, Vilho Johannes Tolonen, Eino 
Martti Rask, Oiva Armas Sirenius, Mauno Mikael Kivila, Seppo Asser Turunen, 
(Riihirnaki) junamies Keijo Kalevi Russi, 2 lk. sahkoasentajan toirneen (Hels.ingin 
varikolle) ylim. 2 luokan siihkoasentaja Bror Lars Ekstrom, vaununtarkastajan 
toirneen (Helsingin varikolle) ylim. vaununtarkastaja Raimo Jussi Aaretti Viuh
konen, vaununvoitelljat Tauno Jalmari Vienonen, Viiino Antero Havumaki, Jorma 
Matias Hakamaki, Heirno Eerikki Kunnula, (Kouvolan varikolle) ylim. vaunun
tarkastajat Veikko Johannes Purho, Erkki Olavi Iisakk.i Tuominen, (Kotkan vari
kolle) ylim. vaununtarkastaja Jorma Kalervo Liukkonen, vaununtarkastaja Tauno 
Johannes Uhlback, (Jyvaskyla) vaununtarkastaja Kaarlo Olavi Tammela, vaunun
voitelija Martti Veikko Hiltunen, veturinliimmittajan toimeen (Kouvolan vari
kolle) ylim. veturinlammittiijat Veikko Olavi Korhonen, Pertti Pekkanen, Antti 
Juhani Lampinen, Pentti Olavi Markkanen, Alpo Antero Ylatalo, Pertti Eino 
Saareks, Ossi Alpo Munne, Seppo Kalervo Peltola, Teuvo Kalevi Salminen, Pentti 
Esa Pursiainen, (Kotkan varikolle) ylim. veturinliimmittajat Esko Jouni Nurmi
nen, Reijo Rikhard Kesseli, Seppo Kalevi Kopakkala, Yrjo Erik Rairama, (Rami
nan varikolle) ylim. veturinliimmittajiit Tapani Johannes Vilmunen, Taisto Juhani 
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Valtonen, tilapaiset veturinliimmittiijat Heik.ki Tapio Lampinen, Karl Tapio Sopa- 15 
nen, Esko Kivela, (Imatran varikolle) ylim. veturlnHimmittiijii Pauli Olavi Soini-
nen, (Lappeenranta) ylim. veturinliimmittiijiit Markku Aulis Myyrii, Martti Ensio 
Myllys, asetinlaitemiehen toimeen (Kouvola) vaihdemiehet Yrjo Ossian Hiltunen, 
Kauko Veikko Karhu, Viljo Ensio Vanhalakka, vaihdemiehen toimeen (Kouvola) 
junarnies Esko Ensio Huovila, asemamiehet Viljo Pelkonen, Pentti Kalevi Viitto, 
Teemu Veikko Vainonen, Teemu Sakari Toimela, Esko Martti Pellervo Hinkku-
rinen, Martti Ensio Vanhalakka, Erkki Juhani Ulmanen, Seppo Evert Suojoki, 
Pekka Johannes Lipiainen, Erkki Aulis Vitikainen, Erkki Arola, (Imatra) juna-
mies Niilo Ristola, (Kajaani) asemamiehet Tuure Alvar Ojala, Jouko Johannes 
Rautiainen, Yrjo Olavi Jiiiiskeliiinen, (Jyviiskylii) asemamiehet Aarne Harju, Rauni 
Riemu Koik.kalainen, ( Kuopio) asemamiehet Aulis Olavi Rissanen, Sakari Tuomas 
Kollani, koneenhoitajan toimeen (Helsingin varikolle) tallimies Taavetti Ryhiinen 
(Kouvolan varikolle) tallimies Matti Lehtinen, junamiehen toimeen {Helsinki) 
asernamiehet Yrjo Alfred Nivalainen, Paavo Sakari Syrjiinen, Oiva Kalevi Kyyri:i, 
Leevi Johannes Hyyryliiinen, Ville Koik.kalainen, Mikael Aleksanteri Nurmi, 
Veikko Aleksanteri Salo, Ahti Ilmari Alasuvanto, Eino Iisakki Valkonen, Aleksan-
teri Bildjushkin, Reine Veli Emil Saari, Valtter Johannes Holsius, (Riihimiien 
liikennealueelle) asemamiehet Yrji:i Iivari Isometsii, Viiino Olavi Kulmala, Sulo 
Rautiainen, Sulo Olavi Kujala, Pekka Kylmiilii, Antti Seitsonen, Lauri Johannes 
Makela, Esko Ensio Areva, (Kouvola) asemamiehet Onni Henrikki Sipilii, Sakarias 
Saastamoinen, Pauli Kupias, Erkki Olavi Montonen, Tauno Johannes Paasonen, 
Pentti Johannes Kaikko, Viiino Edvard Palmu, Toivo Heik.ki Kulojoki, Oiva Eelis 
Miettinen, Viljo Antero Seppiilainen, ( Irnatra) asemamiehet Pertti Urho Antero 
Pekkala, Paavo Risto Tiainen, Pertti Olavi Meuronen, Aulis Veikko Mononen, 
(Pieksiimiiki) asemamiehet Unto Armas Reinikainen, Eino Ilmari Siltala, Kalle 
Veikko Koik.kalainen, Taito Tapio Tarkiainen, Paavo Johannes Rantala, Raimo 
Antero Jiintti, Maune Olavi Taivalantti, Voitto Johannes Keisanen, (Jyviiskylii) 
asemarniehet Teuvo Kalervo Mustonen, Paavo Ilmari Hokkanen, Toivo Kivinen, 
Osmo Veikko Tuovila, (Iisalmi) asemarnies Juho Emil Vaisiinen, (Varkaus) 
vaihdemies Tauno Petteri Kaartinen, (Kuopio) asemarnies Leo Johannes Kokko-
nen, huoltomiehen toimeen (Kouvolan varikolle) ylim. huoltomies Pauli Ells 
Miikelii, tallimiehen toimeen (Kuopion varikolle) ylim. tallimies Pertri Olavi Rou-
vinen, (Iisalmen varikolle) ylim. tallimies Veik.ko Kalle Krogerus, (Kontiomiien 
varikolle) ylim. tallimies Kaarlo Johannes Siitonen, asemarniehen toimeen (Hel-
sinki) ylimiiiiraiset asemarniehet Pertti Matias Pirttimiiki, Taisto Kalevi Karim, 
Reijo Valtteri Joenmaa, Ville Aaro Penttinen, Kalevi Asseri Peltiniemi, Otto 
Juhani Rytkonen, tilapiiiset asemarniehet Maija-Liisa Suojala, Urpo Kalervo Lai-
tinen, Osmo Kalevi Pekkala, Antti Johannes Pietikainen, Seppo Juhani Musto-
nen, Veikko Ilmari Jeskanen, Veikko Henrikki Burman, Reijo Kalevi Silasviita, 
Einari Johannes Hassinen, Martti Reino Pihlaja, Raimo Kalevi Salminen, Pentti 
Kalevi Laine, Pertti Kalervo Koski, Seppo Kalevi Mononen, Karl Gunnar Franzen, 
Esko Sakari Liimatainen, Jouko Arvid Heikkinen, Jarmo Tapio Lammi, Armas 
Antero Kangasmiiki, Juha-Pekka Oskari Lampinen, Pertti Kalevi Manninen, 
(Lahti) ylim. autonkuljettaja Eino Olavi Jokinen, ylim. asemamiehet Heikk.i Emil 
Ranta, Aulis Tapio Kilpelainen, Jaakko Olavi Tuomisto, Eero Olavi Kankaan-
ranta, Juhani Antero Valve, Hannu Valo Juhani Veirto, Otto Feliks Niemi, Jorma 
Tapio Aitomies, Jaakko Seppo Kakkonen, Heikki Orvo Kalevi Miikkulainen, 
Pentti Valter Tapio Anttila, Pentti Olavl Laakso, Pertti Olavi Sieviinen, (Kou-
vola) ylim. asemamiehet Pauli Johannes Hokkanen, Antti Uuno Juhana Parviai-
nen, Reijo Olavi Nippala, Simo Antero Harju, Jorma Ahti Leppanen, Seppo Jo-
hannes Inkilii, Yrjo Vilhelm Marttinen, Vaino Johannes Niinimiiki, Risto Jubani 
Makela, Pentti Olavi Laine, Into Juhani Sorsa, Pertti Antero Metso, ylim. auton
kuljettaja Raimo Olavi Pulkkinen, (Hamina) ylim. asemamiehet Veijo Kalevi 
Raja, Mauri Kalervo Onttonen, (lmatra) ylim. asemarniehet Raimo Iisakki Mursi-
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noff, Jounl Kalevl Tilli, Matti Johannes Naranen, Kyi:isti Uolevl Hallikas, Teppo 
Tapio Sarlo, Aarne Antero Tervo, (Vainlkkala) ylim. asemarnies Vilho Peltola, 
(Pleksamaki) yllm. asernarniehet Pertti Olavi Mutanen, Martti Olavi Selonen, 
(Vki) yllrn. asemarniehet Kalervo Juhanl Niskala, Veikko Juhanl Tuppurainen, 
Varkauden liikennealueelle (Var) ylim. asemamiehet Maija Sirkka Liisa Soinlnen, 
Mauri Jalrnari Markkanen, (Iisalmi) ylirn. asernamiehet Pertti Jolkin, Vilho Jo
hannes Ri:inkki:i, (Jyvaskylii) ylim. autonkuljettajat Veli Kalervo Murtomaki, Erkki 
Olavi Ikonen, Heimo Juhani Kortemaki, ylim. asemarniehet Reijo Kalervo Klinga, 
Pertti Matias Palkki, (Kuopio) ylim. asemamies Jorrna Olavi Turunen, koottori
apulaisen toimeen (A 8 pl) (Kouvola) ylim. toimistoapulainen Leena Annlkki 
Vainonen, konttoriapulaisen toimeen (A 7 pl) (Kouvola) ylim. toimistoapulainen 
Ritva Annikki Purho, vaununvoltelijan toirneen (Kotkan varikolle) vaununasen
tajan apulaineo Tapani Ilmari Salmenautio. 

Kadonneita matkalippuja, henkili:ikortteja ym. 

Talou toimiston ylim. 3 lk kirjurille Ainikki Koskueelle kirjoitettu henkilo
kortti n:o 00682 ja kesakausivapaalippu n:o 023063 matkalle Helsinki-Toijala 
ovat kadooneet ja kuoletetaan. (Toj n:o To 706/14, 15. 9. 71.) 

Hyvinkiian konepajassa palvelevalle aarporaaja Erkki Jarvenpaiille kirjoitettu 
henkilokortti n:o 108399, kesakausivapaalippu n:o 096134 Hyvinkali-Pinjainen 
seka tilapiiinen vapaalippu n:o 566668 Hyvinkaa-Kotka kirjoitettu 2. 7. 1971 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hy knp n:o T/1301, 17. 9. 71.) 

Turuo konepajassa pa-lvelevalle levytyontekija Aarre Loijakselle kirjoitetut tila
paiset vapaaliput matkalle Turku-Oulu, n:o 568722 kelpoisuusaika 1. 7.-30. 9. 
1971, Turku-Tarnpere, n:o 568743 kelpoisuusaika 1. 7.-30. 9, kesakausivapaalippu 
n:o 86852 matkalle Turku-Siuntio seka henkilokortti n:o 103707, ovat kadonneet 
ja kuoletetaan. (Tim knp n:o 592/Mat, 17. 9. 71.) 

Lieksan liikennealueen (Nrm) veturinlammlttajalle Mauri Johannes Kokolle 
kirjoitettu henkilokortti n:o 47244 on kadonnut ja kuoletetaan. (Jns lpt n:o 
H.822, 9. 9. 71.) 

Joensuun ratapiirissa palvelevalle rakennusmestari Juhani Hevonkosken pojalle 
Jorma 16. 8. 1971 kirjoitettu tilapainen vapaalippu viilille Savonlinna-Seinajoki, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Jn8 rpp n:o 1290/6, 13. 9. 71.) 

Joensuun vatikolla palvelevalle veturinHimrnittlija Raimo Ilmari Vanttiselle 
19. 2. 1966 kirjoitettu henkilokortti, 3. 9. 1971 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 
577358, 26. 4. 1971 kirjoitettu kesakausivapaalippu n:o 077771 sekli henkilokortti 
n:o 099121 aikavapaalippua varten ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Jns vr n:o 142, 
13. 9. 71.) 

Tornion keskusaseman vaihdemiehelle Reino Sipolalle kirjoitettu tilapainen 
vapaalippu n:o 443216 valille Tornio-Helsinki-Tornio, kelpoisuusaika 31. 7.-
30.10.1971 kadonneena kuoletetaan. (01 lpt n:o 1359/1855, 16. 9. 71.) 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 38a 

V ilttaus Vlralllsiln tledotukslin merkltaan: VT 1171.2 (= lehden numero. vuosl0 
asian numero). jakelun muutokse t on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 27. 9. 1971 

Liukulaakerivaunujen voitelu ja siitii suoritettava voitelumerkintii 

Liukulaakerivaunujen laakereiden voitelun tasmalliseen suorittamiseen on 
toistuvasti kiinnitetty piirien huomiota kuumanakayntitapausten kurissa pita
miseksi. 

Koska laakereiden kuumanakay.nnin ja niista johtuneiden akselikatkea
mien suhteen ei ole tapahtunut ratkaisevaa muutosta edullisempaan suun
taan, tutkitaan parhaillaan kaikkia niita kysymykseen tulevia toimenpiteita, 
joiden avulla laakereiden kuumanakaynti saataisiin mahdollisimman vahai
seksi. 

Eraina tiihan paamaiiraiin tiihtaavina toimenpiteina muutetaan voitelua 
ja voitelusta tehtavaa merkintaa koskevat maaraykset tavaravaunujen osalta 
1. 10. 1971 lukien alia olevien ohjeiden mukaisiksi: 

I. Vaunujen voitelu 

1. Liikennepiirin paallikOiden maaraamilla liikennepaikoilla suoritetta
vassa voitelussa suomalaiset, liukulaakereilla varustetut tavaravaunut voidel
laan kerran kuukaudessa ja samalla voitelusta tehdaiin merkinta vau.nuun 
jaljempana selostetulla tavalla ( jatkuvaluonteinen voitelu). 

2. Edella mainituilla liikennepaikoilla suoritettavan voitelun lisaksi vau
nujen voiteluaika on tarkastettava ja vaunut tarvittaessa voideltava myos 
muilla liikennepaikoilla niiden vaunujen osalta, jotka liike.nnepaikalle jate
taiin kuormausta tai purkamista varten. Myos tassii tapauksessa voitelu 
suoritetaan kerran kuukaudessa ja voitelusta tehdaiin merkinta vaunuun. 

3. Vaunut, jotka suuntautuvat voitelua suorittavilta liikennepaikoilta 
sellaisille liikennepaikoille, joissa voitelua ei vaki.naisesti suoriteta, on pyrit
tava voitelemaan ennen tallaiselle liikennepaikalle liihettiimista. 

4. Junat, jotka kulkevat rataosilla, joissa miehitettyjen liikennepaikkojen 
valit ovat pitkia ( ohikulkujunan tarkkailua ei voida suorittaa) voiteluun 
on kiinnitettava erikoista huomiota. 

14986/71/5 
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5. Jotta lahteviin juniin ei joutuisi voitelemattomia vaunuja, on vaunut 
pyrittava voitelemaan joko ennen kuormaus/purkauspaikalle vientia, kuor
maus/purkauspaikalla, tai kuormaus/purkauspaikalta tuotaessa. 

6. Vaunun kaikki laakeripesat on voideltava samalla kertaa. 

Huomautetaan: 
- etta SNTL:n vaunujen voitelun subteen noudatetaan edelleenkin kirj. 

Ko 348/686, 28. 2. 67 annettuja ohjeita. 
- etta talvi- ja kesalaatua olevien vaunuoljyjen kayttamisesta vaunujen 

liukulaakereissa noudatetaan edelleenkin kirjeissa Ko 1052/2411, 17. 8. 66 
ja Lko 2713/1931, 29. 3. 71 annettuja ohjeita. 

II. Voitelun tarkkailu ja voitelu lahtevassa junassa 

tKaikkien liukulaakereilla varustettujen vaunujen voitelu on voitelumer
kintoje.n perusteella tarkastettava ennen vaunujen liittamista junaan ja vii
meistaan jarrujen koettelun yhteydessa. 

Jarrujen koettelijan on voideltava vaunu ja tehtava siita merkinta, jos 
jaljempana selostetun, edellista voitelua osoittavan, kuukausimerkinnan ja 
kulumassa olevan kuukauden valissa on yksikin voitelematon kuukausi. 

E s i mer k ki: 

attu)en oett u pa1va merkintii voitelu o volt u t tava J~tuJen oett un J . k el ( ... .. I Vaunussa oleva I Onk . el eh •. .. . • k el 
ja kuukausi) kuukaudesta yhteydessa 

1. 9.-30. 9 ........ . 

1. 10. jalkeinen aika .. 

III. Voitelumerkinta 

8 

8 

Voitelua ei tarvitse suorittaa 

Voitelu on ehdottomasti suoritettava 

Voitelumerkinnan muutoksen avulla pyrit1Hin merkinnan nykyista hel
pompaan havaisemiseen ja yksinkertaisempaan suoritustapaan. 

1. Voitelumerkinta tehdaan liukulaakerivaunun koriosan oikeaan nurk
kaukseen molemmin puolin vaunua ( ristinlll'kkaukset) oheisen piirroksen 
osoittamaan kohtaan. 

Merkinta on tehtava huolellisesti ja sen suuruisena, etta koko vuoden 
voitelukuukausien numerot mahtuvat esim. katetussa vaunussa yhden sivu
pylvasparin valii.n (katso piirrosta). 

2. Voitelumerkinta kasittaa vain vuosiluvun ja sen kuukauden nume
ron, jona voitelu on suoritettu (katso piirrosta). 
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Kun vuosilukumerkinta tehdiian vain vuoden ensimma1sen voitelun yh
teydessii, ni1n kuukausittain suoritettava voitelumerkintii rajoittuu vain voi
telukuukausinumeron lisaiimiseen. (Mitiiiin aikaisempia merkintoja ei voi
telijan tarvitse poistaa. Katso kohtaa 6.) 

3. Uusi voiteluvuosi aloitetaan aina vuosiluvulla. 
4. Mikiili kulumassa olevan kuukauden voitelumerkintii ei nay, tai on 

epaselviisti niihtavissii, on voitelu aina suoritettava. ( Kulumassa olevan vuo
den vuosiluvnn on oltava myos aina luettavissa.) 

5. Merkintii tehdaan keltaisella "ARKTIA" merkkausliidulla. 
6. Mitaiin aikaisemmin tehtyja voitelumerkintojii ei voitelijan tarvitse 

voitelun yhteydessa poistaa, vaan koko voiteluvuoden merkinnat jiiiivat seu
raavan vuoden keviiiiseen, jolloin ne oljynvaihdon yhteydessa maalia kiiyt
tiie.n maalataan pois ( katso piirrosta) . 

7. Mikiili vaunun sivulaidan tai korilaudoituksen uusimisen yhteydessii 
voitelumerkinniit hiiviaviit on vaunu voideltava ja edellii selostetut voitelu
merkinnat tehtiivii. 

Ao. esimiehet velvoitetaan suorittamaan tarpeellinen opastus ja jatkuva 
valvonta voitelun ja siita suoritettavan voitelumerkinniin tiismiilliseksi suo
rittamiseksi. 

Keltainen "ARKTIA" merkkausliitu on tilattavissa normaalissa jiirjestyk
sessii Helsingin piiiivarastosta. 

Yksi rasia sisiiltiiii 10 rom paksuja ja 100 rom pitkia liiruja 12 kpl:tta. 

C:liko ytp n:o Lko 21493, 16. 9. 71.) VT 38 a/71. 

Helsinki 1971. Va!tlon palnatuskeskus 
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V I·R ALLIS I A 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 39 

Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1171.2 (= lehden numero, vuosi, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m it us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 30. 9. 1971 

Sis ii II y s: 

1. Lisiiyksiii ja muutoksia ammatn- Ja 
virkanumeroihin (lomake n: o 2611 ). 

2. Liikennepaikkojen valimatkat -jul
kaisu: muutoksia. 

3. Karkola kk: osoitetut kappaletavara
Hi.hetykset. 

4. Aikataulun 138 lisays . 
5. Matkalippualennuksia . 
6. Avointia virkoja ja toitnia. 
7. Ninticyksiii. 
8. Eroja. 
9. Kadonneet lyijykepihdit. 

Lisayksia ja muutoksia ammatti- ja virkanumeroihin 1 
(lomake n:o 2611) 

Ammatti- ja virkaoumeroluetteloo.n (Iomake n:o 2611 ) tehdaan 
seuraavat lisaykset ja muutokset: 

Lisataan: 

8219 
8548 
8652 
8653 
8721 
8722 

hallin to toimihenkilo 
katsastaja 
lakimies 
lasikui tu tyon teki j a 
muovityontekija 
moottorivaununosien 
puhdistaja 

Muutetaan: 
9121 
9123 

reikakorttilavistaja 
reikakorttila vis raja, 
vanhempi 

8723 
9229 
9230 
9231 
9232 
9338 
9339 

moottorinpurkaja 
vaununsiivooja yli 2 v. 
veturinpuhdistaja yli 2 v. 
siivooja yli 2 v. 
siivouskoneenkayttaja 
tiedotussihteeri 
teknillinen harjoittelija 

9124 reikakorttilavistys-
harjoittelija 

(Toj ,n:o To 704/ 110, 23. 9. 71.) VT 39/ 71. 1. 

15204/ 71 /5 
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2 Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu: muutoksia 

Puhos 

Puhoksen ratapihalta erkaneva Puhoksen teollisuusraide avataan 
1. 10. 1971 lukien liikenteelle seuraavin merkinnoin: 

Puhoksen teolli- J 

;~osr~~1s2 · · · · · ·1 I Pus 4. I Tt I Oy Kiteen Puhos Ab:ta varten 

Puhoksen teollisuusraiteen rnerkinniit on lisiittiivii myos julkaisuun 
Liikennepaikkojen koodit. 

Luk. 1. 10. 1971. (N:o Lko 21599, 24. 9. 71.) VT 39/71. 2. 

3 Kiirkolii kk: osoitetut kappaletavaraliihetykset 

Lukuisten osoittarnis- ja rahditusvirheellisyyksien takia huornaute
taan, etta vain Kiirkolii kk kuuluu "Valtionrautateiden autoliikenne"
julkaisun rnukaan laajennetun jakeluhnjaliikenteen piiriin, jolloin sinne 
osoitetuista liihetyksistii rautatierahdin lisiiksi kannetaan tavaralinja
tariffin rnukainen lisiirnaksu. Pelkiistiiiin Kiirkoliiiin ( ilrnan kk) liihe
tettavat lahetykset on sekii osoitettava etta rahditettava Jiirveliian il
rnan tavaralinjarnaksua. (Hki lpp .n:o 2211/3923, 20. 9. 71.) VT 
39/71. 3. 

4 Aikataulun 138 lisays 

0 i k a is u: Virallisissa tiedotuksissa n:o 38/71.13 ilrnoitettiin vir
heellisesti, etta lisays n :o 1 on ilrnestynyt. Kyseessa oleva lisays on 17. 
(Lko n:o 3215, 24. 9. 71.) TV 39/71. 4. 

5 Matkalippualennuksia 

Lahti (lyhinta tieta): 21. 10.-26. 10. 1971; Sotainvalidien Veljes
liitto r.y. XXIV valtakunnalliset hengelliset paivat; paiville rnatkusta
var. Matkustajalle rnyydaan 1 }-2 menolippua ja annetaan lomake 
VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat rnatkustamaan vain ylla mai
nittujen paivien valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla 
matkustavia. Paivia vietetaan 23.-24. 10. 1971. (Mt n:o Lko 21528 , 
10. 9. 71.) VT 39/71. 5. 

Pori (lyhinta tieta): 26.10.-31.10.1971, Kemian Piiiviit Pori 1971; 
kongres i- ja opintotilaisuus seka nayttely; tilaisuuk iin rnatkustavat. 
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Matkustajalle myydai.in 1 ~ menolippua ja annetaan lomake VR 2416. 5 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittuje.n 
paivien vi.iliseni.i aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. 
Tilaisuudet ovat 28 .-29. 10. 1971. (Mt n:o Lko 3953, 20. 7. 71.) 
VT 39/71. 5. 

Helsinki (lyhinti.i tieti.i): 30. 10.-5. 11. 1971; Suomen Ev.lut. Kan
sanli.ihetys; Valtakunnalliset Tunnustusrintamapaivi.it; paiville matkus
tavat. Matkustajalle myydi.ian 1 Y2 menolippua ja annetaan lomake 
VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylli.i 
mainittujen pi.iivien vi.ilisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla 
matkustavia. Paivat pidetai.in 1.-3.11. 1971. (Mt .n:o Lko 21157, 
28. 5. 71.) VT 39/71. 5. 

Oulu (lyhinti.i tieti.i): 17. 11.-23. 11. 1971; Oulun Nuorkauppaka
mari; Suomen Nuorkauppakamareiden Keskusliiton vaalikokous; ko
koukseen matkustavat. Matkustajalle myydi.iiin 1 Y2 menolippua ja 
aonetaan lomake VR 2416. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkusta
maan vain ylla mainittujen paivien vi.ilisena aikana. Ale.nnus ei koske 
lastenlipuilla matkustavia. Kokous pidetaan 19.-21. 11. 1971. (Mt 
n:o Lko 31050, 28. 7. 71.) VT 39/71. 5. 

Avoimia virkoja ja toimia 6 
Ylipuutarhurin virka . Viranhaltijan toimipaikkana toistaiseksi Nup

pulinnan keskuspuutarha; kaksi yp. 2 l. rakennusmestarin (A 21) 
virkaa, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissi.i ( 1 Ammi.isaari, viran bal
tija toim.ii Ammi.insaaren vastuualueen vastaavan rakennusmestarin 
tehtavissa) ja 1 Piek amaen vastuusalueella ( Pieksiimaki); yksi yp. 
2 l. rakennusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirin toi
mistossa (Oulu); neljii 2 l. rakennusmestarin (A 19) virkaa, joista 
yksi toistaiseksi Helsingin ratapiirissa Helsingin vastuualueella ( Hel
sinki), yksi Oulun ratapiirissi.i Kemijiirven vastuualueella ( Kernijarvi), 
yksi Pieksamaen ratapiiri sa Varkauden vastuualueella ( Varkaus) ja 
yksi J oensuun ratapiirissa Lieksan vastuualueella ( Lieksa) seka kaksi 
3 l. rakennusmestarin (A 18) virkaa, joista toinen toistaiseksi Hel-
ingin ratapiiri sa Karjaan vastuualueella ( Karjaa) ja toinen toistaiseksi 

Oulun ratapiiri a Ruukin vastuualueella ( Ruukki). Rataosaston joh
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava tautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan 29. 10. 1971 ennen kello 12 (postitse ennen virka
ajan paattymisra). 

Y ksi opastinasentajan toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 
(Helsinki) . Ratao aston johtajalle osoitetut hakemuk et on toimitet
tava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 29. 10. 1971. 
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7 Nimityksiii 

Liikenneosasto 
Veturinkuljettajan virkaan (Vaasan varikolle) vet.lammittaja Alvar Alfons 

Ronnlund, konduktoorin virkaan (A 16 pl) (Oulu) kondunktoorit Unto llmari 
Ehovuo, Onni Artturi Mustonen, Olavi Johannes Ollanketo, Esko Johannes 
Tormi, Olavi Kustaa Aitta, konduktoorin virkaan (A 15 pl) (Oulu) junamies 
Arvo Adiel Kostet, (Raabe) asemamies Mauno Antero Matela, veturinlammittajan 
toirneen (Vaasan varikolle) ylirn. veturinlamm. Raimo Einar Salo, (Ylivieskan 
varikolle) ylirn. veturinliimmittiijat Veli Jaakko Jarvinen, Lauri Kalevi Herranen, 
Eljas Luomanen, Aulis Albin Leskinen, (Kokkolan variko!le) ylim. vet.lamrn . 
Jorma Johannes Alainen, tilap. vet.liimmittajat Seer Ainamo Saarinen, Sakari An
tero Hukka, Erkki Jalo Kustaa MantyHi, Pentti Olavi Yla-Hukkala, vaihderniehen 
toimeen (Tampere) junarniehet Vaino Ilmari Viilttila, Kaarlo Antero Kokko, 
Severi Johannes Kaivonen, Eino Valdemar Pahlman, autonkuljettajan toirneen 
(Tampere) asemarnies Eino Martti Kantala, junarniehen toirneen (Turku) aserna
miehet Valdemar Lehtinen, Antti Johannes Santala, asemarniehen toimeen (Turku) 
ylim. asernamiehet Matti Antero Mantyla, Raine Kalevi Rantala, Viljo Lattu, Yrjo 
Aulis Loukonen, tilap. asemamies Risto Armas Palm, (Pori) ylirn. asemarniehet 
Jaakko Kalevi Huhtala, Altti Kalervo Makela, Eino Johannes Poso, (Manty
luoto) ylim. asemamies Veikko Rikhard Karstestenpaa, (Orivesi) ylim. asemamies 
Yrjo Lepisto, tilap. asemamies Tauno Kalevi Suhanto, (Helsinki) tilap. asema
mies Raimo Peiponen, tallirniehen toimeen (Pieksamaen varikolle) ylim. tallirnies 
Eelis Laulainen, tilap. tallimies Aleksanteri Majuri, konttoriapulaisen toirneen 
(Kemi) tilap. toimistoapulainen Irma Tellervo Ruuskanen. 

Rataosasto 
Konttoriapulaisen (A 8) toimeen (Joensuu) ylirn . toirnistoapulainen Rauha 

Annikki Taskinen. 

8 Eroja 

9 

Liikenneosasto 
Veturinkuljettajat Erkki Olavi Aarnio, Toivo Johannes Falck, Veikko Einari 

H.iJ:vonen, Vilho Johannes Koistinen, Bruno Mikael Lehtinen , Aulis Allan Saran
tila, Uuno Vilho Suhonen, veturinliimmittajat Oiva Onni Heinonen, Mikko Jo
hannes Lehikoinen, Vieno Dominikus Orden, 1 1. siihkoasentaja Johan Armas 
Haapamo, vaununvoitelija Holger Elis Evomaa. 

Rataosasto 
2 lk. rakennusmestari Matti Aulis Kahlos, Veikko Sepa Rafael Kokkonen ja 

ratavartija Armas Ilmari Wickstrom. 

Kadonneet lyijykepihdit 

Kouvolan keskusaseman tavaratoimistolla on 17. 9. 71 jaanyt lyijykepihdit jo
honkin kappaletavaravaunuun. Pihdit on varustettu merkinnalla Kv 480. Pyyde
taan etsimaan ja tavattaessa palauttamaan os.: Tavaratoimisto Kouvola. (Kv lpt 
n:o 2085/2533, 23. 9. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 40 

Viittaus Vlrallislin tledotuksiin merkitaan: VT 1/71.1 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t u s: Rautatiehall itus, lehtipalvelu. 7. 10. 1971 

sis a 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotu.ksia 38 a/71. 
2. Uusi kustannuslajiluettelo. 
3. Junaohjaus. 
4. Itiiinen yhdysllikenne. 
5. Linjaradiojarjestelmi.i Kouvolasta 

eteliii.in. 

6. Ma.ksurnerkkikirjojen ja konduktoori
lippujen kuolettarninen. 

7. Kadonneita matkalippuja, henkilo
kortteja ym. 

VR Virallisia tiedotuksia 38 a/71 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 38 a/71 sisalto-

naan: Liukulaakerivaunujen voitelu ja siita suoritettava voitelumer
kinta. 

Uusi kustannuslajiluettelo 2 
V altionrautateiden tililuettelossa julkaistut kirjanpidon kustannus-

lajit ja niiden tu.nnukset muutetaan vuoden 1972 alusta. 
Uusittu kustannus1ajiluettelo selostuksineen kustannus1ajien kay

tosta on tilattavissa painatusjaostosta. 
(Toj n:o To 614/222, 30. 9. 71.) VT 40/71. 2. 

Junaohjaus 3 
VT:ssa 38/71. 9 ovat junaohjausalueet Ylivieskan ja Oulun osa1ta 

virheellisia. Pitaa olla: 
Yv: Yv-Ilm, Yv- Tja 
0 1: 0 1-Kem, 0 1-Kon, 0 1- Tja-Rhe 
(N:o Lko 214 , 1. 10. 71.) VT 40/71. 3. 

Itainen yhdysliikenne 4 
Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenteen matkustajain, matka

tavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetustariffiin (VR 4784) tulee 
15486/71/5 
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1. 11. 1971 voimaan lisalehti n :o 10, jossa SNT-Liiton osuuden ma
kuupaikkalippujen h1ntoja on korotettu. Taman vuoksi tariffin liite 
n:o 5 on painatettu uudelleen. 

(Tft n :o Tou 8/258, 28. 9. 71.) VT 40/71. 4. 

Linjaradiojarjestelma Kouvolasta eteliiiin 

Kouvolasta etelaan on valmistunut linjaradiojarjestelma kanavaryh
massa 2. Seuraavilla liikennepaikoilla on radioasemat: Juurikorpi, Ln
keroinen, Kymi, Kotka ja Hamina. (N:o Ko 1171/3058, 1. 10. 71 .) 
VT 40/71. 5. 

6 Maksumerkkikirjojen ja konduktoorinlippujen kuolettaminen 

Tampereen asernau tilitykseen kuuluvat maksumerk.kikirjat (lorn . VR 2246 
a 100 mk) n:o 187437, 187510, 187634 ja 194374 seka konduktoorinlippukirja 
(lorn . VR 2247 kk) , jossa kayttamatta lehdet n:o 5568-5575, ovat kadonneet 
ja kuoletetaan. Em. maksumerkkikirjoja tai konduktoorinlippuja tavattaessa on 
nliden esittajiin henkilollisyys selvitettava seka ilmoitettava asiasta viilitti:imasti 
Tampereen liikennealueen paallikolle. (Tpe lpp n :o 2381/3477, 28. 9. 71 .) 

7 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman tilapainen asemamies Veikko Olavi Kantolalle Kernijiirven 
asemalla kirjoitettu henkilokortti n :o 070903 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki 
lpt n :o 2293/4062, 29. 9. 71.) 

Kirvesmies Tuure Matikaisen tyttarelle Arja Matikaiselle kirjoitettu koulu
vapaalippu n:o 017044, viilille Puistola-Helsinki, kelpoisuusaika 25. 8.-22. 12. 
1971, seka henkilokortti ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki rp n :o 754/3561, 
21. 9. 71 .) 

Tampereen ratapiirin palveluksessa olevalle rakennusmestari Seppo Piiiikko
selle kirjoitettu 2. luokan vuosivapaalippu n:o 0648 vv. 1970-72 matkalle Ha
meenlinna-Seinajoki, Orivesi-Jiimsiinkoski, Vilppula-Mantta, Jyvaskyla-Pori, 
Tampere-Miintyluoto, Peipohja-Rauma, Kiukainen- Kauttua, Valkeakoski
Naantali, Uusikaupunki-Karjaa on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe rpp n:o 65/ 
1546, 21. 9. 71.) 

Pieksiimiien llikennelueella (Pm) palvelevalle asernamies Keijo Poleivi Ro
molle kirjoitettu henkilokortti n:o 77901 on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm lpp 
n:o 292, 21. 9. 71.) 

Konemies Hannu Peltolalle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 568015, 
matkalle Riihirnili-Kernijiirvi, kelpoisuusaika 8. 7.-7. 10.71 ja kesiikausivapaa
lippu n:o 088096, matkalle Riihimili-Kaunislahti, kelpoisuusaika 1. 5.-31. 10. 
71 , ja henkilokortti n:o 126901, ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki rp n :o 683/ 
3734, 30. 9. 71 .) 

H elsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 41 

Vllttaus Viralllslln tiedotukslln merkltaan: VT 1/71 .2 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, Jehtipalvelu. 14. 10. 1971 

sis a 11 y s: 

1. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul
kaisu: muutoksia. 

2. Maksumerkkien (1om. n :o 2246) seka 
Bireka-nauhamerkkien myynnin tilas
tointi. 

3. Lavakuormien lukumaiiriin merkitse
minen rahtikirjaan. 

4. Ratapihojen liikennoirnissaannot. 
5. Matkalippualennuksia. 
6. Avoirnia virkoja ja toimia. 
7. Kadonneita matkalippuja, henkilo

kortteja ym. 

---------------------------------------------
Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 1 

Pajarin liikennoimistapamerkintii sarakkeessa 5 muutetaan 15. 10. 
1971 lukien merkinniiksi "HilTp''. Tiistii johtuen poistetaan nimi
lyhennys sarakkeesta 1. 

Lahden keskusaseman alaisena avataan Hikenteelle Levytehtaan 
raide seuraavin merkinnoin: 

Lahti . . . . . . .. ... . 
Levytehtaan raide 

783-31584 
Lh 5. Oy Iskun tehtaita varten. T lahte

vaa kappaletavaraa vatten asema-, 
alue- ja siirtovaunujen rajoissa. 

Satnalla muutetaan Lahden keskusaseman kohdalla sarakkeessa 1 
oleva merkinta "lskun raide" merkinniiksi "Huonekalutehtaan raide". 
Muut merkinnat pysyvat ennallaan. 

Vastaavat lisaykset ja muutokset on tehtava myos julkaisuun Lii
kennepaikkojen koodit. 

Kauniaisten aseman merkintoihin lisataan SOK:n raide seuraavin 
merkinnoin: 

Kauniainen .. . ... . 
SOK:n raide SOK: ta varten. T liihteviiii kap

paletavaraa varten asema-, alue- ja 
siirtovaunujen rajoissa . 

Luk. 15. 10. 71. (N:o Lko 31258, 8. 10. 71 .) VT 41/71. 1. 
15768/71/5 
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Maksumerkkien (1om. 2246) seka Bireka-nauhamerkkien 
myynnin tilastointi 

Lokakuun 22 paivana 1971 tilastoidaan kaikissa matkustajia kul
jettavissa junissa sellaiset matkat, joista maksu kannetaan maksu
kuittikirjan (1om. n:o 2246) maksumerkeilla tai Bireka-nauhamer
keilla. Konduktoori tai vas aava merkitsee talloin jokaise.n klo 0.00-
24.00 valisena aikana myymansa matkan, josta maksu kannetaan mak
sumerkeilla tal Bireka-nauhamevkeilla, kyseisten merkkien myyntia 
koskevan lomakke~n (n:o 2443) matkan pituutta vastaavalle riville. 
Merkityt matkat lasketaan rivittain yhteen. Sen lisaksi merkitaan 
kyselylomakkeen alaosassa olevaan ruudukkoon siina olevan erittelyn 
mukaisesti tilastointipaivana myytyjen maksumerkkien tai Bireka
nauhamerkkien rahallinen arvo. 

Tilastojaosto lahettaa kyselylomakkeet junien varusteluasemille, 
jotka palauttava tne asianmukaisesti taytettyina ja aseman nimella va
rustettuna tilastojaostoon lokakuun 29 paivaan mennessa. (N:o Lko 
31524, 8. 10. 71.) VT 41/71. 2. 

3 Lavakuormien lukumiiaran merkitseminen rahtikirjaan 

Maariiasemilla suoritettavan kolliluvun vertaamisen ja puuttuviksi 
todettuje.n lahetysten etsimisen helpottamiseksi maiirataan, etta lahet
tajan toimesta lavoille kuormattujen kappaletavaralahetysten rahtikir
jaan on lahetysasemalla tavaraa kuljetettavaksi otettaessa aina merkit
tava myos avolava- ja hakkilavakuormien lukumaarii. Merkinta on 
tehtava "Tavaran nimi" -kohdan vapaaksi jaavalle riville tai ellei siella 
ole tilaa, "Kuljetusohjeet"-kentan 14 ylempaiin ruutuun. Merkinta 
voidaan tehda lyhenteita kayttaen esim. seuraavaan muotoon: 2 avl 
ja 1 hal. 

(N:o Lko 31520, 8. 10. 71.) VT 41/71. 3. 

4 Ratapihojen liikennoimissaannot 

Haminan ratapihojen liikennoimissaanto on ilmesty.nyt painosta ja 
perusjakelu suoritettu. Monisteena jaetun liikennoimissaannon saa 
havittaa. (N:o Lko 31526, 11. 10. 71.) VT 41/71. 4. 

5 Matkalippualennuksia 

Suomen Ev.lut. Kansanlahetyksen Helsingissa 1.-3. 11. 71 jarjes
tamille valtakunnallisille Tunnustusrintamapiiiville myonnetty tilap . 
matkalippualennus , joka on voimassa 30. 10.-5. 11. 1971 , peruute
taan. (Mt n:o Lko 21157 , 5 . 10. 71.) VT 41/71. 5. 
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A voimia virkoja ja toimia 6 
Y ksi yp. 2 l. rakennusmestarin (A 20) virka, toistaiseksi Helsin

gin ratapiirin toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
12. 11. 1971 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Yksi opastinasentajan toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 
( Tampere) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistaiin 12. 11. 1971. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. '1 
Hallintotoimistossa 2. 8. 1971 maalarin apulaiselle Vilho Nikkiselle kirjoitettu 

tilapiiinen vapaalippu n:o 550166 matkalle Helsinki-Jyvaskyla on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Hlo n:o 675/14/71, 6. 10. 71.) 

Helsingin varikon ylimaaraiselle vaununsiivoojalle Hely Ruohoselle kirjoitettu 
kesakausivapaalippu n:o 101588, matkalle Helsinki-Lahti ja aikavapaalippua var
ten kirjoitettu henkilokortti n:o 104158 seka Helsingin varikon vt vaununvoi
telija Pertti Haveriselle kirjoitettu kesakausivapaaUppu n:o 101255, matkalle Hel
sinki-Lahti ja aikavapaalippua varten kirjoitettu henkilokortti n :o 129164 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 2355/4166, 6. 10. 71.) 

Helsingin keskusaseman siivoojalle Elli Pursiaiselle kirjoitettu kesakausivapaa
lippu n:o 100197 matkalle Helsinki-Toijala seka aikavapaalippua varten kirjoi
tettu henkilokortti n :o 164321 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt 2334/ 
4136, 4. 10. 71.) 

Helsingin keskusaseman vt asemamiehelle Arvi Vuokilalle kirjoitettu kesiikausi
vapaalippu n:o 100472 matkalle Helsinki-Lohja seka aikavapaaUppua varten 
kirjoitettu henkilokortti n:o 145707 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 
2341/4137, 4. 10. 71.) 

Helsingin alueen radanmuutostoillii tyoskenteleville tyontekijoille Kalle Kera
selle kirjoitettu kesakausivapaalippu matkalle Helsinki-Nastola n:o 083990 seka 
sen henkilokortti n:o 143111 ja Varma Mikkolalle kirjoitettu kesakausivapaalippu 
n:o 084015 matkalle Helsinki-Nastola seka sen henkilokortti n :o 143132 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hki radanrakennustyot n:o 1322/902, 5. 10. 71.) 

Konepajatyolaiselle Vaino Sutiselle kirjoitetut henkilokortti n :o 151547 sekii 
kesakausilippu n:o 094323 matkalle Hki-Junkkari ovat kadonneet ja kuolete
taan. (Psl knp 5. 10. 71.) 

Seuraavat Turun varikolla kirjoitetut tilapaiset vapaaliput, kelpoisuusaika 
9. 9.-8. 12. 71, ovat kadonneet ja kuoletetaan: 

- Vet. kuljettaja Olavi Santasen vaimolle Lyydialle kirjoitettu vpl n:o 
578327 matkalle Turku-Jyviiskyla. 

- Vt. ylirn. vet. liimmittiijiille Tarmo Puumalalle kirjoitettu vpl n:o 578328 
matkalle Turku-Oulu. 

- Kon. hoitaja Lauri Hanhiniemen vaimolle Sylville kirjoitettu vpl n:o 
578329 matkalle Turku-Naantali. 

- Kon . hoitaja Eino Huomolle ki rjoitetfu vpl n :o 578330 matkalle Turku
Taavetti. 

- Kon . hoitaja Eino Huomon vaimolle Ellille kirjoitettu vpl n:o 578331 
matkalle Turku-Taavetti. 

(Tku vr, 28. 9. 71.) 
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Tampereen ratapunssa palvelevalle ratatyomies Vilho Nurmelalle kirjoitettu 
asuntolippu n:o 202601 matkalle Turku-Lauste, kelpoisuusaika 1. 1.-31. 12. 71, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe rpp n:o 65/1636, 4. 10. 71.) 

2. 8. 1971 Pieksamiien varikolla ylim. tallimies Ferdinand Pekkoselle kirjoi
tettu tilap . vapaalippu n:o 499986 viili!le Pm-Hki on kadonnut ja kuoletetaan 
samoin kuin 30. 4. 1971 Pm-Lna viilille Pm varikolla koirjoitettu kesiikausi
vapaalippu n:o 052947 ja kesiik .vapaalipun henkilokortti n :o 131746 on kadon
nut ja kuoletetaan. (Pm lpp n:o 292, 5. 10. 71.) 

Joensuun ratapiirissii palvelevan ratatyontekijiin Kalevi Mattilan tyttiirelle 
Ullalle kirjoitettu henkilokortti n:o 162530 ja 30. 8. 1971 kirjoitettu kouluvapaa
lippu n:o 00634 viilille Kelva-Kuopio ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Jns rtp 
n:o 1373/6, 27. 9. 71 .) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeslrus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 42 

Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/71 .2 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 21. 10. 1971 

Sisiillys: 

1. Valtion etaketietorekisteri. 
2. Gbl-vaunujen kiiytto junalaurtaliiken

teessa. 
3. Kiriatun matkatavaran osoittaminen 

Naantalin satamaan. 

4. Avoimia virkoja ja touma. 
5. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 

V altion elaketietorekisteri 1 
Taydennyksena valtion elaketietorekisteria koskeviin valtiovarain

ministerion antamiin ohjeisiin (VT 26/71.2) valtiokonttori on 5. 10. 
1971 paivatylla kirjeellaan ilmoittanut lisaohjeinaan seuraavaa: 

Elaketietoilmoitus 1-lomaketta, jolla ilrnoitetaan tiedot elaketieto
rekisteria varten, voida.an kayttaa elakehakemuksen yhteydessa kor
maamaan aikaisemmin kaytetyt palkkatietoilmoitukset. Nai,n voidaan 
menetella myos sellaisissa tapauksissa , jolloin henkilo on eronnut val
tion palveluksesta ennen 1. 1. 1971. 

Sellaisten henkiloiden osalta, jotka siirtyvat elakkeelle kesken ka
lenterivuotta ja jotka kuuluvat koneellisen elaketietoilmoitusmenette
ly.n piiriin, palkkatiedot ilmoi tetaan eHikehakemuksen .yhteydessa 
Elaketietoilmoitus 1-lomakkeella vain palveluksen paattymisvuodelta , 
jos eHiketietoreki teriin on jo ehdi tty kerata riedot kolmelta edelli
selta kalenrerivuodelta. Tallaista menettelya voidaan soveltaa aikaisin
taan vuonna 1974 elilleelle siirtyvien henkiloiden osalta. Sita ennen 
eli:ikkeelle siirtyvien henkiloiden palkkatiedot tulee tayde.ntaa manuaa1i
sesti kaikkien niiden vuosien osalta, joita ei ole viety elaketieto
rekisteriin. 

Edella olevan johdosta rautatiehallirus ilmoittaa, etta kysymyksessa 
on tahan saakka talou o aston tilitoimistossa laaditun ja kuukausi
palkkaisen ( koneellisen palkantilauksen piiriin kuuluvao) he.nkilon 
elakehakemukseen liitetyn palkkatietoilmoituksen korvaamisesra Elake
tietoilmoitus 1-lomakkeella ja en liittamisesta jo piiriportaassa tai 
16052/7 1/5 
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vastaavas a osittain taytettyna clakehakemukseen . Elakeasiain kasit
telyn jouduttamiseksi muutetaao nykyista menetelmaa siten, etta ky
seisessa tapauksessa elaketietoilmoituste.n tayttamisesta muilta kuin 
palkkatietoja koskevilta osi.n seka naiden ilmoitusten liittamisesta 
elakehakemuksiin huolehtivat samat VT 26/71.2 mainitut viranomai
set, jotka huolehtivat manuaalisen palkanlaskennan piiriin kuuluvien 
elaketietoilmoitusten laadinnasta ja edelleen toimittamisesta. Tilitoi
m.istossa merkitaan .nain taytettyihin ilmoituksiin vain puuttuvat 
palkkatiedot. 

Muussa suhteessa ei menettelya ole muutettu . Niinpa muille kuin 
kuukausipalkkaisille em. ilmoitusvelvollineo viranomainen merkitsee 
edelleen myos palkkatiedot elaketietoilmoituslomakkeelle. 

(Rh/hlo n:o 1939/128/71, 14. 10.1971. Vert. Kl 42/67.4 ja 
VT 26/71 .2.) VT 42/71. 1. 

Gbl-vaunujen ldiytto junalauttaliikenteessii 

VR Kaskylehdessa 10/67.7 on suositeltu Naamalin suuntautu
vassa junalauttaliikenteessa kaytettavaksi Gbk- ja Hkk-sarjan vaunuja. 
Viime aikoina on liikenteessa alkanur esiintya myos 94,5 m3:n tila
vuuksisia Gbl-sarjan vaunuja, mitka tayteen kuormattuina vaativat 
siirtokuormaul<sessa aina kaksi ulkomaista vaunua. Nama jiiavat 
yleensa vajaakuormaan ja vaativat siten alkuperaisesta paikkavarauk
sesta poiketen kaksi lauttapaikkaa. Em. haittojen poistamiseksi kiel
letaan toistaiseksi Gbl-vaunujen kaytto Naantalin junalautalle suuntau
tuvissa vientitavarakuormauksissa. (Lt n:o Lko 21714, 18.210. 71.) 
VT 42/71. 2. 

3 Kirjatun matkatavaran osoittaminen Naantalin satamaan 

IIuomaut taan , etta kirjattua matkatavaraa voidaan osoittaa Naan
wlin satamaan vain siina tapauksessa, etta matku taja on perimassa 
matkatavaransa junasta valittamasti junan saavuttua. Muussa tapauk
ses a on matkatavara osoitettava joko Turkuun tai aantaliin ja an 
matkustajan talloin itse huolehdittava matkatavaransa edelleen kuljet
tamisesta. Samalla huomautetaan, etta Naantalin asemalle osoitettua 
makatavnraa ei voida kuljettaa perille saakka Naantalin satamaan me
neviJ!a junilla , koska nama eivat kulje Naantalin aseman kautta. 

Niille markustajille , jorb haluavat liihettiiii matkat<tvaraa Naantalin 
satamaan , on edella mainitusta jarjestely ta tiedotettava matkatavaran 
kirjaamisen yhteydessa. (N:o Lko 31512, 14. 10. 71.) VT 42/71. 3. 
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Avoimia virkojn ja toimia 4 
Ylimiiiiriiisen teknikon (A 21) viransijaisuus rau tatiehallituksen 

varastotoimiston tavaranimistoryhmiissa. Vaunukaluston tuntemus suo
tava. Hankintaosaston paallikolle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistain 4. 11. 1971 ennen klo 
12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Toisen luokan asemapiii:illikon 1. pl virka. Rautatiehallitukselle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaiin 17. 11. 1971" ennen kello 12.00 ( pos titse ennen 
virka-ajan paattymista) . Edella mainittuun toisen luokan asemapaalli
kon 1. pl virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Keravan liikenne
alueelle ( Ke) . 

Ylemmiin palkkaluokan apulaisasemapiiiillikon virka (A 23 pl), 
alemman palkkaluokan apulaisasemapiiiillikon virka (A 22 pl) > a/em
man palkkaluokan apulaisasemapiiiillikon virka (A 21 pl), ylemmiin 
palkkalu.okan ensi luokan kirjurin virka (A 21 pl), neljii ylemmiin 
palkka!uokan ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), kolme ylemmdn 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 19 pl), kymmenen 
ylemmiin palkkaluokan toisen luokan kirjw-in virkaa (A 18 pl), ylem
m?in palkkaluokan asemamestarin virka, kuusi alemman palkkaluokan 
asemamestarin virkaa, viisitoista alemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa, veturimestarin virka (A 22 pl), kaksi 
jiirjestelymestarin vir!eaa, kaksikymmentiikolme veturinkuljettajan vir
kaa, vaunmnestari;z virka, kymmenen ylikonduktoorin virkaa, seitse
miin konduktoorin virkaa (A 16 pl), seitsemiintoista konduktoorin vir
kaa (A 15 pl), kaksi vaihdemiesten esimiehen virkaa ja viisi kuor
Mausmestarin virkaa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
17.11.1971 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan paatty
mista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois
taiseksi seuraavasti: 

y.p. apulaisasemapiiiillikko (A 23 pl): Helsingin liikennealueelle 
(Tkl), 

a.p. apulaisosemapiiiillikko (A 22 pl): Porin liikennealueelle ( Pri), 
a.p. apulaisasemapiiiillikko (A 21 pl): Porin liikennealueelle (Pri), 
y. p. 1 . lk kirjuri (A 21 pl): Helsingin liikennealueelle ( Hki ) , 
y.p. 1. lk kirjurit (A20 pl).· Helsingin liikennealueelle (3 Hki) 

Ja Tampereen liikennepiiriin ( 1), 
y.p. 2. lk kirjurit (A 19 pl): Helsingin (1 Hki) ja Karjaan (1 Kr) 

liikennealueille seka Tampereen varikolle ( 1), 
y.p. 2. lk kirju.rit (A 18 pl): Helsingin ( 6 Hki ja 1 Kkn), Kera

van ( 1 Ke), Riihimaen ( 1 Ri) ja Lahden ( 1 Lh) liikennealueille, 
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y.p. asemamestari: l\iihimaen liikcnnealueeJle (I Ry), 
a.p. asemamestaril: Kcravan (I Kc) , Riihimiien ( l lly), Karjaan 

( 1 Kr j<l l llnk), Hclsingin (I Tkl) ja Raurnan (I Ra) liikenne
alueille, 

a.p. 2. Lk kirjurit: Helsingin liikennepiiriin ( 1), Helsingin ( 10 
Hki), Keravan ( 1 Jp), Riihimaen ( 1 Ri), Hameeniinnan ( 1 Hl) ja 
Lahden ( 1 Lh) liikennealueille, 

veturimestari (A 22 pl): Helsingin varikolle (1), 
jarjestelymestarit: Porin ( 1 Pri) ja Turun (] Tku) liikenne

alueille, 
veturinkuljettajat: Heisingi.n ( 6) , Riihimaen ( 5), Oulun ( 7) ja 

Kemin ( 1) varikoille sekii Lahden ( 1 Lva) ja Rauman ( 3 Ra) lii
kennealueille, 

vaunumestari: Helsingin varikolle ( 1), 
ylikonduktootit: Helsingin ( 4 Hid), Riihimaen ( 1 Ri), Lahden 

( 2 Lh), Tampereen ( 2 Tpe) ja Rauman ( 1 Ra) liikennealueille, 
konduktoorh (A 16 pl): Helsingin (3 Hki), Karjaan (1 Kr), 

Porin ( 1 Pri ja 1 Mn) ja Turun ( 1 Tku) liikennealueille, 
konduktootit (A 15 pl): Helsingin ( 8 Hki), Riihimaen ( 1 Ri), 

Porin (1 Pri), Turun (4 Tku), Tampereen (2 Tpe) ja Rauman 
( 1 Ra) liikennealueille, 

vaihdemiesten esimiehet: Porin ( 1 Pri) ja Tampereen ( 1 Tpe) 
liikenneaiueille, seka 

kuormausmestarit: Helsingin ( 3 Hki), Hameenlinnan ( 1 HI) ja 
Lahden ( 1 Lh) liikennealueille. 

Edella mainittuihin apulaisasemapaallikon, asemamestarin ja kirju
rin virkoihin nimitetyt ovat velvolliset, mikali he tulevat toimimaan 
asemanhoitajina, vastaanottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti 
vast'edes maarattavan postitoimipaikan hoitaja.n toimen. 

Nelja autonkuljettajan tointa, kaksi vaihdemiehen tointa, kolme
kymmentakolme junamiehen tointa, viisikymmentanelja veturinlammi.f
tajan tointa kolme vaununtarkastajan tointa, kahdeksan huoltomiehen 
tointa, seitseman vaununvoitelija1z tointa, kolme .fallimiehen tointa, 
viisikymmentakahdeksan asemamiehen tointa, kolme apulaiskanslistin 
(A 11 pl) taint a, kaksi apulaiskanslistin (A 10 pl) tointa, seitseman 
konttoriapulaisen (A 8 pl) tointa ja kaksi konttoriapulaisen (A 7 pl) 
tointa. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 17. 11. 
1971. 

Edellamainittuihin toi miin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

autonkuljettajat : Helsingin (1 Hki) ja Lahden ( 3 Lh) liikenne
alueille , 
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uaibderniebet : Porin ( 2 Pri) liikennealueelle, 4 
itmamichct · Hclsingin ( IR IJki.), Riihimaen (3 Ri), LabJen (5 

Lh), Karjaan ( 3 Kr), Porin (2 Pri) ja Raum<1n (2 Ra) liikenne
alueille, 

veturinliimmittajiit: Riihimaen ( 1 Lo), Karjaan ( 2 Kr) ja Rau
man ( 2 Ra) liikennealueille seka 27 Helsingin, kuusi Riihimaen, 12 
Oulun ja nelja Kemin varikolle, 

vaununtarkastajat: kolme Helsingin varikolle, 
buoltomiehet: kahdeksan Helsingin varikolle, 
vaununvoitelijat: Rauman ( 1 Ra) liikennealueelle Ja viisi Helsin

gin ja yksi Riihimaen varikolle, 
tallimiehet: Rovaniemen ( 1 Roi) liikennealueelle seka yksi Hel

singin ja yksi Lahden varikolle, 
asemamiebet: Helsingin ( 17 Hki, 1 Ml, 1 Krs, 2 Pjm, 2 Kni), 

Keravan (1 Ke), Riihimaen (12 Ri, 1 Hy), Hameenlinnan (2 Hl), 
Lahden ( 7 Lh), Karjaan ( 2 Kr), Porin ( 3 Pri) ja Turun ( 4 Tku, 
3 Leo) liikennealueille, 

apulaiskanslistit (A 11 pl): Helsingin ( 2 Hki) ja Riihimiien (1 
Ri) liikennealueille, 

apu!aiskanslistit (A 10 pl): yksi Helsingin liikennepiiriin ja Riihi
m;· en ( 1 Ri) liikennealueelle, 

konttoriapulaiset (A 8 pl): Helsingin ( 2 Hki), Keravan ( 1 Ke) 
ja Porin ( 1 Pri) liikennealueille sekii yksi Helsingin ja kaksi Tam
pereen varikolle sekii 

konttoriapulaiset (A 7 pl): yksi Helsingin liikennepiiriin ja Tam
pereen ( 1 Tpe) liikennealueelle. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 5 
Tietoko!1etoimistossa palvelevalle operaattori Eino Kanervnlle kirjoitettu kesa

kuusivapaalipou n:o 098412 matkalle Helsinki-Hanko ja aikavapaalipun henkili:i
kortti n:o 150652 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (N:o tkt 1263/14/71, 15.10. 
71.) 

Helsingin aseman tilapaiselle a emamiehelle Heikki Apellille kirjoitettu kesii
kausivapaalippu n:o 100437, matkalle Helsinki-Lohja sekii aikavapaalippua vat
ten kirjoitettu henkilokortti n:o 104943 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt 
n:o 2373/4203, 11.10. 71.) 

Helsingin alueen radanmuutostoillii tyoskenteleviille tyontekijiille Viljo Pyr
rolle kirjoitettu kesiikausivapaalippu matkalle llmala-Junkkari n:o 104959 seka 
sen benkilokortti n:o 181173 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki radanmuutos
ryot n:o 1354/902, 12. 10. 71.) 

Kouvolan liikennepiirissa palvelevalle ylim. asemarniebelle Taavi Purhoselle 
17. 9 . 1971 kirjoitetru tilapainen vapaalippu n:o 608980, valille Kouvola-Hel
sinki. on kadonnut ja kuoletetaan. (Kv lp 12. 10. 71. ) 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joill .. 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele 
maan eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaalta putonvista esinetsta 
rai paahan kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

kayra aina suojakyparaa, mutta 

varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa . 



Ajankohtaista 

!l:faa.ssamme jiili tilastojen ruukaan joka vuo i joku rautatie ~aincu ,·aunu 
jen pu ldmien viiliin vakavin seurauksin siita huolimatta, etta rneitii kaikkia. 
•'•n varoi.tettu mencma;;ta pusJdmicn edit~e ,·au11ujen laheo.<:ry·essii toisiaan tai 
,·eturin ajnes~a vauuuibin kiinni. 1\:iire. liuka · koli ja hcikohko valaistus 
-<aatta,•at myli< niheuttaa ko111pa.<tumi>en tai lankeamison ja johtaa onnetto· 
muuteen. Niiis$ii toissii on noudatettava aina varovaisuutta. 



ALA HIKEENNY 
~Er 

0 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 43 

Vilttaus Vlrallisiln tledotukslln merkltaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 28 .10. 1971 

Sisiillys: 

1. VR:n autoliikenne: muutoksia . 
2. Liukulaakerivaunujen voitelumerkinta. 
3. Jto :n korjauslehti 3. 
4. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

henkiloliikennetta varten. 
5. Osoiteoikaisu. 

6. Avoirnia virkoja ja toimia. 
7. Nimityksia . 
8. Eroja. 
9. Kadonneita matka!ippuja, henkilO

kortteja ym. 

VR:n autoliikenne: muutoksia 1 
Jakelulinjojen n:o 204 ja 205 ajovuoroja supistetaan 1. 11. 1971 

lukien seuraavasti: 
Linja n:o 204 Kouvola-Jaala-Vuohijarvi ajopaiva maanantai 
Linja n :o 205 Kouvola-Vuohijarvi ajopaivat keskiv.iikko ja per

jantai. (Lt n:o Lko 31603, 25. 10. 71.) VT 43/71. 1. 

Liukulaakerivaunujen voitelumerkinta 2 
Liukulaakerivaunujen voitelua suorittaville henkikiille huomaute-

taan, etta voitelumerkintaa tehtaessa on liitua painettava merkinnan 
selvyyden parantamiseksi. (N:o Lko 21493, 15. 10. 71.) VT 43/71.2 . 

Jto :n korjauslehti 3 3 
Jto :n korjauslehti 3 on ilmestynyt painosta ja perusjakelu suori

tettu pa.inatusjaoston toimesta . Korjauslehteen sisaltyvat Jto:n muu
tokset tulevat voimaan 1. 11. 1971 lukien . (N:o Lko 241 , 22 . 10. 
71.) VT 43/71. 3 . 

16291/71/5 
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4 Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkiloliikennetta 
varten 

5 

Muuntokurssi t rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 11. 1971 alkaen 
seuraavat: 
Luku-
miiiirii Rahayksikko 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) 0 0 0 0 0 0 
100 Belgian frangia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Bulgarian leva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Englannin punta 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 Espanjan pesetaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Italian liiraa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Itavallan shillinkia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 
100 Jugoslavian dinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
100 Kreikan drakmaa 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 
100 Luxemburgin frangia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing- 0 0 0 0 0 0 0 
100 Norjan kruunua 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Portugalin escudoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 
100 Puolan zlotya 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Ranskan frangia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
100 Romanian leita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Ruotsin kruunua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 
100 Lansi-Saksan markkaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Ita-Saksa kayttaa kultafrangia 0 0 0 0 0 . 0 0 
100 Sveitsin frangia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Tanskan kruunua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Tshekkoslovakian kruunua 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Turkin puntaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 

1 USA: n dollari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 Unkarin forinttia 0 0 0 0 . 0 0 0 .. 0 0 . 0 0 0 0 0 

1 Kultafrangi 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 o 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
FrOr 
FrS 
DKr 
Kcs 
Ltq 
$ 
Ft 
FrOr 

on 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. FM 

(Toj n :o Tou 66/250, 200 100 71.) VT 43/71. 4. 

Osoiteoikaisu 

mk 
121,65 

8,70 
2,17 

10,30 
6,06 
0,68 

17,20 
29,00 
14,00 

8,70 
467,99 

16,60 
14,90 
17,50 
76,10 
70,20 
82,50 

123,90 
1,37 

105,00 
56,50 
58,60 
27,60 

4,16 
14,50 

1,37 

Esiintulleesta syysta, kuten esimo virheellisen postituksen takia 
huomautetaan, etta konetoimistoa ( kt) ei ole ollut enaa 1. 40 1969 
jalkeeno (Hki koy 19 . 10 . 71. ) VT 43/71. 5o 
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A voimia virkoja ja toimia 6 
Ensimmaisen palkkaluokan tyonjohtajan (A 23 pl) virka, toistai

seksi Vaasan konepajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 22 . 11. 
1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymista). 

Yksi yp 2 l kirjurin (A 18) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin 
toimistossa ( Seinajoki) ja yksi yp 2 l rakennusmestarin (A 20) virka, 
toistaiseksi Tampereen ratapiirissa Turun vastuualueella (Turku) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistaan 26. 11. 1971 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista). 

Y ksi konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Kouvolan rata
piirin toimistossa ( Kouvola) . Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava Kouvolan ratapiirin paallikolle viimeistaan 
26. 11. 1971. 

Nimityksili 7 
Hallinto-osasto 
Henkilostosuunnittelijaksi valt.kand. Jukka Matti Vanhala, apulaisasianvalvo

jan (A 28) virkaan yp. osastosihteeri Olaf Gunnar Ahotupa, yp. 1 1 tarkkaajan 
(A 25) virkaan ylim. 2 1 liikennetarkastaja Yrjo Uolevi Lappi, ylivahtirnestarin 
(A 15) toimeen vanhempi vahtirnestari Ole lngvald Wigelius. 

Liikenneosasto 
Apulaisjohtajan (S 15) virkaan liikennepiirin pliillikko, dipl.ins. Erkki Juhani 

Nieminen, junamiehen toirneen (Tempere) asemarniehet Jussi Sairanen, Leo 
Uolevi Nieminen, Pekka Olavi Raukola, J aakko Kalervo Koivisto, Mikko Artruri 
Ruokonen, Olli Veikko Antero Jormakka, Pentti Johannes Hiltunen, Lauri Armas 
Toiviainen, Matti Jalmari Lepphla, Raimo Leppa, Eino Olavi Vanhanen, Osmo 
Aulis Koskinen, Antti Kauno Lahti, Viljo Valter Alfors, Yrjo Olavi Leino, asema
miehen toirneen (Tampere) ylirniiiirliiset asemamiehet Esaias Eerola, Rauno Kalevi 
Eskola, Urpo Ensio Valimaa, Reina Ensio Salmi, Aulis Jouni Kalervo Hakala, 
Antti Tapio Lehtinen, Timo Juhani Ahonen, Seemi Veli Vuolteenaho, Pertti 
Kalervo Nykanen, Aarno Kalevi Tammelin, Paavo Tevaniemi, Veikko Ilmari Tu
runen, Simo Ilmari Villgren, Asser Johannes Hallikainen, Erkki Juhani Jiinne
tyinen, Ismo Kalevi Mustonen, Antti Aukusti Junttila, Reino Juhani Lemmetti, 
Pekka Juhani Ahola, Kauko Olavi Isoaho, Aarne Olavi Kohonen, Pekka Antero 
Raivio, Vesa Matti Hyry, Pekka Olavi Villgren, Teuvo Piiroinen, Matti Juhani 
Venetkorpi, Veikko Juhani Korpelainen, Reijo Tapia Lemmetti, Tauno Pentti Mi
kael Vuorinen, Esko Olavi Lunden, veturinliimmittajiin toimeen (Tampereen vari
kolle) ylimaaraiset veturinliimmittajat Elias Mutta, Voitto Arvo Otto Frilander, 
Mauri Kalevi Piiroinen, Arvo Kalevi Pellikka, Seppo Ilmari Lehtolainen, Jorma 
Olavi Kurikka, Reijo Einar Laine, Reijo Tapani Lahtinen, Veli Jukka Antero 
Eerola, Jaakko Juhani Makinen, Jorma Olavi Miiaronen, Juhani Matias Ridanpaa, 
Pentti Olavi Tuominen, tilapliiset veturinliimrnittajat Paavo Ilmari Nykiinen, Esa 
Einari Vatka, Hannu Tapani Toivola, Veijo Allan Pynninen, Tirno Uolevi Kul
mala, Kalervo Antero Kallasoja, Harry Ensio Pakarinen, Tauno Pellervo Siltanen, 
Reijo Tapani Lavikainen, ylirn. veturinliimmittaja Urpo Erkki Manninen. 
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Rataosasto 
Apulaisinsinoorin (A26) virkaan (Joensuu) vt apulaisinsinoori Aimo Aate 

Anttonen, yp. 1 1 ratainsinoorin virkaan vt. yp. 1 1 ratainsinoori Lauri Johannes 
Paakkunainen, yp. 1 1 ratainsinoorin virkaan dipl.ins. Seppo J uhani Ronni, rata
vartijan toimeen (Kouvola) raidemies Pauli Kalervo Lehtonen, ratavartijan toi
meen (Tampere) raidemies Henry Elis Haapasalmi. 

Koneosasto 
Ylim. tyonjohtajan (A 19) totmun (Hyvinkaan konepaja) vt. ylim. tyon

johtaja Niilo Antero Sutinen ja vs. ylim. tyonjohtaja Pentti Johannes Sipilainen. 

Hankintaosasto 
Konttoriapulaisen (A 8) toimeen ( Pieksamaen varas to) tilap. toumstoapu

lainen Sanna Marjatta Palto ja konttoriapulaisen toimeen (Pieksamaen varasto) 
tilap. apulainen Eeva Johanna Paukku. 

8 Eroja 

Liikenneosasto 
Asemarniehet Martti Johannes Laamanen, Lauri Kalevi Stenberg, Viljo Aleksi 

Helenius, Eino Johannes Ihalainen, Ahti Lennart Sui, Heimo Olavi Vartiainen, 
Vaino Vindician Pasto, vaihdemies Sulo Armas Jaakko Toyli, konduktoori 
llmari Kalevi Martomaa, 1 lk. kirjuri yp Leo Kullervo Kanerva, jarjestelymestari 
Martti Mikael Pellinen, junarniehet Muisto Benjam Salo, Urho Ilmari Lintunen 
ja Osmo Vilho Oksanen, kuormausmestari Reino Johannes Murtokoski, asema
mies Ahti Olavi Valdemar Salminen, konttoriapulainen Helvi Matilda Jaderholm, 
veturinkuljettajat Osmo Tapio Karunko, Tauno Erland Kauppinen, Sulo Kalervo 
Kinanen, Heikki Keijo Kalervo Valtonen, Erik Evald Wikstrom, veturinlammit
taja Erkki Johannes Lindblom, 2 1 sahkoasentaja Aarne Tapio Seppanen, ko
neenhoitajat Veikko Ilmari Kolehmainen ja Mauri llmari Pursiainen. 

g Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Eduskunnan keskuskanslian ilmoituksen mukaan kansanedustaja Ahti Pekka
lalle vuodelle 1971 kirjoitettu I luokan kansanedustajanlippu n:o 115 on varas
tettu ja kuoletetaan. Tavattaessa on lippu otettava pois matkustajalta ja lipun 
esittajan henkilollisyys selvitettava. Lippu ja selvitys on lahetettava tariffitoirnis
toon. (Tft n:o To 768/14, 21. 10. 71.) 

Helsingin keskusaseman ylim. asemamiehen jouko A. Hiivan vairnolle Sini
kalle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 546145 matkalle Helsinki-Rovaniemi, 
kelpoisuusaika 12. 10. 1971-11. 1. 1972 on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 
2463/4341, 19. 10. 71.) 

KonepajatyOlaiselle Raimo Hirvoselle kirjoitetut henkilokortti n:o 114528 
seka kesakausilippu n:o 073526 matkalle Hki-Junkkari ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Psl knp 18. 10. 71.) 

Joensuun ratapiirissa palvelevalle hitsaaja Taisto Juntuselle 27. 9. 1971 kir
joitettu tyolaisaikavapaalippu n:o 587873 vilille Ylamylly-Savonlinna, on kadon
nut ja kuoletetaan. (Jns rpp n:o 1529/6, 19.10. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 43a 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiiin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 
To I m I t u u Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 1. 11. 1971 

Matkustajalaskenta 11 .-17. 11. 1971 

Normaalin matkustajalaskennan sijasta suoritetaan kiito- ja pikajunissa 
seka erikseen maini miss a henki1ojunissa 11.-17. 11. 1971 matkustajalas
kenta ja1jempana annettuje.n ohjeiden mukaisesti. Helsingin paikallisliikenne
junissa (H ki- Ri ja Hki-Kkn) suoritetaan kuitenkin normaali matkustaja-
1askenta. Muissa henkilojunissa suoritettava 1askenta peruutetaan. 

Laskentapaikat 

Laskentapaikkoina ovat junien alku- ja paateasemie.n lisaksi seuraavat 
1iikennepaikat: R i i him a k i, To i j a 1 a, Tamper e, H a a pam a k i, 
S e in a j o k i, K o k k o 1 a, Y 1 i vie s k a, 0 u 1 u, K em i, R o van i e m i, 
J y v a s k y 1 a, K o u v o 1 a, M i k k e 1 i, P i e k s am a k i, K u o pi o, 
I i s a 1 m i, K a j a an i, L a p p e e n r an t a, I m a t r a, P a r i k k a 1 a, 
Lie k s a, N u r m e s, K a r j a a j a T u r k u. 

Matkustajien 1ukumaara ilmoitetaan matkustajien maaraalueet-lomakkeella 
(lorn. n:o 4481) seka 1askentapaikalle saavuttaessa etta sielta lahdettaessii 
ryhmiteltyinii matkustajien miiiiriialueiden mukaisesti seka eriteltyina vaunu
luoki ttain. 

Miiaraalueet 

Maariia1ueet on 1ueteltu junien kulkusuuntien mukaisessa ryhmityksessii. 
Kunkin kulkusuunnan kohdalla on mainittu kysymykseen tulevat junat. 
Miiiiriialueet muuttuvat rataosittain matkan edistyessa. Maaraalueiden jiilkeen 
su1uissa o1evat lyhennykset ilmoittavat a1ueelle kuu1uvat pysahdyspaikat tai 
rataosan, jonka kaikki pysahdyspaikat kuu1uvat ao. alueelle. 

15769/71/5 
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Miii:iraalueet eri rataosilla ovat seuraavat: 

1. Kiito- ja pikajunat: 
rataosat maaraalueet 

a) Hk:i-Pko-01-Kja (junat 57, 59, 61) 
Hki-Tpe: Ri, Hl, Tl, Tpe, Ov (Tpe pp}, Sk, 01 (Pna jk) 
Tpe-01: Sk, Kok (Pna}, 01 (Yv, Vti) , Kern, Tor, Roi (Lla), Kja 

(Roi itp) 
01-Kja: Kern, Tor, Hpa, Roi (Lla), Kja (Roi itp) 

b) Kja-01-Pko-Hki (60, 62, 66, 68) 
Kja-01: Roi (Kvr-Roi), Kern (Mul-Kern), 01, Kok (Ou , Yv), 

Sk (Pna), Tpe (Pko), Hki (Tl-Hki) 
01-Tpe: Yv (Ou), Kok, Sk (Pna), Tpe (Pko), Tl, Ri (Hl), Hki 

(Hy, Ke) 
Tpe-Hki: Tl, Tku (Tllp), HI, Ri, Lh (Ri ci.tp), Ke (Hy), Hki 

c) Hki-Hpk-Sk-01-Kern-Roi (51, 53, 63, 67) 

Hki-Tpe: Ri (Ke, Hy), Tl (Hl), Tku (Tllp), Tpe, Hpk (Ov, Vlp) , 
Sk (My-Sk), 01 (Pna jk) 

Tpe-Sk: Hpk (Ov, Vlp, Hpk lp), Jy (Hpk itp ), Sk (My-Sk) , Kok 
(Pna) , 01 (Kns-01), Kern, Roi (Trv-Roi) 

Sk-01: Pts (Pna), Kok, Yv (Kns), 01 (Ou-01), Kern, Roi (Trv
Roi) 

01-Kja: Kern, Tor, Hpa, Roi ( Trv-Roi) 

d) Roi-Kern-01-Sk-Hpk-Hki (52, 54, 58, 64) 

Roi-01: Kern (Mul-Kern), Tor, Hpa, 01, Kok (Rki-Kok), Tpe 
(Pna-Tpe), Hki (T1-Hki) 

01-Sk: Yv (Rki-Yv), Kok (K.ns), Sk (Pna-Sk), Hpk (A1v
Hpk), Tpe (V1p, Ov), Ri (Tl, Hl), Hki (Hy, Ke) 

Sk-Tpe: Hpk (A1v-Hpk), Jy (Hpk itp), Tpe (V1p, Ov), Tl, Tku 
(Tl lp), Ri (H1), Hki (Hy, Ke) 

Tpe-Hki: T1, Tku (Tl 1p), H1, Ri, Lh (Ri itp), Ke (Hy), Hki 

e) Hki-Vs (55) 
Hki-Vs : Ri, Hl, T1, Tpe, Sk, Pko, Vs (Yst-Vs) 

f) Vs-Hki (56) 
Vs-Hki: Sk (Lai), Pko, Tpe, Hl, Hki 
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rataosat maaraalueet 

g) Hki-Jy-Pm (9.3, 95) 
Hki-Tpe: Ri, Tl (Hl), Tpe, Hpk (Ov, Vlp), Sk (Hpk pp), Jy (Keu

J y), Pro (J y itp) 
Tpe-Jy: Hpk (Ov, Vlp), Sk (Hpk pp), Vs (Sk lp), Jy (Keu-Jy), 

Pm (Vko-Pm), Kuo (Propp), Sl (Pro itp) 
Jy-Pm: Pro (Vko-Pm) , Kuo (Pm pp), Sl (Jar jk), Mi (Pro etp), 

Jns (Pro itp) 

h) Pm-Jy-Hki (94, 96) 
Pm-Tpe: Jy (Nri-Jy), Hpk (Khu-Hpk), Sk (Hpk pp), Tpe (Vlp, 

Ov), Tku (Tl lp) , Ri (Tl, Hl), Hki 
Tpe-Hki: Tl, Tku (Tllp), Hl, Ri, Lh (Ri itp), Hki 

i) Hki-Tpe-Pri (41, 4.3, 45, 47, 49) 
Hki-Pri: Ri (Ke, Hy), Tl (Hl), Tku (Tl lp), Tpe, Ov (Tpe pp), 

Ra (Pej lp), Pri (Noa-Pri) 

k) Pri-Tpe-Hki ( 40, 42, 44, 46, 48, 50, 98) 
Pri-Hki: Tpe (Hva-Tpe), Ov (Tpe pp), Tl, Ri (Hl), Lh (Ri itp), 

Ke (Hy), Hki 

1) Hki-Kuo-Kon (71, 7.3, 75, 77, 79) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv, Lr (Kv itp), Kta (Kv etp), Pm 

(Voi- Pro), Kuo (Snj jk) 
Kv-Kuo: Mi (Voi, Mr), Pm (Hau), Jy (Pro lp), Var (Pm itp), Kuo 

(Snj), Ilro (Sij, Lna), Kon (Skv, Kaj) 
Kuo-Kon: Ilm (Sij, Lna), Yv (Ilm lp), Kaj (Skv), Kon, 01 (Kon lp), 

Lis ( Kon itp) 

m) Kon-Kuo-Hki (72, 74, 76, 78) 
Kon-Ilm: Kaj, Ilro (Skv), Kuo (Lna, Sij), Pm (Snj), Kv (Hau-Kv), 

Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Ilm-Pro: Kuo (Lna, Sij), Pm (Snj), Jy (Pm lp), Var (Pm itp), Kv 

(Hau___,Kv), Ri (Lh), Hki (Hy, Ke) 
Pm-Kv: Mi (Hau), Kv (Mr), Lr (Kv itp), Kta (Kv etp), Ri (Lh), 

Hki (Hy, Ke) 
Kv-Hki: Lh, Ri, Hl (Ri pp), Kr (Rm jk) , Ke (Hy), Hki 

n) Hki-Kv-Imr-Jns ( 1, 3, 5, 11, 13, 15, 81, 87) 
Hki-Kv: Ri (Ke, Hy), Lh, Kv (Ka), Kta (Kv etp), Mi (Kv pp), 

Imr (Ta-Imr), Jns (Rja jk) 
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rataosat maaraalueet 

Kv-Jns: Lr (Ta, Ui), Imr (Jts-Imr), Par (Rja, Spl), Sl (Par lp), 
Jns (Sr-Jns), Lis (Jns pp), Vnj (Jns lp) 

o) Jns-Imr-Kv-Hki ( 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 82, 88) 
Jns-Imr: Imr (Hsl-Imr), Sl (Par lp), Lr (Tos-Lr), Kv (La, Ta), 

Ri (Lh), Hki (Hy, iKe) 
Imr-Kv: Lr (Tos-Lr), Kv (La, Ta), Kta (Kv etp), Mi (Kv pp), 

Ri (Lh), Ke (Hy), Hki 
Kv-Hki: Lh (Ka), Ri, Hl (Ri pp), Kr (Rm jk), Ke (Hy), Hki 

p) Par-Sl (7) 
Par-Sl: Sl ( Pu-Sl), Hko ( Sl pp) 

q) Sl-Par ( 8) 
Sl-Par: Par (Slk-Par), Imr (Spl-Imr), Lr, Kv, Ri (Lh), Hki 

r) Hki-Tkus (27, 29, 31, 35, 37, 39) 
Hki-Tkus: Kr, Hnk (Kr etp), Ri (Kr pp), Slo (Pku-Slo), Tku (Po), 

U (ulkom.) 

s) Tkus-Hki (28, 28 A, 30, 30 A, 32, 36, 38) 
Tkus-Hki: Slo (Po), Kr (PO-Kr), Ri (Kr pp), Hnk (Kr etp), Hki 

(Kkn) 

t) Nnl-Tkus-Tpe ( 101, 103, 105, 109) 
Nnl-Tpe: Tku, Lm, TI (Hp, Ur), Hl (Tl etp), Tpe, Hpk (Tpe pp), 

Jy (Hpk itp) 

u) Tpe-Tkus-Nnl ( 102, 104, 106, 110) 
Tpe-Nnl : Tl, Hl (Tl etp), Lm (Ur, Hp), Tku, Slo (Tku itp), Nnl, 

U (ulkom.) 

v) Tpe-Jns ( 101, 103) 
Tpe-Pm: Hpk (Ov, Vlp), Jy (Keu-Jy), Pm (Hks), Kuo (Pm pp), 

Mi (Pm etp), Sl (Jor jk), Jns (Var-Jns) 
Pm-Jns: Var, Jns (Hnv, Vnj), Lis (Jns pp), Nrl (Jns itp) 

x) Jns-Tpe ( 104, 106) 
Jns-Pm: Vat (Vnj, Hnv), Pm, Sl (Jor jk), Kuo (Pm pp), Mi (Pm 

etp), Jy (Hks), Tpe (Pvi jk) 
Pm-Tpe: Jy (Hks), Hpk (Pvi-Keu), Sk (Hpk pp), Tpe (Vlp, Ov), 

Tl, Tku (Ur-Tku), U (ulkom.) 
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MK 55 :ssa olevan Jyvaskylan rungon rnatkustajat 1asketaan Helsingista 
alkaen kohdan g) ( 93) mukaisesti. Samoin MK 94 1asketaan Helsinkiin 
saakka erillisena. 

2. Henkilojunat: 
a) Tpe-Tku (juna 108): Tl, Lm (Ur, Hp), Tku, rnuut 

Tku-Tpe (107): Lm, T1 (Hp, Ur), Tpe, Hpk (Tpe pp), rnuut 
b) Pri-Tpe ( 464, 466): Tpe, Tpe pp, Tpe etp, muut 
c) Kv-Pm (771); Pm lp, Prn pp, Prn itp, rnuut 

Prn-Kv (772): Kv itp, Kv etp, Kv 1p, rnuut 
d) Hpk-Tpe (518): Tpe, Tku (Tl 1p), Ri (T1-Ri), Lh (Ri itp), 

Hki, muut 
e) Hpk-Sk (565, 569): Alv (Aht-Alv), Sk, Sk lp, Sk pp, muut 

Sk-Hpk (574, 578): Hpk, Hpk etp, Hpk itp, muut 
f) Sk-01 (601): Kha (Lpa), Pts (Jpa, Pna), Kok, Yv, Yv itp, Yv 

pp, muut 
01-Sk (610): Yv (Km1-Yv), Yv itp, Kok (Svi-Kok), Sk (Kpy 
-Sk), Sk etp, muut 

g) Yv-Ilm (593, 595): Ilm pp, Ilm etp, rnuut 
Ilm-Yv (592, 594): Yv etp, Yv pp, rnuut 

h) 01-Kon ( kaikki junat): Kon etp, Kon itp, Kon pp, rnuut 
Kon-01 (kaikki junat): 01 etp, 01 pp, 01, rnuut 

i) Roi-Kem ( 660): Kern, Kern etp, muut 
j) Tor-Kern ( 634, 652): Lla itp, Kern, Kern etp, rnuut 

k) Hpk-Prn (kaikki junat): Keu-Vn, Jy-Nri, Jy pp, Pm, Pm pp, 
Prn etp, Prn itp 
Prn-Hpk (kaikki junat): Jy, Hpk pp, Hpk 1p, Hpk etp, rnuut 

1) Kon-Pm (964): Prn 1p, S1 (Jor jk), rnuut 
m) S1-Par (806): Jns (Par pp), lrnr, Lr, Kv, Ri (Lh), Hki, muut 
n) S1-Prn (906, 910): Pm 1p, Prn pp, Pm etp, muut 
o) Pm-Jns (kaikki junat): Jns pp, Jns etp, Jns, rnuut 

Jns-Pm (kaikki junat): Pm 1p, Prn pp, Prn etp, muut 
p) Jns-Kon ( kaikki junat): Kon, Kon 1p, Kon etp, muut 

Kon-Jns (kaikki junat): Jns, Jns 1p, Jns etp, rnuut 

Edellamainituissa henkilojunissa sijoitetaan ryhmaan "muut" ne rnatkus
tajat, joita ei ryhmitella tarkemmin. Laskentapaikat ovat samat seka kauko
etta paikallisjunissa. 

Kaytetyt 1yhennykset: jk = ja kauemmaksi 
etp = etelapuo1elle 
itp = itapuo1elle 
pp = pohjoispuo1elle 
lp = 1ansipuo1elle 
U = ulkomaille 
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LASKENTALOMAKKEIDEN TAYTTO 

Laskentalornakkeen "maaraalueet"-riville on rnerkittava k a i k k i ao. 
junan ja rataosan kohdalla luettelossa rnainitut maaraalueet ja ennen kaik
kea 1 u e t t e 1 o n m u k a i s e s s a j a r j e s t y k s e s s a. Matkustajien 
lukurnaarat rnerkitaiin siten, etta kullakin laskentapaikalla ( erikseen saavut
taessa ja liihtiessa) selviaa silla hetkella junassa oleva k o k o rna t k u s 
t a j a rn a ii r ii jaoiteltuna rniiiiriialueittain. Ellei jollekin rniiiiriialueeelle ole 
rnatkustajia, rnerkitiiiin ko. sarakkeeseen -. 

Kukin rnatkustaja rnerkitiiiin sille miiiiriialueelle, jolla hiin poistuu ju
nasta joko jiiiidiikseen tai vaihtaakseen junaa. Jos risteysasernalla tai junan 
piiiiteasernalla on poikkeavaan suuntaan tai kauernrnaksi rnatkustavia varten 
varattu orna rniiiiriialue, rnerkitiiiin rnatkustaja tiille alueelle. 

Miiiiriialuejakauturnan rnuuttuessa on aina aloitettava uusi lornake. Kun 
junassa on edellii rnainitussa tapauksessa kaksi tai usearnpia runkoja, jotka 
lasketaan eri tavalla, ei naita saa yhdistaa sarnalle lomakkeelle. Paiva- ja 
rnakuuvaunuista tehdaiin ilrnoitus eri lornakkeille. 

Matkustajien lukurniiarien keriiilyn helpottarniseksi voidaan kayttaii ke
riiilylornaketta (lorn . n:o 4482) tai keriiilyliuskaa (lorn . n:o 4480), johon 
voi lipuntarkastuksen yhteydessii lippupihdeilla liivistaii reiiin osoittarnaan 
matkustajan rnaiiraaluetta . Keriiilyliuskat voi jakaa tarpeen mukaan eri suu
ruisiin kenttiin, jotka rnerkitseviit eri miiariialueita. Kunkin laskentapaikan 
jalkeen siirretiiiin keriiilytiedot yhteenlaskettuina varsinaiselle laskentalornak
keelle. 

Taytetyt lornakkeet on jiitettiivii kotiasemalle, jolta ne tarkastettuina ja 
junittain jiirjestettyina liihetetaiin piiivittain tietokonetoirnistoon, kuitenkin 
viimeistiiiin marraskuun 21. piiivaiin rnennessa. 

Lomakkeen tayttarnisessii noudatetaan muutoin soveltuvin kohdin 
A.J.S:n 46 §:n 9. ja 10. kohdassa annettuja ohjeita. Liihempiii ohjeita an
netaan lisiiksi liikennep.iirien toimistoista ja kotiasemilta. 

Lomakkeiden perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toirnesta suoraan 
junanvarusteluasemille. 

(Lt n:o Lko 21145, 7. 10. 71.) VT 43 a/71. 





Ajankohtaista 

Radankorjaustoissii, rakennuksilla, kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kiiytetaiin nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
miian eri tasoilla, on aina olemassa vaara ylhaiiltii puroavista esineistii 
rai piiiihan kohdistuvista iskuista. Tastii syystii 

kaytii aina suojakypiiriiii, mutta 
varo silti ylhaalta uhkaavaa vaaraa . 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 44 

Vilttaus Vlralllsiln tiedotukslin merkitUn: VT 1/71.1 ( = lehden numero, wosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoltettava painatusjaostoon. 
Tolm l tus: Rautatiehallitus,lehtipalvelu. 4. 11 . 1971 

s j s llll y s: 

1. Vapaalippusaiinni:in muutoksia. 
2. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

henkili:iliikennettii varten. 
3. Pohjoismaiset konteinerikuljetukset 

In tercon tainer -liiken teessa. 
4. Eraitii taloudellisia indeksisarjoja. 
5. Vaununnumeroiden tarkistusnumero. 
6. Linjaradion kaytti:i. 
7. Karhulan aseman puhelinyhteys . 

8. Aikataulun 138 lisiiys. 
9. Sangynpaallyspeitteet. 

10. Muutoksia kaukokirjoitinverkossa. 
11. Avoimia virkoja ja toimia. 
12. Nimityksiii. 
13. Eroja. 
14. Kadonneita matkalippuja, henkilO. 

kortteja ym. 

Vapaalippusaannon muutoksia 1 
Rautatiehallitus on vahvistanut valtionrautateiden vapaalippusaii.n-

non lisamaarayksiin seuraavat muutokset: 
2 §: n 1 lisamaarayksen ensimmainen virke muutetaan seuraavan 

sisaltoiseksi: 
1. Vuosivapaalipun lomakkeet ovat puolikovalle kartongille pai

nettuja kortteja, joissa on keltainen pohjavari . 
2 § :n 3 lisamaarays muutetaan seuraavan sisaltoiseksi : 
Aikavapaalipun lomake n:o 2301 on valkoinen. Sita voidaan kayt

taa myos k.irjoitettaessa 3 ja 4 § :ssa mainittuja erikoislippuja. 
2 § :n 4 lisamaarays muutetaan seuraavan sisaltoiseksi : 
4. Kertavapaalipun lomake n:o 2302 on valkoinen. Sita voidaan 

kayttaa myos k.irjoitettaessa 3, 4 ja 5 §: ssa mainittuja erikoisvapaa
lippuja tai ylimaaraisia vapaalippuja. 

Tyoryhmalle annettavan kertavapaa:lipun lomake n:o 2305. Lip
puun on merkittava henkiloiden lukumaara ja ryhman johtajan nimi. 
Henkilomaara yhta lippua kohden ei saa olla kahtakymmenta suu
rempi. Lippu on annettava ryhman johtajalle, jonka tulee konduktoo
rille osoittaa ne henkilot, jotka ryhmaii.n kuuluvat. Ryhmii.n johtajan 
on todistettava henkilollisyytensa. 
16604/ 71/5 
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Juna- ja veturirniehlstojen lahettiirnista varten linjalle maiirattyihin 
juniin tai palauttarnista varten kotiasemalle, kaytetaan erityista ns. 
passituslipun lomaketta n:o 2303, johon merkitaan vain henkiloiden 
lukumaara. 

Villkavapaalippuna kelpaa lomake n:o 2306 tai muunla1nen virka
maarays vain, jos siina on maarayksen allekirjoittajan tekema taysin 
selva merkinta matkasta. 

15 § :n 4 lisamaarayksen b. ja e. kohta muutetaan seuraavan sisal
toiseksi: 

b. Vivka-aikalippuja osastojen ja toimistojen paallikot seka piiri
hall:innossa piirien, konepajoje.n ja varastojen paallikot seka rautatie
rakennusten rakennus- ja tyopaallikot. Vastaavat rakennusmestarit saa
vat antaa enintaan viikon voimassa olevia aikavapaalippuja omalla 
osuudellaan. 

e. Virkakertalippuja ( 2 §: n 4 lm) b. kohdassa mainittujen lisaksi 
liike.nnealueiden paillikot tai heidan maaraamansa asemanhoitajat, \Ptlti
konpaallikot, osastoinsinoorit, ylipuutarhuri ,ja veturimestari. 

15 § :n 4 lisamaarayksen c. ja f. kappale kumotaan. 
Mita vapaalippusaannon lisamaarayksissa on sanottu tariffiosaston 

johtajasta, koskee hallintotoimiston paallikkoa, kuitenkin niin, etta 
18 § :n 5 lisamaarayksessa tarkoitetut alen.nukset myontaa rautatie
hallituksen kirjeen n:o 1701/010/69, 12. 6. 1969 perusteella talous
osaston johtaja. (Rh n:o 1989/14/71, 27. 10. 71.) VT 44/71. 1. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 
henkiloliikennetta varten 

0 i k a is u: VR Virallisten tiedotusten numerossa 43/71 oli asia
kohdassa 4 Norjan kruunun muuntokurssissa virhe. Pitaa olla: 

100 Norjan kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NKr 60,60 I 

Pohjoismaiset konteinerikuljetukset 
Intercontainer-liiken tees sa 

Viitaten VT 14/71. 7 annettuun selostukseen Intercontainer-liiken
teesta ja mainintaan kiiytettavista kuljetusteista ilmoitetaan, etta kontei
nereiden kuljetus Naa.ntali-Vartan junalauttalinjan seka Tornion
Haaparannan kautta liikenteessa Suomesta muihln pohjoismaihin ja 
painvastoin on 1. 10. 1971 alkaen mahdollista lntercontainer-systeemin 
puitteissa. Suomesta lahetettavien konteinereiden kuljetusmaksuja voi
daan tiedustella liikenneosaston markkinointitoimistosta. Kaytannolli-
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nen menettely on aikaisemmin selitetyn mukainen. (Tft n:o Tou 6/ 3 
259, 28. 10. 71.) VT 44/71. 3. 

Eraita taloudellisia indeksisarjoja 4 
-~ c ~ .l< .9 u 
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1970 VIII 223 298 301 138.2 137.7 
IX 224 298 302 138.3 137.8 
X 224 299 314 138.3 137.8 

XI 225 299 314 138.4 137.9 
XII 225 300 319 139.3 138.8 

1971 I 228 305 325 140.7 140.2 
II 229 308 328 141.6 141.0 

III 231 308 328 142.7 142.1 
IV 232 308 332 147.6 147.0 
v 233 309 333 148.8 148.2 

VI 237 310 339 149.1 148.5 
VII 239 312 340 149.7 148.7 

VIII 241 315 341 149.9 148.9 
IX 243 317 353 153.0 151.9 

(N:o To 195/224, 25. 10. 71.) VT 44/71. 4. 

Vaununnumeroiden tarkistusnumero 5 
Parhaillaan suoritetaa.n konepajoissa seka liikennepiirien vaunukor

jaamoissa ja korjausraiteilla tarkistusnumeroiden maalaamista tavara
vaunujen numeroiden yhteyteen. 

Tarkistusnumero, joka on tietyn matemaattisen menetelman mu
kaan johdettu ao. vaununnumerosta, maalataan nykyisen vaununnume
ron loppuun erottamalla se siita valiviivalla esim. seuraavasti: 

50410-0 tai 101930-6. 
Tarkistusnumeron kayttoonotto, mika on lahinna johtunut vaunu

kohtaisten tietojen kasittelyn siirtamisesta tietokoneelle, a.ntaa varmuu
den siita, etta em. tiedot tulevat tietokoneen muistiin rekisterOidyksi 
oikean vaunun kohdalle. · 

Tasta johtuen kaikissa niissa yhteyksissa, joissa vaununnumeroa 
tarvitaan kuten esim. junan vaunuluetteloissa, rahtikirjoissa jne., on 
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vaununnumero tastii lahtien aina k.irjoitettava taydellisenii, eli siten, 
etta ao. tankistusnumero tulee myos niikyvi·1n. (Lko 31621, 1. 11. 
71.) VT 44/71. 5. 

Unjaradion kaytto 

Linjaradiota on todettu useissa tapauksissa kaytettavan puhelui
hin, jotka elvat liity valittomaan junaliikenteen hoitoon. Jotta tal
laista junatuvvallisuutta vaarantavaa menettelya ei enaa vastaisuudessa 
paasisi esiintymaan, huomautetaan kaikille asianomaisille, etta linja
radio on tarkoitettu junasuorittajan ja 1kuljettajan valista yhteydenpitoa 
varten ja saa sitii kayttaa vain junaturvallisuutta ja junaliikenteen 
hoitoa koskevien ilmoitusten valittiimiseen. A1noastaan erittiiin ki.i
reellisissa ja pakottavissa tapauksissa saa linjaradiota kayttiia muun
laisiin puheluihin. (N:o Lko 241, 29. 10. 71.) VT 44/71. 6. 

7 Karhulan aseman puhelinyhteys 

Karhulan asema on kytketty Kouvola-Kotka valin asemaselektori
linjaan numerolla 92. 

Kaukoverkostosta saadaan yhteys .numerolla 971-121-92 tai 
979-121-92. 

Kymin asema ei voi viilittaa puheluja Karhulan asemalle. (Kv lpt 
n :o 1169/2878, 28. 10. 71.) VT 44/71. 7. 

8 Aikataulun 138 lisays 

Lisaykset n:o 18 ja n:o 19 (pyhainpaivan liikenne) aikatauluun 
138 ovat ilmestyneet ja jaettu kaikille aikataulukirjan tilanneille. 

( Lt n:o Lko 2418, 26. 10. 71.) VT 44/71. 8 . 

9 Sangynpaallyspeitteet 

Virkamies- ja lepohuoneilta mahdollisesti vapautuneet, kayttoii 
vailla olevat siingynpaallyspeitteet pyydetaan ensi tilassa liihettamaan 
Helsingin paavarastoon. (Hto 653/571/485, 29. 10. 71.) VT 44/ 
71 . 9. 
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Paikka: 
Numero: 
Tunnus: 

Paikka: 
Numero: 
Tunnus: 

Poistetaan 
Yleinen toimis to 

91-42 
HELSINKI LKO 

Riihimaen varikko 
91-63 

RI KONEPIIRI 

Muutoksia Kaukokirjoitinverkossa 1 0 
Lisataan 
Keravan asema 

91-42 
KERAVA 

Hiimeenlinnan tavara-as. 
91-63 

HL TAVARA 

Riihimaen varikolta poistettavan liittyman tilalle kytketiiiin sane
mien vastaanottokone, joka toimii rinnan aseman kaukokirjoittimen 
kanssa ja johon siis saadaan ~teys viimeksimainitun kutsunumerolla 
91-57. 

Ylla luetellut muutokset tehdiiiin 12. 11. 1971. (Ko 1274/3372, 
27. 10. 71.) VT 44/71. 10. 

Avoimia virkoja ja toimia 11 
Kakti apulaisjohtajan virkaa. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjal

liset hakemukset sijan saamiseksi niissii virkaehdotuksissa, jotka rauta
tiehallitus tulee tekemiiiin sanottujen virkojen tayttiimiseksi, on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin marraskuun 26 pai
viina 1971 ennen !kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan piiattymistii). 
Edellii mainittuihin apulaisjohtajan virkoihin nimitetyt tullaan sijoit
tamaan toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Veturimestarin virka (A 22 pl) 1 alemman palkkaluokan apulais
asemapaallikon virka (A 21 pl) 1 ylemman palkkaluokan ensi luokan 
kirjurin virka (A 21 pl) 1 kolme ylemman palkkaluokan ensi luokan 
kirjurin virkaa (A 20 pl) 1 ylemman palkkaluokan toisen luokan kir
jurin virka (A 19 pl) 1 kahdeksan ylemmi:in palkkaluokan toisen luo
kan kirjurin virkaa (A 18 pl) 1 ensi luokan asemamestarin virka1 kaksi 
alemman palkkaluokan asemamestarin virkaal viisi alemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaa1 kaksi jarjestelymestarin virkaal 
yksitoista veturinkuljettajan virkaa1 kuusi ylikonduktoorin virkaa1 viisi 
konduktoorin virkaa (A 16 pl) l kahdeksan konduktoorin virkaa 
(A 15 pl) ja kaksi kuormausmestarin virkaa. Liikenneosastojen piiiii
likolle osoitetut ikirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaiin 29. 11. 1971 ennen kello 12.00 (postitse 
ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

veturimestari (A 22 pl): Oulun varikolle (1), 



11 

44 -6-

a.p. apulaisasemapiiiillikko (A 21 pl): Joensuun liikennealueelle 
(Toh), 

y. p. 1. lk kirjuri (A 21 pl) : Pieksamaen liikennepiiriin ( 1 ) , 
y.p. 1. lk kirjurit (A20 pl): Seinajoen (1 Sk), Raahen (1 Rhe) 

ja Kuopion ( 1 Jki) liikennealueille, 
y. p. 2. lk kirjuri (A 19 pl): Oulun liikennepiiriin ( 1 ) , 
y.p. 2. lk kirjurit (A 18 pl): Oulun (2) ja Pieksamaen (.3) lii

kennepiireihin seka Oulun ( 1 01), Pieksamaen ( 1 Pm) ja JyvaskyHin 
( 1 Jy ) liikennealueille, 

1. lk asemamestari: Tornion liikennealueelle ( 1 Kola), 
a.p. asemamestarit: Pieksamaen ( 1 Snj) ja Aanekosken (1 Aki) 

liikennealueille, 
a.p. 2. lk kirjurit: Oulun ( 1) ja Pieksamaen ( 1) liikennepiirei

hin, Oulun ( 1 01) liikennealueelle seka Iisalmen ( 1) ja Jyvaskylan 
(1 Jy) varikoille, 

jiirjestelymestarit: Kuopion ( 1 Kuo) ja Pieksamaen ( 1 Pro) lii
kennealueille, 

veturinkuljettajat: Pieksamaen ( 6), JyvaskyHin ( 2) ja Iisalmen 
( 3 ) varikoille, 

ylikonduktoorit: Kemin ( 2 Kern) , Iisalmen ( 1 Ilm) , Kuopion 
( 1 Kuo) ja Pieksamaen ( 2 Pro) liikennealueille. 

konduktoorit (A 16 pl): Kemin ( 1 Kern), Tornion (1 Tor) , Iisal
men (1 Ilm) ja Pieksamaen (2 Pm) liikennealueille, 

konduktoorit (A 15 pl) : Oulun ( 5 01) , Rovaniemen ( 1 Roi) , 
Iisalmen ( 1 Ilm) ja Pieksamaen ( 1 Pro) liikennealueille, seka 

kuormausmestarit: Oulun ( 1 01) ja Rovaniemen ( 1 Roi) liikenne
alueille. 

Edella mainittuihln apulaisasemapaallikon, kirjurin ja asemamesta
rin virkoihin nimitetyt ovat velvolliset, mikali he tulevat toimimaan 
asemanhoitajina, vastaanottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti maa
rattavan postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Yksi 2 l. siihkoasentajan toimi, kaksi vaununtarkastajan tointa, 
kuusi vaihdemiehen tointa, yhdeksiintoista junamiehen tointa, kaksi
kymmentii veturinliimmittiijiin tointa, yksi huoltomiehen toimi, kolme 
vaununvoitelijan tointa, yksi tallimiehen toimi, kuusikymmentiiviisi 
asemamiehen tointa, kaksi apulaiskanslistin (A 11 pl) tointa, kolme 
apulaiskanslistin (A 10 pl) tointa ja kolme konttoriapulaisen (A 8 
pl) tointa. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 29. 11. 
1971. 

Edellamanittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

2 l. sahkoasentaja: Pieksamaen varikolle, 
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vaununtarkastajat: Kontiomiien ( 1 Kon) ja Jyviiskyliin ( 1 Jy) 11 
liikennealueille, 

vaihdemiehet: Oulun ( 2 01), Rovaniemen (1 Roi), Kajaanin ( 1 
Kaj) ja Kuopion ( 2 Kuo) liikennealueille, 

junamiehet: Oulun (5 01), Kemin (5 Kern), Tornion (1 Tor) , 
Kontiomiien ( 2 Kon), Iisalmen ( 1 Ilm), Kuopion ( 1 Kuo) ja Jyviis
kyliin ( 2 Jy, 2 Suo) liikennealueille, 

veturinlammittajat: kuusi Pieksiimiien, kaksi Jyviiskyliin, kaksi 
Kuopion, neljii Iisalmen ja kolme Kontiomiien varikolle sekii Kontio
maen ( 1 Am, 1 Sko) ja .Aanekosken (1 .Aki) liikennealueille, 

huottomies: Pieksamiien varikolle, 
vaut~unvoitelijat: Pieksainiien ( 3 Pm) liikennealueelle, 
tallimies: Kontiomaen varikolle, 
asemamiehet: Oulun ( 21 01, 2 Ova, 1 Mh, + Vaa, 2 Lka), Rova

niemen (1 Roi), Kemijarven (2 Kjii), Tornion (6 Tor), Kajaanin 
(3 Kaj), Iisalmen (1 Ilm, 1 Lna, 1 Krv), Kuopion ( 2 Kuo, 1 Skm), 
Pieksiimaen (7 Pm), Jyviiskyliin (11 Jy, 1 Lvt) ja Aiinekosken (1 
Srj) llikennealueille, 

apulaiskanslistit (A 11 pl): kaksi Pieksiimiien llikennepiiriin, 
apulaiskanslistit (A 10 pl): yksi Pieksamiien liikennepiiriin sekii 

Kon tiomiien ( 1 Kon ) j a J yviisky Ian ( 1 J y) liikennealueille j a 
konttoriapulaiset (A 8 pl): yksi Pieksiimiien liikennepiiriin, yksi 

Pieksiimaen varikolle sekii Kuopion ( 1 Kuo) liikennealueelle. 

Nimityksia 12 
Liikenneosasto 
Koneinsinoorin virkaan (S 13) (Helsinki) dipl.ins. Taisto Korte, ap. 2 I kir

jurin virkaan (Vaasa) ylim. 3 I kirjuri Pekka Juhani Nieminen. 

Koneosasto 
Konepajanpaillikon, koneinsinoorin (S 14) virkaan (Pieksamaki) konepajan

paallikko, koneinsinoori (S 13) Pentti Helander. 

Hallinto-osasto 
Konttoripaillikko Into Ossian Sarjamo. 

Liikenneosasto 

Eroja 13 

Ylikonduktoorit Viktor Lampinen, Veikko Armas Rinne, Eino Olavi Rasa
nen, konduktoorit Oiavi Sakari Hintsa, Kalle Olavi Vainio, jarjesteiymestari 
Heikki Ensio Vehvilainen, asemarniehet Paavo Oiavi Laamanen, Veikko Eeroia, 
Kaarlo Jalmari Lehtonen, vaihdemies Veikko Johannes Puukko, junarniehet Pentti 
Jooseppi Kostiainen, Heikki Oiavi Lehtivuori , Lauri Leonard Salpaharju, Pentti 
Kettunen ja vanhempi autonasentaja Toivo Jalmari Kilpeliiinen. 
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13 Rataosasto 
Ratavartijat Toivo Tenho Peltola, Tauno Jiiiiskeliiinen, Risto Pellervo Palm 

Toivo Ilmari Laine, Toivo Arola, Matti Benjamin Tuomi, Erik Aksel Kesiiliiiner: 
ja Unto Kalervo Virtanen. 

Hankintaosasto 

Konttoriapulainen Pentti Into Kurki ja autonkuljettaja Uuno Iisakki Viiliaho. 

14 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Riihimiien keskusaseman asemamiehelle Jouko Ruposelle kirjoitettu henkilo
kortti n:o 56366, aikavapaalippua varten kirjoitettu henkilokortti n:o 100273 
sekii 24. 4. 1971 kirjoitettu kesakausivapaalippu n:o 098799 matkalle Riihimiiki
Kaunislahti sekii Riihimiien keskusaseman asemamies Auvo Riitylle kirjoitettu hen
kilokortti aikavapaalippua varten n:o 088544, 24. 4. 1971 kirjoitettu kesiikausi
vapaalippu n:o 098800 matkalle Riihimiiki-Kaunihlahti, 19. 7 . 1971 kirjoitettu 
tilapainen vapaalippu n:o 557151 matkalle Riihimiiki-Helsinki, seka Auvo Ratyn 
pojalle Tommille 6. 7 . 1971 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 556982 matkalle 
Riihimiiki-Helsinki ovat kadonneet ja kuoletetaan . (Hki lpt n:o 2525/4443, 
27. 10. 71.) 

Konepajatyoliiiselle Aarne Kaitaselle kirjoitetut henkilokortti n:o 114731 sekii 
kesiikausilippu n:o 073663 matkalle Hki-Junkkari ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Psi knp 25. 10. 71.) 

Jyvaskylassa Matkatoimisto Areaan 1.-2. 10. 1971 viilisenii yonii suoritetun 
murrop. yhteydessa varastettiin osittain kiiytetty menoshekkilippukirja n:o 515028 
-515050. Lippuihin on vasempaan alalaitaan leimattu valmiiksi myyntipaikan 
nimi: Area Matkatoimisto Jyviiskylii. Tavattaessa niiita lippuja on lipun alkupera 
ja lipunhaltijan henkilollisyys pyrittava selvittamiiiin. (Pm lpp n:o 292, 
29. 10. 71.) 

Joensuun varikolla palvelevalle tilap. veturinliimmittajalle Risto Mykkaselle 
28. 8. 67 kirjoitettu henkilokortti n:o 049381 on kadonnut ja kuoletetaan. (Jns 
vr n:o 194, 29. 10. 71.) 

Vaasan liikennealueen liihetille Heikki Miikiselle kirjoitettu kesiikausivapaa
lippu n:o 097492, matkalle Vaasa-Voltti ja henkilokortti n:o 098516, ovat ka
donneet ja kuoletetaan . (Sk lpp n:o 2280, 29.10. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 45 

Vilttaus Viralllsiln tiedotuksiin merkltaan: VT 1171.2 (= lehden numero, vuosi, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m i t u s: ftautatiehallitus, lehtlpalvelu. 11. 11. 1971 

sis a 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 43 a/71. 
2. Liikennepaikkojen koodit. 
3. Liitevaunun Efiab n:o 11647 tiedus

telu. 
4. Avoimia virkoja ja toimia. 

5. Nirnityksiii. 
6. Eroja. 
7. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 
8. Rautatien viralliset kielitutkinnot. 

VR Virallisia tiedotuksia 43 a/71 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 43 a/71 sisalto-

naan: Matkustajalaskenta 11.-17. 11. 1971. 

Liikennepaikkojen koodit 2 
Liikennepaikkojen koodit ( VR 2629) on ilmestynyt uutena pai

noksena; tilattavissa painatusjaostosta. (Jrt n:o 219/71, 2. 11. 71.) 
VT 45/71. 2. 

Liite vaunun Efiab n:o 11647 tiedustelu 3 
Joensuu.n varikolta lahti 9. 9. 71 j. 830 Efiab 11647 matkalle 

lansi-Suomeen. Ei ole palautettu. Pyydetaan ilmoittamaan vaunun 
sijainti Joensuun varikonpaiillikolle. (Jns vr n:o 196, 1. 11. 71.) 
VT 45/71. 3. 

A voimia virkoja ja toimia 4 
Rautatiehallituksen hallinto-osastolla ovat haettavina: yksi kont

toripai:illikon virka (A 29), yksi apulaisasianvalvojan virka (A 28) ja 
yksi ylemmi:in palkkaluokan osastosihteerin virka (A 26) . Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset konttoripaallikon ja apulaisasiain-

16954/71/5 
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valvojan virkoihin seka paajohtajalle osoitetut hakemukset ylemman 
palkkaluokan osastosihteerin virkaan on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaajalle viimeistaan 3 paivana joulukuuta 1971 ennen klo 12 .00 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Y lemmi:in palkkaluokan apulaisasemapdi:illikon virka (A 23 pl)), 
kaksi ylemmi:in palkkaluokan ensi luokan kirjurin virkaa (A 20 pl), 
kolme ylemmdn palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (A 18 pl), 
kaksi alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa, yksitoista veturin
kuljettajan virkaa, ylikonduktoori11 virka ja viisi konduktoorin virkaa 
(A 16 pl) . Rauta tiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan joulukuun 7 paivana 1971 ennen kello 12 ( postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin apulaisasemapaallikon, asemamestarin ja kirju
rin virkoihin nirnitetyt ovat velvolliset, mikali he tulevat toimimaan 
asemanhoitajina, vastaanottamaan heidan hoitoonsa mahdollisesti 
vast'edes maarattavan postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Edella mainitturhin virkoihin nirnitetyt tullaan s~oittamaan tois
taiseksi seuraavasti: 

y.p. apulaisasemapi:ii:illikko (A 23 pl) : Kotkan liikennealueelle 
( Kta), 

y.p. 1. lk kirjurit (A 20 pl): Kouvolan liikennepiiriin (1) ja 
Kotkan liikennealueelle ( 1 Kta) , 

y.p. 2. lk kirjurit (A 18 pl): Vainikkalan ( 1 V na), Imatran (1 
Imr) ja Mikkelin ( 1 Mi) liikennealueille, 

a.p. asemamestarit: Vainikkalan (1 Vna) ja Haminan (1 Hma) 
liikennealueille, 

veturinkuljettajat: Kouvolan ( 10) ja Imatran ( 1) varikoille, 
ylikonduktoori: Haminan ( 1 Hma) liikennealueelle, seka 
konduktoorit (A 16 pl): Kouvolan ( 2 Kv), Imatran ( 1 Imr) , 

Haminan ( 1 Hma) ja Kotkan ( 1 Kta) liikennealueille. 

Kolme vaihdemiehen tointa, yhdeksi:in junamiehen tointa, kaksi 
veturinldmmittdji:in tointa, kaksi vaununtarkastajan tointa, kaksi vau
nunvoitelijan tointa, yksi tallimiehen tozmz, kolmekymmenti:iyksi 
asemamiehen tointa ja yksi konttoriapulaisen (A 7 pl) toimi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen Uikennepiirin paallikolle viimeistaan 7. 12. 
1971. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: 

vaihdemiehet: Lappeenrannan ( 2 Lr) ja Imatran ( 1 Imr) lii
kennealueille, 
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junamiehet: Vainikkalan ( 1 Vna), Lappeenrannan (1 Lr, 2 Jts), 4 
Imatran ( 2 Imr), Haminan ( 2 Hma) ja Kotkan ( 1 Kta) liikenne
alueille, 

veturinli:immitti:iji:it: Imatran varikolle ( 2), 
vaununtarkastajat: Kotkan ( 1) ja Kouvolan ( 1) varikoille, 
vaununvoitelijat: Kotkan ( 1) ja Kouvolan ( 1) varikoille, 
tallimies: Kouvolan varikolle ( 1), 
asemamiehet: Kouvolan ( 23 Kv, 1 Ui), Lappeenrannan ( 1 Lrs), 

Imatran ( 4 Imr) ja Kotkan (1 Kta, 1 Jri) liikennealueille seka 
konttoriapulainen (A 7 pl): Kou volan liikennepiiriin ( 1 ) . 

Nimityksiii 5 
Rataosasto 
Ratavartijan toimiin ( Oulu) raidemiehet Erkki Kalervo, Onni Oskari Viili

aho, (Toijala) raidemies Raimo Veikko Rouvali, 2 1k rakennusmestarin virkaan 
(Kokkola) vt 3 1k rakennusmestari Eero Viljo Kemppainen, ylim. 2 pl piirtiijiin 
toimeen tilap. piirtiijii Julia Salmela, ylim. 3 pl piirtiijiin toimeen tilap. piirtiijii 
Raili Tellervo Markkula, ylim. 2 pl piirtiijiin toirneen tilap. piirtiijii Salme Helena 
Leskinen ja ylim. 3 pl piirtiijiin toirneen tilap. piirtiijii Helka Tellervo Toivonen. 

Eroja 6 
Talousosasto 
Yp. 2 1 kirjuri Birgit Sofia Plathan. 

Liikenneosasto 
Yp. 1 I kirjuri Toimi Laine, ylikonduktoori Sakari Huttunen, apul.asema

piiiillikko Paul Tauno Miikio, konduktoori Viljo Olavi Ojala, vaihderniehet Eero 
Viljam Halonen, Emil Johannes Toiviainen, junamies Pauli Antero Heirno, asema
rniehet Antti Kepanen , Martti Hemminki Hiiyrynen, Heimo Onni Ravia, Arvi 
Villiam Klen, Elli Johanna Rantanen ja Erkki Johannes Vakkari. 

Rataosasto 
Ratavartija Toivo Aaprami Vuorela. 

Koneosasto 
3 pi tyonjohtaja Keijo Kalevi Katila, apulaisinsinoori Vilho Johan Lapinsuo 

ja 2 pl tyonjohtaja Veli Johannes Jarvinen. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 7 
Riihimiien keskusaseman junarnieben Antti Ikosen pojalle Sakarille 13. 9 . 

1971 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 557716 matkalle Riihirniiki-Joensuu 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n :o 2584/4592, 3. 11. 71.) 

Konepajatyoliiiselle Veikko Sinkkoselle kirjoitetut henkilokortti n:o 114447 
sekii kesiikausilippu n :o 093968 matkalle Hki-Lohja ovat kadonneet ja kuole-
tetaan . (Psi knp 1. 11. 71.) 
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Konepajatyolaiselle Eino Kaitaselle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 
453576 matkalle Hki-Rovaniemi on kadonnut ja kuoletetaan . (Psl knp 3. 11. 71.) 

Turun konepajassa palvelevalle hitsaaja Kalle Lehtoselle kirjoitettu henki!O.. 
kortti n:o 103460 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tku knp n :o 695/Mat, 2. 1. 71.) 

Turun konepajassa palvelevalle kirvesmies Ahti Hukiolle kirjoitettu henkilO.. 
kortti n:o 103476 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tku knp n:o 711/Mat, 3.11. 71 .) 

Kouvolan Jiikennealueella (Kv) palvelevalle tilap. asemamies Oiva Antero 
Luostariselle annettu VR virkamerkki n:o 824391 on kadonnut 26. 10. 71 ja 
kuoletetaan. (Kv lpt n:o H 1052/2976, 5.11. 71.) 

Rautatien viralliset kielitutkinnot 

VR Kaskylehdessa 8/59. 1. julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 59 antamien 
maiiraysten mukaiset kielitutkinnot ruotsin, englaonin, veniijan, saksan ja ranskan 
kielissii jiirjestetiiiin rautatieopistossa myohemmin asianomaisille lahemmin ilmoi
tettavana aikana joulukuussa 1971. Ilmoittautumiset liihetetiiiin ammattiopetusjaos
toon marraskuun 30 piiiviian 1971 mennessii. Tiiydellisen nimen, virka-aseman ja 
virantoimituspaikan lisaksi on tiilloin mainittava, minkii asteisen tutkinnon (vii
tattujen maiiriiysten §§ 3-6) ja missii kielessii ilmoittautuja aikoo suorittaa. 
Samalla on ilmoitettava mahdollisesti aiemmin ao. kielessa suoritettu arvosana. 
Kielitaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten, mitii ilmoittautuminen 
edellyttiiii sekii ainoastaan yhdessii kielessii kerrallaan. - Erityisesti kiinnitetiiiin 
huomiota siihen, etta nyt tarjoutuu ensi kerran tilaisuus vapaaehtoisen ruotsin
kielen tutkinnon suorittamiseen r:mtatieopistossa niille rautatieliiisryhmille, joiden 
osalta aiempia kielitaitoa koskevia siiiinnoksiii muutettiin rautatiehallituksen 
5. 2. 1971 antamilla ja VT 6/71. 1. julkaistuilla miiiiriiyksilla. 

Seuraava tutkintotilaisuus on toukokuussa 1972. (Amj n:o 262/782, 
4. 11 . 71.) 

Helsinki 1971. Valtiou painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1971 N:o 46 

Vllttaus Virallisiin tiedotuksil n merkitaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 18. 11. 1971 

si s a II y s: 

1. Ratapihojen llikennoimissiiiinnot. 
2. Avoimia virkoja ja toimia. 

3. Kadonneita matkalippuja, hen.kiiO
kortteja ym. 

Ratapihojen liikennoim.issaannot 1 
Tampereen ratapihojen liikennoimissaiinnon korjauslehti n:o 1 on 

ilmestynyt painosta ja perusjakelu suoritettu. 

(N:o Lko 21637, 9. 11. 71 .) VT 46/71. 1. 

A voimia virkoja ja toimia 2 
Apulaiskamreerin virka (A 22) toistaiseksi rautatiehallituksen ta

lousosastolla. Rautatiehallituksen paiijohtajalle osoitetut kirjalliset ha
kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 
10. 12. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymista). 
Edellii mainittuun virkaan nimitetty tullaan toistaiseksi sijoittamaan 
till toimistoon. 

Y ksi ylemman palkkaluokan ensi luokan tarkkaajan virka (A 23), 
yksi kirjanpitajan virka (A 20) ja yksi ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virka (A 18) toistaiseksi rautatiehallituksen talousosas
tolla. Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 10. 12. 1971 ennen 
klo 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymistii) . 

Edellii mainittuihin virkoihin nlmitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: yp. ensi luokan tarkkaaja tilitoimistoon, kirjanpitiijii 
tariffitoimistoon ja yp. toisen luokan kirjuri tietokonetoimistoon. 

Yksi apulaiskanslistin toimi (A 11), kolme apulaiskanslistin tointa 
(A 10) ja kolme konttoriapulaisen tointa (A 8) toistaiseksi rautatie-
17189/71/5 



2 

3 

46 -2-

hallituksen talousosastolla. Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava taloustoimistoon viimeisaan 2. 12. 
1971. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: apulaiskanslisti (A 11) taloustoimistoon, apulais
kanslistit (A 10) tilitoimistoon, kaksi konttoriapulaista (A 8) tili
toimistoon ja yksi konttoriapulainen (A 8) tietokonetoimistoon. 

Kaksi toisen luokan tarkkaajan virkaa, aikataulusuunnittelijan 
virka, ensi luokan kirjurin virka ja kaksi ylemman palkkaluokan toi
sen luokan kirjurin virkaa (A 19 pl). Liikenneosaston paallikolle osoi
tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan 13. 12. 1971 ennen kello 12 {postitse ennen virka
ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Apulaiskanslistin (A 10 pl) toimi ja kolme konttoriapulaisen 
(A 8 pl) tointa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen yleiseen toimistoon vii
meistaan 13. 12. 1971. 

Edellamainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Yksi kirjanpitajan virka (A 20) , toistaiseksi rautatiehallituksen 
hankintaosastolla. Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 15 . 
12. 1971 klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Kadonnelta matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Rautatieliiisten Liiton sihteerille Sulo J. Koskelalle kirjoitettu kaikilla radoilla 
kelpaava 1-luokan vuosivapaalippu n:o 115 vv. 1970-1972 on kadonnut ja kuo
letetaan. (Hlo 745/14/71, 9. 11. 71.) 

Helsingin aseman liikenneryontekijalle Mauri Vienoselle kirjoitettu asunto
vapaalippu n :o 199393, matkalle Hyvinkiiii-Helsinki, kelpoisuusaika 14. 10.-
31. 12. 1971 seka aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 146032 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 2616/4648, 8. 11. 71.) 

Helsingin keskusaseman konttoriapulaiselle Ritva Liisa Soderlundille v . 1962 
kirjoitettu henkilokortti n:o 53304 sekii aikavapaalippua varten kirjoitettu hen
kilokortti n:o 145594 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n :o 2605/4626, 
5. 11. 71.) 

Tampereen aseman lahetille Jouko Johannes Laineelle 1. 2. 1971 kirjoitettu 
henkilokortti n :o 63764 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe lpp n:o 2711/3976, 
11. 11. 71 .) 

Pieksiimiien konapajalla ryoskenteleviille konepajatyontekija Keijo Frilanderille 
aikavapaalippua varten kirjoitettu henkilokortti n:o 128353 on kadonnut ja kuo
letetaan. (Pm knp n:o 491 , 10. 11. 71 .) 

Helsinki 1971 . Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 47 

Vllttaus Vlrallisiin tledotukslin merkltiin: VT 1/71.2 ( = lehden numero, wosl. 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I m I t u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 25. 11. 1971 

sis a 11 y s: 

1. Vapaalippusiilinto. 
2. Rokotukset influenssan torjumiseksi. 
3. Liintinen yhdysliikenne. 
4. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavaraliikennettii varten. 
5. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

henkiloliikennettii varten. 
6. Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja. 
7. Toimintaohjeet benkilojunissa ja ase

mavaunuissa viiliasemille kuljetetun 
kiito- ja rahtikappaletavaran kotiin-

kuljettarnisesta asiakkaille jakelulinja
autolla. 

8. Laajennetun jakelulinjaliikenteen pii
riin kuuluville paikkakunnille osoi
tettujen liihetysten rahdittaminen. 

9. Aikataulun 138 lisiiykset. 
10. Liintinen tavarayhdysllikenne. 
11. Talvialennusliput 1972. 
12. Avoimia virkoja ja toimia. 
13. Loydetty kiisiopastelyhty. 
14. Kadonneita matkalippuja, benkile

kortteja ym. 

Vapaalippusaanto 1 
Selvennyksena Virallisissa tiedotuksissa n:o 44/71.1 olleeseen 

Vapaalippusaannon 15 §: n 4 lisamaarayksen b. kohdan muutokseen 
ilmoitetaan, etta kaikilla radoilla kelpaava.n v.irka-aikalipun myontaa 
edelleenkin vain osaston paallikko. (Hlt no: 1989/14/71, 19. 11. 
71. ) VT 4 7/71. 1. 

Rokotukset influenssan torjumiseksi 2 
Influenssavirus "A 2-Honkong 68" saattaa levita maahamme lahi

aikoina. Taman vuoksi terveydenhuoltojaosto suosittelee rautatiehen
kilokunnalle ennakkoehkaisykeinona rokotuksen ottamista ainakin 
niissa tapauksissa, joissa asianomainen joutuu matkustavan yleison 
kanssa tekemisiin tai jos han sairastaa sydamen toiminnan vajavuutta, 
hengityelintentauteja ·tai kroonillisia a.i.neenvaihdunnan tauteja. A 2-
Hongong 68-viruksesta valmisteHua rokotetta saadaan apteekeista U
man laakemaaraysta. Rokotteen hinta on noin 14 markkaa annokselta 
17467/71/5 
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( 1 ampulli = 1 pistos). Suojan saamiseksi riittaa yleensa yksi rokotus
kerta eli pistos. 

Kokonaan valtionrautateiden kustannuksella tapahtuvia rokotuksia 
ei rautatiehenkilokunnalle voida terveydenhuoltojaoston toimesta jar
jestaa. Ainoastaan siina tapauksessa, etta pistos otetaan jossakin val
tionrautateiden terveydenhuoltokeskuksessa ja etta asianomainen es.it
taa rautatielaakarille sairaanpassin (VR lomake 3315) ei hanelta perita 
toimenpidepalkkiota, mutta on hanen tuolloinkin hankittava itse 
omalla kustannuksellaan rokote ja tuotava se mukanaan rautatielaa
karin vastaanotolle. Niissakin tapuksissa, joissa rokotusta haluava ot
taa pistoksen muualla kuin valtionrautateiden terveydenhuoltokeskuk-
e sa, on rokkoaine itse amalia kustannuksella etukateen hankittava. 

On myos huomattava, etta rokotuksesta aiheutuneet kustannukset ei
vat ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia menoja. 

Yksityisesti saavat rokotusta toimittaa vain laiikiirit. Kunnallisi.na 
rokottajina toimivat kaupungin- tai kunnanlaiikarit tahi muu kunnan 
iihen tehtavaiin ottama laillistettu laakari. Myos era.in ehdoin saavat 

rokotuskoulutuksen saaneet terveyssisaret tai sairaanhoitajat taikka 
katilot toimittaa rokotuksia kunnissa. Naista seikoista ja perittavista 
rokotuspalkkioista antavat tietoja paikalliset kunnalliset terveydenhoito
vi ranomaiset. 

Laakintohallituksen ilmoituksen mukaan yleisia rokotustilaisuuksia 
ei ainakaan toistaiseksi jarjesteta. Rokotuksen ottaminen on taysin 
vapaaehtoista. - (Thj 1549, 18. 11. 71.) VT 47/71. 2 . 

3 Lantinen yhdysliikenne 

Joulukuun 1 paiviina 1971 tulee voimaan Pohjoisma.isen tavara
tariffin (VR 4668) lisiilehti n:o 36 ja NORDEG-tariffin (9162) lisa
lehti n:o 30, joissa on rom. muutettu liikenteessa Tanskan yksityis
ratojen kanssa sovellettavia rahtilu1mja ja yksikkohintoja. Lisalehtien 
jakelu suoritetaan niiden valmistuttua. 

(Tft n:o Tau 31/256, 16. 11. 71.) VT 47/71. 3. 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraltikennetta 4 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 12 . 1971 alkaen 
seuraavat : 

Luku
maara 
100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden ) . . . . . . 
Belgia.n. frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgarian leva . . ...... .. ... . .... . . . 
Englannin punta ................ .. . 
Espanjan pesetaa .......... . ..... . . 
Italian liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itavallan shillin.kia ... . ..... . ... .. . . 
Jugoslavian dinaria .... . . . . . .... .. . . 
Kreikan drakmaa ... .. . ........... . 
Luxemburgin frangia . . ... . . ..... .. . . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ... ... . 
Norjan kruunua .. . . .... .. . . .. . . . .. . 
Portugalin escudoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puolan zlotya . . . . .. . .. . .... . . .... . 
Ranskan frangia . . ..... . .. .. .. . ... . 
Romanian leita .. .. .. . . . . ...... . . . . 
Ruotsin kruunua . . ... ... . . . . . .. . . . . 
Lansi-Saksan markkaa . .. . .......... . 
I ta-Saksan markkaa . .......... . .. . . 
Sveitsin frangia .. . . . . ... . ..... . ... . 
Tanskan kruunua . . . . .... . .. . ..... . 
Tshekkoslovakian kruunua .. . ...... . . 
USA:n dollari . . . ... ....... . . . .. .. . 
Unkarin forinttia ... . .. ... .. . .... . . 
Kultafrangi . . .. .. .. . . . ...... .. ... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
FrS 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM 

(Toj n :o Tou 80/250, 19.11 . 71. ) VT 47/ 71. 4. 

mk 

125,oo I 
8,70 
3,60 

10,30 
6,08 
0,68 

17,20 
29,00 
14,30 
8,70 

467,99 
61,00 
15,40 
17,70 
75,80 
70,20 
83,30 I 

125,00 
101,00 
105,50 

57 ,40 I 
59,00 

4,16 
14,60 

1,37 
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5 Ulkomaan valuutan muuntokurssia henkiloliikennettii 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessii ovat 1. 12. 1971 alkaen 
seuraavat : 

Luku
maiirii 

100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden flotiinia (gulden ) .. ... . 
Belgian frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgarian leva . . ........ . . .. ...... . 
Englannin punta . . . .... .... . . . .. .. . 
Espanjan pesetaa . ... .. . . .. ....... . 
Italian liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itiivallan shillinkiii .......... . ..... . 
Jugoslavian dinaria ... . .... . . . .... . . 
Kreikan drakmaa . . . .. .. . .. . ... . .. . 
Luxemburgin frangia .. . .. .. .. ...... . 
NeuvostoHiton ruplaa, cleating- ... . .. . 
Norjan kruunua .. .... .. . . .... .. ... . 
Povtugalln escudoa . . ... ... ... . .... . 
Puolan zlotya . . . ... . .. . .. . .. ..... . 
Ranskan frangia . . .. . .. . .. .. .. . ... . 
Romanian leita . . .. . ... . .... . .. . .. . 
Ruotsin kruunua . . ................ . 
Uinsi-Saksan markkaa ... .. ... .. . . . . . 
Itii-Saksa kayttiia kultafrangia .. .. ... . 
Sveitsin frangia ..... .. .. .. ........ . 
Tanskan kruunua . .... . .. ... ..... . . 
Tshekkoslovakian kruunua . . ... . . . .. . 
Turkin pootaa ... . ... ... .. . . .. .. . . . 
USA: n dollari . . . . .... .. . .. . ..... . . 
Unkarin forinttia . .. . ... . ...... . .. . 
Kultafrangi . . .................... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
FrOr 
FrS 
DKr 
Kcs 
Ltq 
$ 
Ft 
FrOr 

on . . ... .... .... .... . . .. .. . ...... FM 

(Toj n:o Tou 66/250, 22. 11. 71.) VT 47/ 71. 5. 

mk 

125,90 1 
8,70 
2,17 

10,30 
6,06 
0,68 

17,20 
29,00 
14,00 

8,70 
467,99 

60,60 
14,90 
17,50 
76,10 
70,20 
83,60.1 

125,85 
1,37 

105,00 
57,7o I 
58,60 
27,60 

4,16 
14,50 

1,37 
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Era ita taloudellisia indeksisarjoja 6 
Q 

~ .9 .s --~ .:.~~ - -E.- '.9 " "' ~"~~ .. c·- (0 U'l • .-... -~-E- '<lM ::0 ... M "'ll"' ::0 -~~8 .s ·.:·•a8 ~~~~ 5"'.98 ::0 c'<l8 _li .S]§ ... cc- -s- !!~: v ..... ~-~lil-. ~ :~II i:; II r~ ·:]u =r~lu .... =' ·;-II 

~8;;:; 
.,.,.. ]tl .,.. fi ~ ~hlli 1'l ~d( c:co~ ~t;]~ 

::0 :.=~~ 0..,.,.. 
E-t.S=. !-< e:~ ~~ 

::J:::so ..... ::oll~-> ~ ... ~ ::l.!4~- =>~ .... -
1970 IX 224 298 302 138.3 137.8 

X 224 299 314 138.3 137.8 
XI 225 299 314 138.4 137.9 

XII 225 300 319 139.3 138.8 
1971 I 228 305 325 140.7 140.2 

II 229 308 328 141.6 141.0 
III 231 308 328 142.7 142.1 
IV 232 308 332 147.6 147.0 
v 233 309 333 148.8 148.2 

VI 237 310 339 149.1 148.5 
VII 239 312 340 149.7 148.7 

VIII 241 315 341 149.9 148.9 
IX 243 317 353 153.0 151.9 
X 243 317 353 153.1 152.0 

(N:o To 195/224, 19. 11. 71. ) VT 47/71. 6. 

Toimintaohjeet henkilojunissa ja asemavaunuissa 7 
valiasemille kuljetetun kiito- ja rahti-
kappaletavaran kotiinkuljettamisesta asiakkaille 
jakelulinja-autolla 

Jakelulinjaliikenteen hoidosta annetut maaraykset eivat sisalla toi
mintaohjeita menettelysta niissa tapauksissa, joissa asiakkaat haluavat 
j a~e~u.!inja-auton palvelevan heille kotiin myos sellaiset kiito- ja rahti
kappaletavaralahetykset, jotka on kuljetettu jo perille maaraasemilleen 
henkilojunissa tai asemavaunuissa . Kun kiiytannossa tallaista palvelu
tarvetta esiintyy merkittavassa laajuudessa, maarataan asiallise.n yhte
naisen toimintapohjan saavuttamiseksi, etta suoritettaessa edella tar
koitettuja kotiinkuljetuspalveluksia noudatetaan 1. 12. 1971 alkaen 
toistaiseksi seuraavia toimintaohjeita. 

Junilla maaraasemilleen perille kuljetettuja kappaletavaralahetyksHi 
voidaan antaa jakelulinja-autolle kotiinkuljetettavaksi vain, jos vastaan
ottaja on maaraasemalta eriksee.n pyytanyt sita. Lisaksi edellytyksena 
on, 
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1) etta vastaanottaja StJaltsee asemaa ymparoivalla yhtenaisella 
asu tusalueella tai au ton saannollisen rJrulkureitin varrella' 

2) ettei palvelun suor1ttaminen viivyta au ton kulkua niin, etta 
linjalta lahtevat tavaralahetykset myohastyvat sen takia saannonmu
kaisista kuljetusyhteyksistaan, ja 

3) etta suoritetuista kotiinkuljetuksista peritaan vastaanottajilta 
Valtionrautateiden Autoliikenne-saannon tariffimaaraysten 4 § :ssa jul
kaistun varsinaisen kotiinkuljetustarif,fin mukaiset kotiinkuljetusmak
ut. Maksujen kantamisessa ja tilittamisessa noudatetaan jaljempana 
euraavia tilitoimiston ohjeita. 

Edella olevia yleisohjeita sovelletaan seka valtionrautateiden omaan 
etta Oy Pohjolan Liikenne .&b:n ja Viipurin Linja-Auto Oy: n hoi
dossa olevaan jakelulinjaliikenteeseen. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle ja Viipurin Linja-Auto Oy:lle suori
tettavat kuljetuskorvaukset niiden taman mukaisesti valtionrautatei
den lukuun hoitamista kotiin'kuljetustehtavista maksetaan mainittujen 
yhtioiden kanssa voimassa olevan tariffisopimuksen 7 § :n mukaan. 

(Lt n :o Lko 21878, 19. 11. 71.) VT 47/71. 7. 

Tilitoimiston lisaohjeet: 
Tilitysmenettelyn subteen viitataan laajennetusta jakelulinjaliiken

teesta annettuihin tilitysmaarayksiin. Taman mukaisesti merkitaan ko
tiinkuljetusmaksu rahtikirjaan ja tilitetaan kuten kuljetusmaksujen 
tilittamisesta on maaratty. Rahtikirja on kirjattava kuljetuskirjaluette
loon 1016. Tilitykset automiehisto suorittaa jakelul.injaliikenteesta an
nettujen maaraysten mukaisesti. 

(Tlt n :o 1420/23/71, 19. 11. 71.) VT 47/71. 7. 

Laajennetun jakelulinjaliikenteen piiriin kuuluville 
paikkakunnille osoitettujen lahetysten rahdittaminen 

Koska otsikossa mainittujen lahetysten autokuljetusosuuden rah
dittamatta jattaminen aiheuttaa yhdysasemilla paljon lisatyota, huo
mautetaan, etta Valtionrautateiden Autoliikenne-saannon sivuilla 35-
45 julkaistussa linja- ja paikkakuntaluettelossa mainituille laajennetun 
jakelulinjaliikenteen ( palvelumuoto II) piir.iin kuuluville paikkakun
nille tarkoitettujen lahetysten rahdituksessa on noudatettava saman 
saannon tariffimaaraysten 6 § :n 1 b kohdan maarayksia, joiden mu
kaisesti osoitettujen lahetysten rahtiin on aina laskettava jo lahetys
asemalla rautatierahdin lisaksi tavaralinjatariffin mukainen autokuljetus
maksu yhdysasemalta maarapaikkakunnalle. 

Mikali puutteellisuuksia tassa suhteessa viela esiintyy kehoitetaan 
yhdysasemia huomauttamaan niista lahetysasemille. 

(Lt n :o Lko 21877, 19. 11. 71.) VT 47/71. 8. 



-7- 47 

Aikataulun 138 lisaykset 9 
Lisays n:o 20 aikatauluun 138 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. 
(Lt n:o 2418, 22. 11. 71.) VT 47/71. 9. 

Lantinen tavarayhdysliikenne 1 Q 

Kansainvalisessa tavaraliikenteessa 
tavien sailioiden kuljetussaatteen 
leimaus ja merkinnat 

k u I jete t
kasittely, 

Kansainvalisessa tavaraliikenteessa kuljetettavien sailioiden kulje
tussaatteiden kasittelyn, leimauksen ja erinaisten merkintojen suhteen 
tapahtuu virheita ja laiminlyonteja. Virheelliset, epataydelliset ja tay
sin puuttuvat merkinnat ja leimat aiheuttavat epavarmuutta ja selvit
tamisvaikeuksia sailioiden uudelleenkayttomaksujen ja RIV :n mukais
ten maksujen suorittamisessa ao. rautatiehallinnoille. Taman vuoksi 
asemia kehotetaan menettelemaan annettujen maaraysten mukaisesti 
(RIV ja "Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen": - VR 4677 -
erikoissopimus n: o 4. 

Erityisesti huomautetaan: 
Raja-asemien tulee valvoa, etta maahan saapuvia kuljetus&ailioita 

aina seuraa rahtikirjoihin liitetty kuljetussaate ( forpassning, Begleit
schein). Sellaisen puuttuessa tulee vastaanottavan raja-aseman tehda 
huomautus luovuttavalle raja-asemalle. Kuljetussailioita ei saatteen 
puuttuessa saa jattaa raja-asemalle, vaan raja-asemalla on sille la,adit
tava korvikesaate ( RIV 61 §, kohta 1), joka taytetaan rahtikirjasta 
saatavin tiedoin. Vastaanottavan raja-aseman tuloleima lyodaan talloin 
mieluummin "luovutusasemien leimojen" kohtaan 2 ( 1 jatetaan va
paaksi). 

Jos sailio palautetaan maaraasemalta tyhjana ao. raja-asemalle, on 
saatteen paluumatkan - "atervag", "Riickweg" - puolelle kohdan 
4 sarakkeeseen 45 kirjoitettava "tom" tai "leer" ( tyhjii). 

Milloin kuljetussailio uudelleen kaytetaan maaraasemalla tai jolla
kin muulla asemalla, on talla asemalla asianmukaisesti taytettavii koh
dan 4 tiedot. Mainittakoon talloin, etta kohtaan 45 tulee merkitta
vaksi Pohjoismaiden tariffin 24 A § :n, kohdassa 5 mainittu maksu 
siiilion kayttamisesta Suomesta lahetettaessa (PM). 

Asiakkaalta sailion viiviistymisesta ylim. tulojen kuitilla kannettu 
maksu on merkittiivii saatteen etusivun - "framvag", "Hinweg" -
kohtaan 3 - "rattelser och anteckningar", "Berichtigungen und 
Vermerke" - asianmukaisin selvityksin. 
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Raja-asemien on tarkastettava, etta palautettavien kuljetussailioi
den saatteet on asianmukaisesti taytetty ja leimattu. 

Lisaksi huomautetaan, etta turhien viivastymismaksujen valttami
seksi on ulkolaisten sailioiden kulkua ja purkamista joudutettava ja 
sailiot niiden tyhjennyttya heti palautettava raja-asemalle. 

(Lt n:o Lko 21876, 19. 11. 71.) VT 47/71. 10. 

Talvialennusliput 1972 

1. Talvialennuslippuja myydaan meno- ja paluumatkoina kahden 
henkiloliikenteelle avatun liikennepaikan valiseen meno- ja samaa tietii 
tapahtuvaan paluumatkaan. 

Talvialennuslippujen myynnin ehtona on, etta matkan pituus 
menosuuntaan on viihintaan 200 km tai etta lipun hinta lasketaan 
viihintaiin 200 km:n pituiselta matkalta ja etta matkustaja aloittaa 
paluumatkansa aikaisintaan neljantena paivanii menomatkan alkamis
paiviista lukien . 

2. Talvialennuslippujen, joita myyvat kaikki matkatoimistot ja 
sellaiset rautatieliikennepaikat, joilla on lomakelippujen myyntioikeus, 
myy,nti tapahtuu seuraavasti: 

1. 1.-25. 3. 1972 aikana myydaan jaljempana mainituin rajoituk
sin matkustajalle meno- ja paluulippu 25 % :n alennuksella kayttamiillii 
meno- ja paluulippulomaketta VR 2203 tai VR 2203 kk sekii anne
taan kausialennustodistus (lorn. VR 2427 tai VR 2427 kk), joka 
kiinnitetiian matkalippuun. 

Talvialennusliput ovat voimassa yhden kuukauden, kun myynti 
tapahtuu 1. 1.-28. 2. 1972 valisenii aikana. T a 1 vi a 1 en nus 1 i
pulla ei piiiisiaisliikenteen vuoksi saa matkustaa 
28.3.1972 jiilkeen, joten 29.2.-25.3. valisena 
aikana myytaviin lippuihin on merkittava lipun 
viimeiseksi kelpoisuuspaivaksi 28.3.1972. 

Valmiit hinnat talvialennusmatkoja varten saadaan suoraan VR:n 
Tariffitaulukkojen taulukosta no: 12. 

Meno- ja paluulomakelipun ylalaitaan seka 
myos kantaosaan on kirjoitettava tai leimattava 
s an a "K au s i a 1 en n u s". 

Mikali llikennepaikat ja matkatoimistot myyvat joillekin paikka
kunnille huomattavan paljon talvialennuslippuja, voivat ne tilata val
miiksi painettuja "kausialennus"-otsikolla varustettuja pahvilippuja tili
toimiston kotimaisesta tarkastusjaostosta ( trk). 

Edella mainittuja pahvisia kausialennuslippuja saadaan myyda 
myos kelpoisuusrajoitusaikana. Pahvilippu saadaan myyda ainoastaan 
siina tapauksessa, etta matkalle lahto tapahtuu lipun ostopaivana. 
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Pahvilipun kelpoisuusajan ratkaisevat tiilloin kausialennustodistuksen 11 
ruutuihin 1 ja 3 merkityt piiivamaiirat. Jos lippu ostetaan aikaisem-
min kuin liihtopiiivanii, on aina myytavii lomakelippu. 

3. Talvialennuslipun royynnin yhteydessa merkitsee lipunmyyja 
alennustodistuksen ruutuun 1 matkustajan ilmoittaman matkan liihto
paivan (lippu kirjoitetaan tasta paivasta kelpaavaksi) ja ruutuun 2 en
simmiiisen alennukseen oikeuttavan paluupiiivan. 

Ruutuun 3 menkitaan matkalipun viimeinen kelpoisuuspaivii. 
Ensimmainen alennukseen oikeuttava paluupiiiva saadaan lisiiii

mallii luku 3 matkan lahtopiiivaan ( ruutu 1). Esimerkiksi jos ruu
dussa 1 on lahtopiiiva 1. 2. 1972, on ensimmiiinen alennukseen oikeut
tava paluupaiva 4. 2. 1972 (ruutu 2). 

Mikali matkustaja matkustaa maaraliikennepaikalta tai matkareitin 
varrella olevalta liikennepaikalta lahtoliikennepaikalleen ennen alen
nukseen oikeuttavaa ensimmaista paluupiiivaa, menettaa han oikeuden 
talvialennukseen. Matkustajan on tiilloin paluumatkaa varten lunastet
tava puolimenolippu, joka yhdessa alkuperaisen matkalipun kanssa 
oikeuttaa paluumatkaan. 

Mikali matkustajan ilmoittama lahtopaiva muuttuu, on haoen en
nen matkalle 'lahtoa uusittava alennustodistuksensa ja matkalippunsa. 
Lipunmyyjan ei tarvitse uusia matkalippua, jos matkustaja ilmoittaa 
palaavansa viimeistiian ruutuun 3 merkitty.na paivaoa. Talloin ei myos
kiiiin alennustodistusta uusita, vaan tehdaan as:ianmukaiset korjaukset 
ruutuihin 1 ja 2 varmentaen korjaukset nimi'kirjoituksella. 

Jos matkustaja annetuista ohjeista huolimatta matkustaa ilmoitta
mansa l~htopaiviin jalkeen eika ole vaihtanut matkalippuaan ja alen
nustodistustaan, konduktoori tekee korjaukset ruutu:ihin 1 ja 2 mer
kitsemallii ruudun 1 yliipuolelle oikean lahtopaivan ja ruudun 2 yla
puolel1e alennukseen oikeuttavan ensimmaisen pa1uupiiivan varme.ntaen 
korjauksen nimikirjoituksellaan. 

4. Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puo1ella lipulla , ei talvi
alennusta myonneta. 

5. Valtionrautateiden kanssa yhdysliikenteessa olevilla autolinjoilla 
kelpaavat talvialennusliput ainoastaan j u n a 1 i i k e n n e t t ii k o r
v a a vi 11 a auto 1 in j o i 11 a. Nama linjat ovat erikseen mainittu 
julkaisun "Suomen kulkuneuvot" linja-autojen A-osassa "Valtionrauta
teiden kanssa yhdysliikenteessa oleva linja-autoliikenne". Samassa 
osassa luetelluilla muilla yhdysliikennelinjoilla ( Oy Pohjolan Liikenne 
.Aib:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n varsinaisilla henkilolinjoilla) niimii 
l:iput eivat kelpaa. 

6. Talvialennuslippu ei oikeuta mankustamaan erik s e en t i 1 a
t us sa p a 1 vii- t a i m a k u u v au nus sa, ret k e i 1 y v au
n us s a e i k a t i 1 a t u s s a v au nun o s a s to s s a. 
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7. Alennustodistuksista irroitettavat tilastoliuskat on asianmukai
sesti taytettyna lahetettiiva seuraavan kuukauden 5 pliivaiin mennessii 
tilastojaostoon . 

. Matkustajan uusiessa alennustodistuksensa, ei tilastoliuskaa enaa 
tiiytetii, joten se havitetiiiin. 

(Mt n:o Lko 21290, 3. 6. 71.) VT 47/71. 11. 

A voimia virkoja ja toimia 

Alemman palkkaluokan apulaisasemapiiiillikon virka (A 21 pl) ja 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka. Liikenneosaston 
piiiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 20. 12. 1971 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan piiiittymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai
seksi seuraavasti: a.p. apulaisasemapiiiillikko (A 21 pl): Pieksamiien 
liikennealueelle (Pro) ja a.p. 2. lk kirjuri: Kotkan liikennealueelle 
(Kta). 

Viisi vaihdemiehen tointa ja yksitoista junamiehen tointa. 
Liikenneosaston piiiillikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitettava asianomaisen liikennepiirin piiiillikolle viimeistiiiin 20. 12. 
1971. 

Edelliimainittuihin toimiin nimitetyt tullaan SlJOlttamaan toistai
seksi seuraavasti: vaihdemiehet: Kouvolan ( 5 Kv) liikennealueelle ja 
junamiehet: Kouvolan ( 10 Kv) ja Mikkelin ( 1 Mi) liikennealueelle. 

Y ksi 1 l. vanhemman toimistorakennusmestarin (A 25) virka, tois
taiseksi rautatiehallituksen rataosastolla; yksi y.p. 2 l. rakennusmesta
rin (A 21) virka, toistaiseksi Pieksiimiien ratapiirissii (Aiinekoski, 
viran haltija toimii Aiinekosken vastuualueen vastaavan rakennusmes
tarin tehtavissii) ja yksi a.p. 2 l. kirjurin (A 15) virka, toistaiseksi 
Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
tiiiin 23. 12. 1971 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiitty
mista). 

Y ksi konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapii
rin toimistossa (Helsinki). Rataosaston jdhtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava Helsingin ratapiirin piiiillikolle viimeistiiiin 23 . 12. 
1971. 

Huom. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 
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Loydetty klisiopastelyhty 13 
Kuopion rikospoliisi on palauttanut Kuopion asemalle VR:n kiisiopastelyh

dyn, minkii tuntomerkit ovat seuraavat: Lybty on Hissihuolto Oy:n valmistama 
laatikkomallinen paristokliyttoinen (8 paristoa) kasikahvalla varustettu harmaa 
lyhty, johon on kiinnitetty nahkainen olkaremmi. Lyhdyn ylareunassa on stans
saamalla leimattu VR 47 ja 399369. 

Asian selvittlimiseksi Kuopion rikospoliisi pyytlia mahdollisia tletoja katoa
mispaikasta ja lyhdyn omistajasta. Kyselset tiedot pyydetlilin liihettlimaan Pleksa
maen Iiikennepiirin paallikolle. (Pm lpt n:o 292, 17 . 11 . 71 .) 

Kadonnelta matkalippuja, henkilokortteja ym. 14 
Helsingin alueen radanmuutostoiden palveluksessa olevalle tyontekijalle Kauko 

Rliisaselle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 645622 vlilille Helsinki-Rova
niemi on kadonnut ja kuoletetaan. (Hgin alueen radanmuutostyot n:o 1539/902, 
17. 11. 71.) 

KonepajatyOlliinen Erkki Matti Kemppiselle kirjoitetut henkilokortti n:o 
151566 seka asuntolippu n:o 207189 matkalle Pasila-Jokela ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (Psi knp 17. 11. 71.) 

Tampereen varikolla palvelevalle ylimaarliiselle tallimiehelle Tapio Ensio 
Honkamlielle 24. 10. 1962 kirjoitettu VR henkilokortti n:o 40942 ja keslikausi
vapaalippuun liittyva henkilokortti n:o 130441 sekii 1. 10. 1971 kirjoitettu tila
painen vapaalippu n:o 574141 matkalle Tampere-Turku ovat kadonneet ja kuo
letetaan. (Tpe lpp n:o 2771/4022, 17. 11. 71.) 

Turun konepajassa palvelevalle ylim. tyonjohtaja yp. Tuomo Lindqvistille 
kirjoitettu henkilokortti n:o 137914 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tku knp n:o 
738/Mat, 15. 11. 71.) 

Pieksiimaen varikolla palvelleelle vetutinkuljettaja Tauno Taavetti Rissaselle 
kirjoitettu henkilokortti n:o 48468 on kadonnut ja kuoletetaan. Rissanen on siir
tynyt eliikkeelle. (Pm lpt n:o 292, 17. 11. 71.) 



Helsinki 1971. Valtion painatuskeslrus 



1971 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 47a 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltian: VT t /7t .2 ( = lehden numero, wosl, 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 

To I m I t u 11 Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 23. 11 . t 971 

T ariffisiiiinnon lisiimaiiriiysten ja tariffitaulukoiden muutoksia 

Rautatiehallitus on muuttanut tariffisaii.nnon seuraavat lisamaaraykset 
1. 1. 1972 lukien seuraavan sisaltoisiksi: 

3 § 1 lm: 

1. Mikali jollakin matkan osuudella on kulussa vain 2 luokan vaunuja 
tai matka muuten halutaan suorittaa vain osittain 1 luokassa, myydaan 
mat'kustajalle koko matkalle 2 luokan matkalippu ja lisiiksi kannetaan lisa
maksu silta matkan osuudelta, mika halutaa.n suorittaa 1 luokassa. Lisa
maksu on vastaavien 1 ja 2 luokan lippujen hinnan ero silta yhteenlaske
tulta matkaosuudelta, joka suoritetaan 1 luokassa. 

Lisamaksun perusteella 1 luokkaan oikeuttavista matkaosuuksista on 
tehtava merkinta matkalippuun. Jos naista osuuksista on kirjoitettu erilli
nen lisalippu on sen kelpoisuusaika maaratty 6 §:n 8 lm:ssa. 

7 § kaikki lm:t: 

1. Kiitojunaa (MK) kaytettaessa on suoritettava lisamaksu, joka on 
saman suuruinen kuin istumapaikan paikanvaraamismaksu. Ks. Tariffitaulu
koiden taulukko 1. 

2. Muut kuin kuukausi- ja koululaisliput oikeuttavat kayttamaan pika
junaa lisamaksutta. 

3. Pikajunan kuukausilippuja koskevat maaraykiset ovat 15 §:n 3 lm:ssa. 
Pikajunan kuuikausi- ja koululaislippujen hinnat on mainittu tariffitaulu
koissa ( taulukko 4) . 

4. Tavallisen kuukausi- tai k:oululaislipun haltijan on pikajunassa mat
kustaessaan suoritettava kultakin matkalta erityinen pikajunan lisamaksu, 
)oka on ma1nittu tariffitaulukoissa ( taulukko 1). Kiitojunaa kaytettaessa 

17537/71/5 
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on suoritettava kiitojunan lisamaksu, pikajunan hsiitnaksua e1 tallo1n kan
neta. 

5. Pai.k:anvarauksesta ks . 8 § . 

8 § 1 lm: 

1. Istumapaikan varaaminen on vapaaehtoista, joten istumapaikkalippu 
on lunastettava vain silloin, kun matkustaja nimen omaan haluaa etukateen 
varata istumapaikan ja sen varaaminen on mahdollista. 

Kiitojunan (MK) lisamaksu oikeuttaa maksuttomaan .istumapaikan va
raamiseen. 

Istumapaikkalippujen hinnat on mainittu tariffitaulukoissa ( taulukko 1) . 

10 § 3 lm. 3 kpl: 

Tilattua salonkivaunua kiiytettaessii kannetaan kustakin matkasta rauta
tiehallituksen markkinointitoimiston eri;kseen maaraiima maksu. 

17 § kaikki lm: 

1. Yleislippuja myydaan vain koko vuodeksi. Li,pun kelpoisuusaika 
paattyy myyntipaivaii vastaavana piiivana seuraavana vuonna . Yleislippujen 
hinnat on mainittu tariffitaulukoissa ( taulukko 7) . 

2. Kaikilla radoilla kelpaavien yleislippujen lisaksi myydaiin koko vue
den kelpaavia paakaupunkilippuja, jotka oikeuttavat esittiijiinsii matkusta
maan rajoittamattomasti Helsingin ja sen aseman viililla, jolle lippu on 
ostettu. Paakaupunkilippuja myydiian vain 1 luokkaan. Paakaupunkilippu
jen hinnat on mainittu tari£fitaulukoissa ( taulukko 8), mistii myos nahdaan 
mille viileille naitii lippuja myydaan. 

3. Ulkomaiden kansalaisille myydaiin raja-asemilla seka maahantulosata
mien ja -lentokenttien asemilla 15 paivaii voimassa olevia kaikilla radoilla 
rajattomaan miiaraan matkoja oikeuttavia "Finnrail-Pass" lippuja. 

Lipun kelpoisuusaika voi alkaa mina kuukauden paivanii tahansa ja paiit
tyy vastaavana viikonpiiiviinii klo 24 kahta viikkoa myohemmin. Lippujen 
hinnat on mainittu tariffitaulukoissa ( taulukko 7 A) . 

Lipun ostajalle, jonka on esitettava passinsa, myydaan pikajunan kuu
kausilippulomakkeelle ikirjoitettu kaikkien ratojen kuukausilippu, jonka vii
meistii kelpoisuuskuukautta osoittavaan kenttaan kirjoitetaan viimeinen kel
poisuuspaiva. Myyntipaivaksi merkitaan ensimmiiinen kelpoisuuspaivii. 

Lipun ostajalle ei kirjoiteta henkilokorttia, vaan sen sijaan merkitaan 
itse lippuun henkilokortin numerolle varattuun kenttaiin sana "Passi". 

Junassa matikustettaessa on lipun haltijan vaadittaessa esitettiivii voi
massa oleva ulkomaan antama passi. 

Liput voidaan lunastaa joko kiiteismaksua tai rautatiehallituksen hyvak
symiii ennakkomaksutodisteita vastaan. 



-3- 47 a 

Ostettua lippua ei lunasteta takaisin kelpoisuusajan alettua. 
Muuten sovelletaan niiihin lippuihin kuukausilipuista annettuja miiii

riiyksiii. 
4. Jollei junassa ole 1 luokan vaunua, yleislipun, piiakaupunlkilipun ja 

Finnrail-Passin haltijan on matkustettava 2 luokassa. 
5. Kaikilla radoilla kelpaavia yleislippuja ja piiiikaupunkilippuja rpyy

diiiin Helsingin, Joensuun, Kouvolan, Oulun, Tampereen ja Turun asemilla. 
Muiden asemien on tilattava yleisliput ja piiiikaupunkiliput mainituilta ase
milta. 

Edella olevan perusteella on tariffitaulukoihin 1. 1. 1972 lukien lisatty 
seuraava uusi taulukko 7 A "Finnrail-Pass-liput" ja taulukko 8 "Piiakau
punkiliput" muutettu seuraavaksi. 

7 A. Finnrail-Pass-liput 

Kelpoisuusaika 

I 
2 1 

vuorokautta luokka, markkaa 

15 .. ........... I 100 150 

Lippuja myydaan vain u1komaisen passin haltijoille. 

8 . Piiakaupunkiliput 1. 1. 1972 lukien 
1 1k 

Haapamaki .......... . . - Helsinki 1 800 mk 
Hameenlinna . . ........ . 

" 
1 400 

" Iisalmi ............... . 
" 

2 100 
" Imatra . ... .. .... ..... . 

" 
1800 

" Joensuu .............. . 
" 

2 100 
" Jyvaskyla ............. . 

" 
2 000 

" Kajaani . ............. . 
" 

2 200 
" Kemi .... . . .. ........ . 

" 
2 500 

" Kemijiirvi ............ . 2 500 
" Kokkola . ............ . 

" 
2 100 

" Kotka ....... . ....... . 
" 

1 550 
" Kouvola ............. . 

" 
1550 

" Kuopio .......... ... . . 
" 

2 050 
" Lahti ................ . 

" 
1450 

" Lappeenranta ......... . 
" 

1750 
" Lieksa ............... . 

" 
2 200 

" Mikkeli .. . ..... .. .... . 
" 

1 800 
" 
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1 lk 

Naantali .. 0. 0 • • • 0 0 0 

" 
1550 

" Orivesi . .. . . . . . • • • 0. 

" 
1600 

" Oulu • 0. 0 .. . 

" 
2 400 

" Pieksamaki . . . . . . . . . 
" 

2 000 
" Pietarsaari . . . . 0 •• • 

" 
2 050 

" Pori . . . . . . 
" 

1 800 
" Raabe . . . . . . . . 

" 
2 350 

" Rauma . . . . . . . . . . 
" 

1 800 
" Rovaniemi 0 • • 0 • . . • 0 . 0 

" 
2 500 

" Savonlinna . . .. . . 0 0 •• 

" 
2 050 

" Seinajoki . . . . . . . 
" 

2 000 
" Tampere 0 ••• . . . ... 

" 
1550 

" Toijala .. .. . . . . 
" 

1500 
" Tornio .. . . . • 0 •• 

" 
2 500 

" Tunku . . ... . . . . . 
" 

1550 
" Uimaharju . . . .. . .. 

" 
2 150 

" Uus~kaupunki ... . . . . . . 
" 

1600 
" Vaasa . . .... . . . . . 

" 
2 050· 

" Varkaus . . . . . . . . 
" 

2 050 
" Ylivieska • 0 . 0 • •• 0 . 

" 
2 100 

" Aanekoski . . . . . . . . 
" 

2 050 
" 

Piiakaupunkilippuja myydaiin vain koko vuodeksi 1 luokkaan. Lipun 
kelpoisuusaika voi alkaa mina vuoden paivana tahansa ja piiiittyy vastaavana 
piiiviina seuraavana vuonna. (Rh 2175/241/71, 19. 11. 1971) 

Tehtyjen muutosten tarkoituksena on ollut osittain selventaii ja yksin
kertaistaa voimassa olevia maariiyksiii sekii osittain tehostaa ja laajentaa eriii
den lippulajien kayttoa. Uutena lippulajina otetaan kiiyttoon ulkomaalaisille 
turisteille tarkoitettu "Finrail-Pass-lippu" . Osittain 1 ja osittain 2 luok
kaan kelpaavien lippujen hinnoittelu ei ole muuttunut . Uusittu miiiiriiys 
tekee mahdolliseksi vain yhden matkalipun kayttamisen tiillaisillekin mat
koille. Entistii menettelyii lisiilipun kirjoittamisesta 1 lk:ssa suoritettaville 
matkaosuuksille voidaan edelleenkin kayttiiii. 

Kiitojunien entinen p aJkollinen paikanvaraus on poistettu, mutta sen si
jaan kannetaan kiitojunan lisiimaksu. Matkustajien oletetaan edelleenk:in 
varaavan istumapaikat matkoilleen, koska k.iitojunan lisiimaksu oikeuttaa 
maksuttomaan paikanvaraukseen, jos junassa on vapaita paikkoja. Muutokset 
otetaan huomioon myos tarpeellisten lomalci<eiden uusissa painoksissa, van
hat painokset kiiytetiiiin kuitenkin loppuun. 

- --
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Yleis- ja paakaupunkilippuja koskevat maaraykset on kokonaan uusittu. 
Lippujen kelpoisuusaika on yksi vuosi, eika enaa kalenterivuosi. Ne voi
daan kirjoittaa alkavaksi mina vuoden paivana tahansa ja niiden kelpoisuus
aika paattyy myy.ntipaivaa vastaavana paivana seuraavana vuonna. Lippu
lomakkeet on uusittu taman mukaisesti joten niihin merkitaan aina kirjoit
tamalla viimeinen kelpoisuuspaiva. Erikoisesti on muistettava, etta myynti
piiiva on merkittava lipun kaantopuolelle myyntiaseman nirni- ja piiiva
leimalla. 

Paakaupunkilippulomakkeina kiiytetaan vain yhta lomaketta. Siihen on 
valrniiksi painettu maaraasema Helsinki ja toinen asema tiiytetiian kirjoitta
maJla. Kuten tariffitaulukoiden muutoksesta kay selville, on lippujen yh
teyksiii laajennettu huomattavasti. Lipun hinta merkitiiiin myos kirjoitta
malla. Toistaiseksi on myos yleislippujen hintasarake tiiytettavii kirjoitta
malla, mutta myohemm1n tullaan naihin painattamaan hinnat valmiiksi. 
Yleislippulomakkeita on edelleen kaksi, erikseen 1 ja erikseen 2 luokkaa 
varten. Paiikaupunkilippulomakkeita on vain yksi. 

Koska sekii yleis- etta piiakaupunkilippujen myyntiasemia on huomatta
vasti supistettu, ja toisaalta taas yhteyksia lisatty, kehoitetaan asemia otta
maan yhteys entisiin lippuja kayttaviin tai mahdollisiin uusiin asiakkaisiin 
ja tilaamaan liput hyvissa ajoin kirjoitusasemien tyon ruuhkautumisen esta
miseksi. Mikiili joillakin muilla kuin myyntiasemaksi maaratyilla asemilla 
on odotettavissa naiden lippujen suurehkoa kysyntaa, voivat ne tilata lip
puja myytavaksi trk:sta. 

Uutena lippuna ulkomaalaisten turistien maassamme tapahtuvan matkai
lun helpottarniseksi on otettu kayttoon Finnrail-Pass-liput. Niiita lippuja 
myydaan ainoastaan jonkin ulkomaan antaman passin esittaville henkiloille 
raja-asemilla seka maahantulosatamien ja lentokenttien asemilla. Lippulomak
keena kaytetiian kaikkien ratojen kuukausilippulomaketta (lomake 2141 tai 
2144) ja lippu oikeuttaa rajoittamattomaan maaraan matkoja sen kelpoi
suusaikana siina luokassa, johon se on ostettu. Lipun henkilokorttiosaa ei 
tayteta, silla lippu o.n haltijalippu, jolla on oikeutettu matkustamaan vain 
ulkomaan kansalainen. Taman oikeutuksen han voi todistaa esittamalla 
omasta maastaan saamansa passin. 

Finnrail-Pass-lippua varten valmistetaan uusi kotelo, johon lipun lisaksi 
sijoitetaan useammalla eri kielella painatetut matkustajalle tarkoitetut kaytto
ohjeet. Tarkemmat maaraykset kayttoohjeiden sijoittarnisesta ja ennakko
maksutodisteista ( vouchereista) annetaan myohemmin. 

Lippujen tilityksessa sovelletaan tilityssaiinnon maarayksia. 

Lippumallit oheisena. 

(Tft n:o To 845/241, 22. 11. 1971) VT 47 a/71. 
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VALTIONRAUTATIET 
STATSJARNVAGARNA 

Yleislippu 
haltijalltt 

Allman tldsblljett 
fOr innehavaren 

N:o 000 00 
V i orn.,n~n kelpoiouuapaivil 
Soata gilhghotadagen. 

19 

T 
VR 2101 kk 

VAL TIONRAUTATIET 
STATSJARNVAGARNA 

PAA KA UP U tJ KILl P P U 
ha!tijalla 

HUVUDSTADSBILJETT 
for innehavaren 

Jos h>lutaan varata iswmapaikka, on 
lunastettava patkkalippu. 
K+itojunassa on s.u ontettava Jislmaksu, 
joka oikeuttaa patkanvaraukseen. 

Om den resande onskar reservera sitt
plats, bOr pi&Jsbiljett utiOsas. 
FOr erpresat4g mbte ttll~ggsavg t ft ut· 
IOsas, som berlittigar !til p latsrea..-· 
verlnQ. 
T 

11uokka 
klass 

Kelpaa valtionrautateiden 
KAIKILLA RADOILLA 

matl<.l.lstajta kuljettavtasa juniau. 
Gl!ller ~ stats jarnvllgarnas 
SAMTLIGA BANOR 

alia fOr resande avsedda tAg. 

Jos haJutaan varata islumapatkka, on 
tunuletlava paokkal ippu. 
KtitoJunassa on suontettava lts•mak•u. 
JO"• 01keuttaa pat"-anvaraukse-en . 

Om den resande bnskar reservttu ettt · 
plats. bOr p latsbil jett utlosl! 
Fllr elJ)resst;\g mble lt ll lggaavll•h utlil· 
sas, oorn berllttigar l tll p l folarea•tvo~ft'a. 

Hi11ta 
p,,., 

N:o 00000 

- - - -----

1 luokka 
lda.ss 

HELSINKI 
tlELSINGFORS 



Ajankohtaista 
L u m i ja j a a ty.Opaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista! 

Paitsi etta lumi hidastaa liik.kumistasi, se vaimentaa myos aanen - liihestyvan 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai kiskojen valissa 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tasta syysta 
varovaisuutta, valta tarpeetonta ja vaarallista kiirettii. Esimiehen ·tehtliviin kuuluu 
huolehtia tyotii haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 48 

Vilttaus Vlrallislln tledotuksiin merkitaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuoal, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To I m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 2. 12. 1971 

sis a 11 y s: 

1. Valtion tyomaiden huolro-ohje
siiiinnon soveltaminen valtion
rauta teillii. 

2. Liikennepaikkojen koocilluettelo: 
korjaus. 

3. Hkb-vaunujen kokeilu ilman piiiidyn 
irtolautaa. 

4. INTERCONTAINERIN osoitteen
muutos. 

5. Huoltoasemaostoissa kiiytettavii 
tilauslornake. 

6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Nimityksia. 
8. Eroja. 
9. Kadonneita matkalippuja, henkilO

kortteja ym. 

Valtion tyomaiden huolto-ohjesaiinnon soveltaminen 1 
valtionrautateilla 

Valtion tyomaiden huolto-ohjesiiiinnon, joka astui voimaan 1. 10. 
1971 ( VT 38/71. 4), miiiiriiyksien soveltamiseksi valtionrautateilla 
rautatiehallitus antaa lisiiksi seuraavat ohjeet: 

1 Kiinteiit tyopaikat 

11 Peseytymistilat ja -viilineet 

Pyyhkeina voidaan kiiyttiiii sekii kankaisia etta kertakiiyttoisiii pa
peripyyrkeitii. Tyopaikoissa, joissa tyontekijoillii on mahdollisuus tiiy
delliseen peseytymiseen, tulee olla tarkoitukseen sopivia kankaisia 
pyyheliinoja. 

2 Majoitustyomaat 

21 Majoitus 

Ohjesiiannon miiaraiima kymmenen kuutiometrin asumistila kutakin 
majoitettavaa tyontekijiia kohden edellyttaa, etta siirrettiiviin eri tyyp
pisiin tyomaarakennuksiin voidaan majoittaa enintiiii.n seuraavat tyon
tekijamiiiiriit: 
17767/71/5 
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2-os . viipaleasuntola , viip . pituus 7.5 m 7 tyonrekijaa 
2-os . , 9.0 m 9 , 
4-os . , , 7.5 m 14 , 
5-os . , , 7 .5 m 1 7 , 
8-os. , , 7.5 m 25 
Jalaksilla olevaan asuntovaunuun, .pituus 7.5 m, joka tyon 

ajaksi on pysyvasti paikoilleen sijoitettu, saadaan majoittaa enintaan 
4 tyi:intekijaa. 

Levyrakenteisissa siirrettavissa majoitusrakennuksissa tulee asumis
tilaa jarjestaii kutakin majoitettavaa kohti viihintiian kymmenen kuu
tiometriii. 

Vuoteet sijoitetaan sosiaalitilaa viihentamiittii mahdollisuuksien mu
kaan yhteen tasoon. Yrl.imiiiiriiiset vuoteet poistetaan asumistiloista. 

Tiiydelliset vuodevaatteet kiisittiiviit patjan, tyynyn ,ja kahden peite
huovan, joista toista kiiytetiian piiivapeittona lisiiksi. 

- pitempiaikaisessa majoituksessa kankaisen alus- ja piiallyslaka
nan sekii tyyny1iinan kuitenkin niin, etta aluslakanana voidaan kiiyttiia 
nykyisiii patjan suojapusseja ja sikiili kuin ne ovat tarkoitukseen so
pivia 

- tilapiiisessii, lyhytaikaisessa majoituksessa tarpeen vaatiessa kan
kaisten sijasta kertakiiyttoisiii paper.isia lakanoita ja tyynyliinoja. 

Henkilokohtaisten tarvikkeiden ja vaatteiden sii ilyttiimistii varten 
tal'koitetuksi lukittavaksi tilaksi katsotaan riippulukkoa varten salpa
laittein varustetut kaappitilat. Lukkolaite ei ·kuulu tyonantajan kus
tannettaviin . 

22 Muonitus 
Jaahdytettiiviillii siiilytystilalla tarkoitetaan tukikohda.n yhteiskiiyt

toon varattua jiiahdytysvaunua tai tarvittaessa asuntolakohtaista jaii
kaappia. Ruoan va1lmistus- ja ruokailuviilineet luetellaan Jlitteessii . 

23 Siisteys ja puhtaanapito 
Vuodevaatteiden tuuletus ja puhdistus hoidetaan tyomaan toimesta . 

Liinavaatteiden vaihto on pyrittiiva suorittamaan kahdesti kuukaudessa. 

24 Vapaa-ajan vietto 
Tarkoituksenmukaisilla radiolaitteilla tarkoitetaan 
- radiokuuntelumahdollisuutta asumistiloissa 
- televisiota tyomaaruokalassa, mikiili majoitusaluee1la, emttam 

syrjaisella seudulla sijaitsevia lukuunottamatta, on majoitettuna vahin
tiiiin 50 tyontekijaa . 

3 Liikkuvat tyoryhmat 
31 Jos kohdassa 21 mainittu jalaksilla oleva asuntovaunu on liik

kuvan tyoryhmiin kiiytossii, saadaan siihen majoittaa 6 tyontekijiiii . 
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32 Rautatieasuntovaunun seitseman kuutiometrin asumistilaa las- 1 
kettaessa otetaan huomioon koko vaunun sisatilavuus, lukuunottamatta 
kuivaushuonetta , ulkoeteistiloja ja lammityslaitteiden erityisia tiloja. 

33 Taydelliset vuodevaatteet ja ruoanvalmistus- sekii ruokailu
valineet ovat edella kohdissa 21 ja 22 mainittujen mukaiset . 

4 Kalusto-ja tarveainetilaukset 
41 Tarvittavat kalusto- 1ja tarveainetilaukset tulee osoittaa ao. 

osastoille yhteistilausten tekemista varten. 

5 Erinaiset maaraykset 
51 Kaikki taman paatoksen kanssa ristiriidassa olevat ohjeet kat

sotaan kumoutuneiksi . 
52 Nama soveltamisohjeet on pidettava valtion tyomaiden huolto

ohjesaannon .Iiitteena jokaisessa tyopaikassa ,tyontekijain nahtavana. 
(Rh n:o 1769/160/71, 24. 11. 71.) VT 48/71. 1. 

Liite rautatiehallituksen kirj . N :o 1769/160/71, 24. 11. 1971 

Valtion tyomaiden huolto-ohjesaannon 21 § 3 momentin ja 36 § 
2 momentin tarkoittamat liesi ja ruoan valmistus- ja ruokailuvalineet : 

1 kpl liesi 2:lla keittolevylla ja mahdollisuuksien mukaan paistin
uunilla, lahinna sahkolla tai nestekaasulla toimiva. 

Ruoan valmistamiseen tarvittavat perusvalineet vahintaan 6 tyon-
tekijan majoitusyksikkoa kohti: 

1 kpl paistinvuoka tai pata, tasapohjainen 
3 kpl kattila, alumiini-, paksupohjaisia erikokoisia 
1 kpl paistinpannu, valurautainen 
1 kpl leikkuuveitsi, ruostumatonta terasta 
1 kpl paistinlasta, ruostumatonta terasta 
1 kpl paistinlasta, puinen 
1 kpl kauha, ruostumatonta terasta 
1 kpl kauha, puinen 
1 kpl vispila 
1 kpl kulho, ruostumatonta terasta 
1 kpl kahvipannu , ruostumatonta terasta 

Majoitusyksikoihin , joissa on majoitettuna enemman tyontekijoita , 
voidaan tarvittaessa tilata em. perusvalineita joko kooltaan suurem
pina tai lukumaiiraisesti enemman. 

Henkilokohtaiset ruokailuvalineet: 
lautanen, syva ja matala 
lusikka, ruoka-, ruostumatonta terasta 
veitsi, ruostumatonta terasta 
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haarukka, rustumatonta teras ta 
juomalasi ( muki) 
kasvikuppi lautasineen 
leipalautanen 
teelusikka, ruostumatonta terasta 

Yleis tarvikkeet: 
1 kpl vesipannu, alumiininen 
2 kpl tiskivateja, muovisia 
1 kpl astianpesuharja tai sieni 
6 kpl astianpesupyyhkeita, kankaisia 
1 kpl kuljetuslaatikko, jota samalla voidaan kayttaa kaluston kul

jetus- ja sailytystilana( mitoitus ja suunnittelu siten, etta esimo kul
lekin kalusteryhmalle on oma lokeronsa) o Kuljetuslaatikko samoin 
kuin edella lueteltu liesi ja valineet tulee mahdollisuuksien mukaan 
varustaa VR:n tunnuksino Kuljetuslaatikko hankitaan tarpeen mukaano 

Tata VT:n numeroa voidaan tilata painatusjaostosta lisaa tarpeen 
mukaano 

(Rh n:o 1769/160/71 , 24011. 71.) VT 48/71. 10 

2 Liikennepaikkojen koodiluettelo: korjaus 

Liiken.nepaikkojen koodit ( VR 2629 ) uudessa painoksessa ( VT 
45/71.2 ) on osa jo tehdyista muutoksista jaanyt huomioomattao Edella 
olevasta johtuen tehdaan koodiluetteloon seuraavat korjaukset : 

Lisataan syrjaraiteet osaan : 

Parkano 215 
Pioneerivarikon raide 845 o 0. 0 0 (Vt 35/71) 

Sysmajarvi 919 
Vuonoksen kaivosraide 845 (Vt 33/71 ) 

Poistetaan autoliikenne osasta: 

Kokkola 312 
Toholampi 022 

Rovaniemi 364 
Utsjoki 050 

Ahtari 265 
Vaarakoski 0·11 

(Vt 6/71 ) 

(Vt 14/71 ) 

(Vt 17/71) 

(Tkt n:o 1443, 250 110 71.) VT 48/71. 20 
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Hkb-vaunujen kokeilu ilman piiiidyn irtolautaa 3 
Pieksiimiien konepajassa valmistuvista Hkb-vaunuista n:o 114701 

- 114800 jiitetaan kokeilutarkoituksessa piiatyjen irtolaudat pois ja 
naiden vaunujen paatypylvaiden ylapaat maalataan noin 200 mm mat
kalta keltaisella varilla merkiksi lirtolautojen puuttumisesta. 

Koska kokeilun tarkoitukse.na on selvittaa, mita haittavaikutuksia 
paadyn irtolaudan poisjiittamisesta aiheutuu, on kokeiluvaunuissa kul
jetettavia kuormia tarkkailtava, erikoisesti laskumakityoskentelyn ai
kana. Jos kuorman siirtymista vaunun paadyn yli havaitaan, on tal
lainen kuorma korjattava ja tapauksesta ilmoitettava valittomasti ao. 
liikennepiirin valityksella liikennetoimistoon. 

Aikaisemmista maarayksista poiketen saadaan kokeiluvaunuja an
taa myos pinotavarakuljetuksiin, jotka suuntautuvat Kuusankoskelle 
tai Kau:kopaahan. 

(Lt n:o Lko 3700, 24. 11. 71.) VT 48/71. 3. 

INTER CO NT AINERIN osoitteenmuutos 4 
Viitaten VT 14/71.7 olevaan Intercontainer-liikennetta koskevaan 

kirjoitukseen ilmoitetaan, etta lntercontainerin uusi osoite on 1. 12. 
1971 lukien: 

INTER CONTAINER 

Betriebsdiens t 
Hirschgiisslein 11 
CH 4010 Basel 
Schweiz 

lntercontainerille osoitettavat paperit on siis tasta lahtien lahetet
tiiva uuteen osoitteesee.n. 

(Lt n:o Lko 2776, 24 . 11. 71.) VT 48/71. 4. 

Huoltoasemaostoissa kaytettiiva tilauslomake 5 
Viitaten VR Virallisten tiedotusten n:o 30/71 kohtaan 8 "Huolto

asemaostot" ilmoitetaan, etta ko. tilaustarkoitusta varten on valmis
tunut tilauslomake n:o VR 3916.1, jota on saatavissa painatusjaos
tosta. Samalla huomautetaan siita, etta osoitekenttaan merkitaan 
hankintaosaston asianomaisen varaston osoite. (Hto 512/560/514, 
26. 11. 71.) VT 48/71. 5. 



48 -6 -

6 A voimia virkoja ja toimia 

Kaksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, yksi 
apulaiskanslistin (A 11 pl) toimi seki:i kolme apulaiskanslistin (A 10 
pl) tointa. Koneosaston jobtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset ap. 
2 1 kirjurin virkoihin on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 23. 12. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiiit
tymistii) seka apulaiskanslistin toimiin tarkoitetut hakemukset myos 
23. 12. 1971 mennessa ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiiit
tymista) seuraavasti: yhteen A 11 pl apulaiskanslistin ja yhteen A 10 
pl apulaiskanslistin toirneen tarkoitetut hakemukset koneosaston ylei
seen jaostoon, yhteen apulaiskanslistin (A 10 pl) toimeen tarkoitetut 
hakemukset Pasilan konepajan piiiillikolle ja yhteen apulaiskanslistin 
(A 10 pl) toimeen tarkoitetut hakemukset Hyvinkiiiin konepajan piiiil
likolle. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt tullaan sijoitta
maan toistaiseksi seuraavasti: yksi ap. 2 I kirjuri rautatiehallituksen 
koneosastolle ja yksi Hyvinkaiin konepajaan, yksi A 11 pl ja yksi 
A 10 pl apulaiskanslisti rautatiehallituksen koneosastolle, seka yksi 
apulaiskanslisti (A 10 pl) Pasilan konepajaan ja yksi Hyvinkiian kone
pajaan. 

Rautatieballituksen hallinto-osastolla ovat haettavina: yksi ap. 2 
luokan kirjurin virka (A 15), yksi vanhemman vahtimestarin toimi 
(A 11), yksi apulaiskanslistin toimi (A 11) ja yksi apulaiskanslistin 
toimi (A 10) . Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 29. 12. 1971 en
nen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan paiittymista). 

Huom. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

7 Nimityksiii 

Liikenneosastolla 
2 lk. liikennetarkastajan virkaan (A 23 pl) (rautatiehallituksen liikenneosas

tolla) ylim. 1 lk. kirjuri Pentti Tapani Leppola, yp 2 lk. kirjuri Matti Kalevi 
Lojamo, (Joensuun liikennepiiriin) aap Aate Hannes Kyheroinen, yp apulais
asemapiiiillikon virkaan (A 23 pl) (Hva) yp 2 lk. kirjuri Alpo Olavi Vuorisalo, 
konttoripiiiillikon virkaan (A 21 pl) (Kouvolan liikennepiiriio) yp 1 lk. kirjuri 
Lasse Juhani Ahtiainen, (Tampereen liikennepiiriin) yp 2 lk. kirjuri Mauri Vib
tori Maijala, yp 1 lk. kirjurin virkaan (A 21 pl) ( rautatiehallituksen liikenneosas
tolle) yp 1 lk. kirjuri Tauoo Olavi Laaksonen, yp 1 lk. kirjurin virkaan (A 20 
pl) (Oulun liikennepiiriin) yp 2 lk. kirjuri Toivo Matias Miikivierikko, (Joen· 
suun liikennepiiriin) ylim. 3 lk. kirjuri Inkki Pertti Uuno Korhonen, yp 2 lk . 
kirjurin virkaan (A 19 pl) (rautatiehallituksen liikenoeosastolle) yp 2 lk. kirjuri 

- 1 
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Eila Kaarina Simpanen, Viljam Riutta, yp 2 lk. kirjurin virkaan (A 18 pl) 7 
(Lieksa) ap am Lauri Kivi, ap 2 lk. kirjurin virkaao (rautatiehallituksen lii
kenneosastolle) ylim. 2 lk. kirjurit Pirkko Kyllikki Kiill.strom, Maire Maria Hauta-
mili, kapl Irka Kyllikki Miettinen, (Joensuun varikolle) akli Tauno Taavetti 
Joronen, veturiokuljettajan virkaan (Kouvolan varikolle) veturinliimmittaja Toivo 
Kalervo Saaristo, Martti Mikael Kattelus, Jorma Vilbelm Koivisto, Aarre Kalevi 
Viik, Tauoo Tani, Viljo Asseri Nurmilaukas, Aimo Kalevi Rouhiaioeo, Tauoo 
Tapio Lehtoluoma, Eero Matias Kaunismaki, Uuno Johannes Varjus, (Harninan 
varikolle) veturinlammittaja Martti Virtanen, (Tl) veturinlammittaja Leo Aimo 
Niskanen, (Lis) veturinlammittaja Esko Antero Mikkonen, ylikonduktoorin vir-
kaan (Kv) kmm Eino Tyopponen, (Tl) kond. Veikko Johannes Maenoena, 
vaihdemiesten esirniehen virkaan (Tl) jnm Arvo Pekka Renko, kuormausmestarin 
virkaan (Kv) jnm Martti Johannes !vola, asetinlaitemiehen toimeen (Tpe) vaihde-
miehet Heikki Olavi Murto, Kauko Kumpulainen, Eero Mikael Paavola, veturin
lammittajiin toimeen (Lr) ylim. vet.lamm. Esko Juhani Tirkkonen, (Lahden vari-
kolle) ylim. vet.liimm. Veli Pekka Hakala, tilap. vet.lamm. Reijo Hannu Olavi 
Sarantila, Kari Juhani Kovaoen, Eero Juhani Nyman, (Haapamaen varikolle) 
ylim. vet.liimm. Leo Kaarlo Tuomi, Pekka Sakari Kinkamo, Eino Ensio Palo-
jarvi, Martti Aukusti Jiintti, Esko Eljas Jyvasjarvi, tilap. vet.lamm. Vesa Juhani 
Nieminen, (Tl) ylim. vet.liimm. Raimo Ensio Nieminen, Heimo Kullervo Majuri, 
(Aki) tilap. vet.liimm. Seppo Juhani Sojonen, (Nrm) ylim. vet.lamm. Esko Tapio 
Larinen, tilap. vet.liimm. Jouko Olavi Pulkkinen,(Sl) tilap. vet.liimm. Risto Ju-
hani Koponen, 1 lk. siihkoasentajan toimeen (Haapamaen varikolle) ylim. 1 lk. 
sas Jussi Matias Kaakkomaki, vaununtarkastajan toimeen (Vna) vaun.voit. Eero 
Kalevi Jaaskelainen, (Joensuun varikolle) vaun.voit. Kauko Olavi Karjalainen, 
vaihdemiehen toimeen .(Tl) juoamies Artturi Johannes Virkkunen, asemamiehet 
Antti Johannes Kallio, Jooseppi Oskeri Vehrnas, autonkuljettajan toimeen (Tku) 
asemamies Esko Olavi Keto, vaununvoitelijan toimeen (Haapamaen varikolle) 
ylim. vauo.voit. Reijo Olavi Jukkara, tilap. vauo.voit. Markku Olavi Jarvenpaa, 
(Ouluo varikolle) ylim. vauo.voit. Aarne Vaisanen, Yrjo Edvard Anselmi Puo-
lakka, Aarre Aukusti Kinnunen, Lauri Fredrik Huttula, (Kem) ylim. vaun.voit. 
Leo Veli Henrik Sauvala, (Joensuuo varikolle) vaun.asent. Pertti Juhani Turu-
nen, huoltomiehen toimeen (Oulun varikolle) ylim . huoltom. Veikko Matias Moi-
lanen, tallimiehen toimeen (Kemin varikolle) ylim. tallim. Lauri Leander Kallio, 
(Joensuun varikolle) ylim. tallim. Pauli Palviainen, (Nrm) ylim. tallim. Kalle 
Johannes Kortelaioen, koneenhoitajan toimeen (Haapamaen varikolle) tallimies 
Oskar Matikainen, ylim. tallim. Heikki Hemrnola, asemamiehen toimeen (Jri) 
ylim. asm. Eero Jubani Salo, Seppo Eosio Hatara, ( Imr) ylim. asm Urpo Uljas 
Husu, (Asn) ylim. asm. Hugo Lennart Kemiliiinen, (Man) ylim. asm. Pauli 
Arvid Alander, (Tl) ylim. asm. Henrik Veli Ranta-Kyyny, Seppo Lasse Uolevi 
Lindfors, Pentti Armas Laurila, Eero Juhani Rantala, Mauno Hermanni Arvonen, 
Pauli Rafael Salmi, (Mk) ylim. asm. Viiino Iivari Jarvi, (Hp) ylim.asm. Asko 
Pentti Antero Kiuru, (Nrm) ylim. asm. Erkki Lipponen, Pentti Kalervo Vaitti-
nen, (Par) ylim. asm. Kaarlo Seppo Juhani Nykiinen, apulaiskanslistio toimeen 
(A 11 pl) (rautatiehallituksen liikenoeosastolle) akli Olga Langholm, apulaiskans-
listin toimeen (A 10 pl) (rautatiehallituksen liikenneosastolle) konttoriapulaiset 
Birgit Regina Kramer, Leila Maria Kuvaja, konttoriapulaisen toimeen (A 8 pl) 
(Vs ) ylim. tapl. Kaija Aulikki Makynen, (Kta) kapl Hilkka Annikki Mikkonen, 
konttoriapulaisen toimeen (A 7 pi) (rautatiehallituksen liikenneosastolle) ylim. 
tapl. Riitta Maria Sinisaari, (Kv) ylim. tapl. Kirsti Marjatta Kiri, ap. 2 lk. kirju-
rin virkaan (Tampereen liikenoepiiriin) akli Liisi Aleksandra Kyostila, veturinkul
jettajan virkaan (Porin varikolle) vet.Hirnrn. Urho Allan Makinen, ylikonduktOO-
rin virkaan (Tku) konduktoori Sauli Sakari Saarinen, konduktoorin virkaan 
(A 16 pl) (Pts) kuormausmestari Ossi Hannes Kangasvuori, Thorvald Algor 
Pride Hogdahl, konduktoorin virkaan (A 15 pl) (Tku) junamiehet Esko Johan-
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nes Vaiden, Keijo Artturi Kalervo Saarni, Aimo Anselm Keskikyla, (Pts) juna
mies Ake Johannes Karlsson, veturinlfu.runittajan toimeen (Porin varikolle) ylim. 
vet.laromittiijiit Taisto Eino Uolevi Koivuniemi, Eino Kuosa, Leo Aatos Viron
miik.i, Tauno Ilmari Halme, Antti Aulis Anttila, Eero Johannes Muurinen, Seppo 
Kaarlo Juhani Peltomaki, Arto Kaarlo Valtteri Varho, tilap. vet.lii=ittiijat Seppo 
Kalevi Kiiski, Alpo Juhani Jokinen, Martti Veikko LeppaHi, vaununtarkastajan 
toimeen (Porin varikolle) vaununvoitelija Pentti Ilmari Soderberg, junarniehen 
toimeen (Kok) asemamiehet Karl Ragnar Ludvid Sjogren, Kalle Viljarni Nurmi, 
Toivo Miiiitta, Al£ Ture Hiiggblom, asemamiehen toimeen (Pts) ylim. asemamies. 
Sture Berti! Johannes Wargh, apulaiskanslistin toimeen (A 11 pl) (Tampereen 
llikennepiiriin) kapl Aino Anna Maria Wallin . 

Rataosasto 
2 1k rakennusmestarin (A 19) virkaan (Helsingin ratapiiriin) 3 1k rakennus

mestarl Laud Bernhard Hynynen, 3 lk rakennusmestarin (A 18) virkaan (Kar
jaa) vt 3 lk. rakennusmestari Seppo Untamo Lindfors, 3 lk. rakennusmestarin 
(A 18) (Ruukki) virkaan ratavartija Matti Vihtori Lahtinen, yp. 2 lk. rakennus
mestarin (A 20) virkaan (Oulu) 2 lk. rakennusmestari Pentti Juhani Heiskanen 
ja 2 lk. rakennusmestarin (A 19) virkaan (Kernijiirvi) 3 lk. rakennusmestari 
Aimo Ilmari Sallmen. 

8 Eroja 

Liikenneosasto 
Yp. 2 lk. kirjuri Hilja Helja Pasi, kuormausmestari Yrjo Johannes Kauppi

nen, asemamiehet Tuovi Pekkala, Matti Rauno Ensio Rasiinen, vaihdemiehet 
Jouko Viljam Makela, Esko Antero Pelkonen, junarnies Veikko Ilmari Bruun, 
konttoriapulainen Elvi Elina Tyopponen, veturinkuljettajat Erik Bernhard Alenne, 
Kustaa Ville Kotilainen, Eino Einari Nopanen, Nillo Matias Pulkkinen, Tauno 
Taavetti Rissanen, Johan Anton Sirkea, veturinliiromittiijiit Toivo Ilmari Kahlos, 
Teodor Matias Sainio, Kaarlo Viljam Vaisiinen, Aaro Matteus Heiniinen ja huolto
mies Petter Juhana Neuvonen. 

Rataosasto 
Ratavartijat Sulo Aulis Nevalainen, Aarne Martikainen ja Veikko Rasiinen_ 

9 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin varikon vt. ylimiiiiriiiselle vaununvoitelijalle Unto Yliimaelle 30. 9. 
1971 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 590519 matkalle Helsinki-Kemijiirvi 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 2756/4860, 22. 11. 71.) 

Helsingin aseman llikennetyontekijii Pertti Juhani Palikaiselle kirjoitettu 
asuntolippu n:o 199364 matkalle Pukinmaki-Helsinki, kelpoisuusaika 16. 7.-
31. 12. 1971 seka aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n :o 146018 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 2774/4917, 24.11. 71.) 

Kemin liikennealueella palvelevalle ratavartija Erkki Rytkoselle kirjoitettu 
vitka·aikavapaalippu n:o 201047 ( asuntolippu) on kadonnut ja kuoletetaan. Ao. 
lippu on kirjoitettu matkalle Kemi-Loue ja voimassaoloaika 1. 11. 71-30.4. 72. 
(Ol ·lpt n:o 1728/2365, 25. 11. 71.) 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 
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VR Virallisia tiedotuksia 47 a/71 1 
Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia 47 a/71 sisaltO

naan: Tariffisaannon lisamaaraysten ja tariffitaulukoiden muutoksia. 

Laakarintodistukset influenssaepidemian aikana 2 
Virkamiehet 

Valtioneuvosto on 25. 11. 1971 valtiovarainministerion esittelysta, 
nojautuen 19 paivana tammikuuta 1943 valtion viran tai toimen hal
tijain pal!kkauksesta annetun asetuksen 15 a § :n 1 momenttiin, sel
laisena kuin se on 24 paivana huhtikuuta 1970 an.netussa asetuksessa 
( 289/70), paattanyt yleisen influenssaepidemian johdosta antaa seu
raavat maaraykset sairauden todistamisesta haettaessa v·ir-kavapautta 
influenssaan sairastumisen johdosta. 

1. Valtion viran tai toimen haltijan hakiessa i.nfluenssaan sairas
tumisen perusteella virkavapautta enintaan seitseman paivan ajaksi 
sairautta ei tarvitse todistaa alussa mainitun asetuksen edehlyttamalli 
laakarin, terveyssisaren tai sairaanhoitajan antamalla todistuksella. Sai
raus on kuitenki.n todistettava kahden luotettavan henkilon antamalla 

18031/71/5 
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todistuksella tai muulla hyvaksyttavalla tavalla. Milloin erityiset syyt 
antavat siihen aihetta on viran tai toimen haltija velvollinen tassakin 
tapauksessa esittamaan asetuksen edellyttaman todistuksen selvityksena 
sairaudestaan. 

2. Tarkempia saannoksia niiiden maaraysten soveltamisesta antaa 
tarvi ttaessa val tiovarainminis teriO. 

3. Niiita maarayksia sovelletaan 1 paivaan maaliskuuta 1972. 

Tyosopimussuhteessa olevat 

Tyovoimaministerio on 29. 11. 1971 paattanyt valtion tyontekijain 
terveydenhuollon ohjesaannon ( 61/70) 20 § :n perusteella, etta 
influe.nssaepidemian arvioituna kestoaikana 15. 11. 1971-1. 3. 1972 
ei influenssaan sairastuneita velvoiteta laakarin vastaanotolle, ellei 
tyontekija oleta kysymyksessa olevan jonkun muun sairauden tai 
influenssan lisa- tai jalkitaudin. Nain ollen ei tana aikana sairaus
poissaoloista vaadita myoskaan laiikiirin todistusta, elleivat erityiset 
syyt toisin vaadi. Em. perusteella voidaan sairausajalta maksaa valtion 
tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesaannon tal mahdollisten tyoehto
sopimusmiiariiysten mukaista sairausajan palkkaa sairauden kestoajalta 
ilman liiakiirin todistusta, mikiili muut palkan maksamisen edellytykset 
ovat olemassa. Tyontekijiin tulee kuitenkin heti ilmoittaa sairastumi-
estaan esimiehelleen tai ty6maan toimistoon. Erityisesti on syytii ko

rostaa, etta jos sairaus jatkuu yli sairausvakuutuslain miiiiritteleman 
n . karenssiajan, on tyontekija ehdottomasti osoitettava laakiiri.nhoi
toon. Niiissa pidemmissii sairaustapauksissa tulee sairausvakuutustoi
mistolle tehtavissii tyonantajan ilmoituksissa ja piiiviirahahakemukissa 
selviisti ilmoittaa tyonantajan toteama sairastumispiiivii, ja piiivaraha
hakemukseen on liitettiiva liiiikarin antama laakarintodistus. 

(Hlo 785/161/71 - HI 792/161/7, 2. 12. 71.) VT 49/71. 2. 

3 20' konteinerien kuormaaminen Vo-vaunuihin 

SNT-Liiton ja Suomen viilisessa suorassa rautatieyhdysliikenteessii 
kuljetettavien tavaroiden kuormaamisesta ja kiinnittiimisesta annettu
jen miiiiriiysten (n:o 4777) 6. luvun 116 §:n mukaisesti on ISO
konteinerien sijoittaminen ja kiinnittaminen suoritettava sanottujen 
miiiiriiysten 5. luvun ohjeita soveltaen. 

Edelliiolevaan viitaten on Suomesta Neuvostoliittoon ja Neuvosto
liiton kautta muihin maihin lahetettiivat 20' konteinerit kuormattava 
4-akselisiin, kantavuudeltaan 60-63 t Vo-vaunuihin seuraavia ohjeita 
noudattaen: 

Yhteen vaunuun kuormataan kaksi konteineria petruiiin tiiviisti 
toisiinsa kiinni ja syrnmetrisesti vaunun pituus- ja poikittaiskeskivii-
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voihln nahden. Jos jomman kumman tai molempien konteinerien ovet 
ovat vaunun keskustaan pain, on konteinerit kuitenkin jatetti:iva sen 
verran irti toisistaan, etta vaunun lattiaan, konteinerien kulmakappa
leiden vliliin voidaan lciinnittaa ilrulmakappaleiden levyiset, 100 mm 
pituiset ja 50 mm paksuiset puutuet. Kiinnittaminen on suoritettava 
vahintaan kolmella naulalla. Konteinerien ovat on aina suljettava 
joko lahettajan tai lahetysaseman lyijykkeilla. Merkinta siita, kenen 
lyijykkeita on kaytetty, on tehtava rahtikirjaan (kohtaan 4). 

Pituussuuntaisen siirtymisen estiimiseksi on tiiviisti vaunun paaty
laitoja vasten asetettujen, 50 X 100 mm vahvuisten ja 2 600 mm 
pituisten lankkujen ja konteinerien ku.J.makappaleiden valiin sijoitet
tava 50 X 100 mm vahvuiset, sopivan pituiset puiset pitkittaistuet. 
Tukien kiinnittamiseen tarvittavien naulojen maara riippuu konteine
rien yhteenlasketusta bruttopanosta ja saadaan seuraavasta taulukosta. 

Vaadittava naulamaara 
Konteinerien yhteenlaskettu paino t Paatylaitaa vasten 

5,0- 7,0 
7,1-10,0 

10,1-15,0 
15,1-20,0 
20,1-30,0 
30,1-40,0 

tuleva lankku 

4 
4 
5 
5 
6 
7 

Pitkittiiistuk.i 

4 
5 
7 
8 
9 

10 

Kaikkien edella ja jaljempana mainittujen tukien kiinnittamiseen 
on kaytettava 5 mm paksuisia ja 150 mm pituisia nauloja. 

Sivuttaisen siirtymisen estiimiseksi on mdlempien konteinereiden 
kaikkien kulmakappaleiden ja vaunun sivulaitojen valiin naulattava 
vaunun lattiaan 50 X 100 mm vahvuiset puutuet. Niiiden kiinnitta
miseen tarvittavien nauJojen maara ilmenee allaolevasta taulukosta 

Naulamaara yhta 
Tuettavan konteinerin bruttopaino, t tukea kobti 

enintaan 5,0 ..... . ........ . 2 
5,1- 7.0 ............. . 3 
7,1-10,0 ............. . 4 

10,1-15,0 ...... . ...... . 5 
15,1-20,0 ............. . 7 

Edella olevien ohjeiden mukainen kuormaamistapa on esitetty edel
lisella sivulla olevassa piirroksessa. 

(N:o Lko 31862, 3. 12. 71.) VT 49/71 . 3. 
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Palkittuja aloitteita 4 
Tyoesimies Jaakko Heinonen) Turku 
MAN-dieselmoottorin sylinteriholkin vastinpinnan tasoittaminen 

hiontalaitteella. 
Kunniakirja ja 1 000 mk:n rahapalkinto . 

Peltiseppii Pentti Peltoluhta) Pasila 
CEmt-vaunun kaytavan kaantoistuimen saatomenetelman muutos. 
Kunniakirja ja 800 mk:n rahapalkinto. 

Moottoriasentaja J ouko Me ski) Hyvinkiiii 
MGO-moottorin jakopaan hammaspyoran muutos. 
Kunniakirja ja 800 mk:n rahapalkinto. 

Rakennusmestari Oiva Reijonaho) Helsinki 
Ylikaytavien kunnostuksessa kaytettava terasbetonilaattojen irrotus-

ja kasittelylaite. 
Kunniakirja ja 500 mk:n rahapalkinto. 

Siihkoasentaja Timo Airola) Helsinki 
Maadoituskoyden varustaminen varoituslipulla sahkoistetylla ra-

dalla tapahtuvan tyoskentelyn ajaksi. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto. 

Poraaja Paavo Kivimaki) Hyvinkiiii 
Porauslaite vetokoukun varren keskion poraukseen. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto. 

Kirjuri Helmi Viikevii) J oensuu 
Huomion kiinnittaminen vetureiden ja VR:n autojen ajovalojen 

kayton laajentamiseen liikenne- ja tyoturvallisuuden parantamiseksi. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto. 

Asemamies Paavo Kinnunen) Tampere 
Huomion kiinnittaminen korkeussuunnassa saadettavien kuormaus

siltojen tarpeeseen. Kiitosmaininta. 

Kirjuri Pentti Vilhunen) Pieksiimiiki 
Huomion kiinnittaminen ensiaputoiminnan parantamiseksi suori

tettavien kaytannon toimenpiteiden jarjestelyyn muuttamalla OTRO:n 
halytyskaavion jarjestysta. Kiitosmaininta. 

Kirjuri Erkki Suominen) Seiniijoki 
Papereitta luovutettavan tavaran valiaikaisen kuitin muuttaminen 

kaytantoon paremmin soveltuvaksi. Kiitosmaininta. 
(Jrt n:o 239/71, 3. 12. 71.) VT 49/71. 4. 
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Ko.rvaus vi.rantoitnituksesta asemapaikan ulkopuolella 
seka vi.rantoimitusrahasaiinnon matka.raha 

Valtiovarainministerio on viitaten kirjelmaansa 15. 3. 1971 n:o 
VM 6/13-27/71, kirjelmallaan n:o VM 115/19-27/71, 18. 11. 
1971, ilmoittanut, kaytyaan asiasta valtion virkaehtosopimuslain mu
kaiset keskusneuvottelut Vi.rkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto 
VTY r.y:n kanssa, etta voimassa olevaa vi.rkaehtosopimuksen tulkintaa 
on tarkistettu siten, etta virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella 
tulevaa korvausta ja virantoimitusrahasaiinnon mukaista matkarahaa 
voidaa.n suorittaa, sen estamatta rnita edella mainitussa 15. 3. 1971 
piiivatyssa valtiovarainministerion kirjeessa on sanottu, voimassa o1e
vien saiinnosten mukaisesti myos samanaikaisesti. 

Edella o1evan johdosta r au t a tie h a 11 it us toteaa, etta em. 
tulkinnan tarkistus merkitsee palaarnista entiseen kaytantoon, ottaen 
kuitenkin huomioon, etta komennuksen pituutta tarkoittava aikamaara 
( kaksi vuorokautta) pysyy edelleenkin 36 tun tina. Taman vuoksi teh
daan jaljempana mainittuihin saannoksiin seu.raavat korjaukset. 

Valtioneuvoston 22. 4. 1948 vahvistamat maaraykset korvauksesta 
virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella 

Em. maaraysten 2) kohdan kolmantena kappa1eena oleva, valtio
va.rainrninisterion 15. 3. 1971 antaman lausunnon sisaltava huomautus 
(VT 20/71.1) poistetaan. 

Edella mainittujen valtioneuvoston vahvistamien maaraysten sovel
tarnisesta rautatiehallituksen antarnien lisamaiiraysten ja -ohjeiden 16) 
kohtaan pa1autetaan siita VT:ssa 20/71. 1 poistettu toinen kappale, 
joka kuuluu seuraavasti: 

"Siita riippumatta, maksetaanko virantoirnitusmatkalta puheena 
olevaa korvausta, on virantoimitusrahat aina suoritettava niiden saan
ti in oikeuttavalta ajalta taysimaaraisena." 

V altionrautateiden virantoimitusrahasaiinto 
Valtioneuvoston 5. 6. 1952 vahvistaman valtionrautateiden viran

toimitusrahasaiinnon 5 § :n jalkeen, sellaisena kuin sanottu pykala on 
julkaistu VT:ssa 4/71. 4, lisatty valtiovarainrninisterion 15. 3. 1971 
antaman 1ausunnon sisaltava huomautus (VT 19/71. 2.) poistetaan. 

Edella mainitun valtioneuvoston 5 . 6. 1952 vahvistaman valtion
rau ta teiden viran toimi tusrahasaannon soveltarnisesta rau ta tiehalli tuksen 
kirjelmallaan n:o H 122, 17. 6.1952 (Kl 33/52.1) antamien maa
raysten 2 §, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna VT:ssa 19/ 
71. 3, muutetaan niiin kuuluvaksi: 

2 §. (Vrt. virantoitnitusrahasaannon 5, 8, 10 ja 11 §). 
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Varallaolo, milia tarkoitetaan miehiston velvollisuutta asianomai- 5 
sen paallyston maaraysten mukaisesti oleskella virantoimituspaikalla, 
asunnossa tai ilmoitetulla paikalla naiden laheisyydessa voidakseen 
kaskyn saatuaan heti ryhtya virantoimitukseen ja velvollisuutta saapua 
maiirattyina aikoina tiedustelemaan mahdollisia virantoimituski.iskyji.i, 
ei ole virantoimitusrahaan oikeuttavaa virantoimitusta. 

Virantoimitusmatkan valmistus- ja lopettamisajan pituuden eri 
junia ja veturisarjoja seka automiehistoii varten vahvistaa asianomainen 
johtaja. Matka-aikaan, joka on kaytetty virantoimitusrahasi.iannon 1 §:n 
2 kohdassa mainittuun, matkustajana tehtyyn matkaan, ei kuitenkaan 
saa lisiitii valmistus- eikii lopettamisaikaa. 

Jos virantoimitusrahasi.ii.innon 1 § :n 1 kohdassa mainittu virkamies 
tilapiiisesti mai.irati.ii.in virantoimitukseen toiselle paikkakunnalle ( esim. 
sielti.i ki.isin suoritettavaa juna- tai veturipalvelusta varten tahi paivys
tyspalvelukseen, tallipiiivystykseen tms .) ja komennus, Iaskettuna Ii.ih
dosti.i asemapaikalta paluuseen sinne, kesti.ii.i kauemmin kuin 36 tuntia, 
ei sanotunlaatuisissa tapauksissa tapahtuva viiliaikainen siirto toiselle 
paikkakunnalle ole virantoimitusmatka virantoimitusrahasi.iannon 
5 §:ssi.i tarkoitetussa mielessa, vaan on virantoimitusrahat ti.illoin las
kettava erikseen menomatkasta tilapiiiselle virantoimituspaikkakunnalle 
ja erikseen paluumatkasta sielta sekii kokonaan erikseen tilapaisellii 
virantoimituspaikkakunnalla tai sielta kasin suoritettavasta, virantoimi
tusrahaan oikeuttavasta virantoimituksesta. Virantoimitusrahaan oikeut
tavaa aikaa laskettaessa on muutoin noudatettava virantoimitusraha
saannon 5 ja 8 §:n saannoksiii. Meno- ja paluumatkalla tarkoitetaan 
sellaista matkaa joka on suoritettu todellisessa virantoimituksessa eiki.i 
matkustajana. 

Edellisessi.i kappaleessa sanottu ei koske lyhyiti.i komennuksia, jol
loin virantoimitus asemapaikan ulkopuolella, meno- ja paluumatkat 
seka odotusajat mukaan luettuina, kesti.ii.i eninti.iiin 36 tuntia. Koko 
ti.illaisen komennusmatkan ajalta suoritetaan virantoimitusrahana mat
karahaa, kuitenkin siten, etta komennusmatkan aikana suoritetusta 
paivystyspalveluksesta maksetaan matkarahan asemesta piiivystysrahaa, 
miki.ili se on matkarahaa suurempi. Veturlmiehistolle maksetaan ti.illai
sen komennusmatkan aikana suoritetusta veturipalveluksesta tai talli
piiivystyksesti.i matkarahan lisaksi veturirahaa tai tallipiiivystysrahaa 
siten kuin niisti.i on erikseen miii.iriitty. 

Jos edelli.i tarkoitetulla lyhyellii komennuksella asemapaikkansa 
ulkopuolella eleva vietti.ia vapaa-aikansa muualla kuin tilapaisella vi
rantoimituspaikkakunnallaan, ei virantoimitusrahaa tiilta ajalta suori
teta, vaan jokaista tilapiiiselle toimipaikalle tehtya matkaa pideti.iiin 
eri matkana. 

Edelli.i sanotuin tavoin muutettuja mi.ii.iri.iyksiii sovelletaan taan
nehtivasti 1. 1. 1971 lukien. Ti.illoin on otettava huomioon, etta mak-
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5 settavista matkarahoista on vahennettava ne erat, jotka on jo ehditty 
maksaa asianomaisille kuluvan vuoden alkupuolella samanaikaisesti 
virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella tulevien korvausten 
kanssa. (Rh/hlo 95/125/71, 29 . 11. 1971 -Vert. MK II sivu 1.140, 
kohta XI.l.) . VT 49/71. 5. 

6 Tariffimuuto vaunukuormien kotiinkuljetusliikenteessa 

Kaskylehdessa 52 a vuodelta 1970 on julkaistu rautatiehallituksen 
ja ammattiautoilijoiden perustamien yhteisojen ja yhtioiden kesken 
solmitut sopimukset vaunukuormien yleisesta kotiinkuljetuksesta. So
siaali- ja terveysministerion myonnettya paatoksellaan n:o 7104777, 
17. 8. 1971 7 % korotuksen ammattimaisen tilausliikenteen urakka
maksuihin korotetaan 1. 1. 1972 lukien edella mainituissa sopimuksissa 
vahvistettua vaunukuormien kotiinkuljetustariffia vastaavasti. Uusi vau
.nukuormien kotiinkuljetustariffi on seuraava: ( oheinen taulukko) 

(Lkop n:o Lko 21700, 30. 11 . 71.) VT 49/71. 6. 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Tavararyhmat kiisittely- ja siirtokuormaustavoittain: 

I-IV = kasittelytapa autosta purettaessa 
1-4 = siirtokuormaustapa vaunusta autoon 

I. Erikseen hlnnoitetut irrallaan kasiteltavta tavarat: 
(Siirtokuorrnaustapa vaunusta autoon ei tassa tavararyhmassa vaikuta hlnnoitteluun) 

Vyohykelisa 
Paino- I II III IV yli 20 km 

luokka*) vyohyke vyohyke vyohyke vyohyke mk/yksikko 
Kotiinku!jetu s m aks u 

Aaltopahvi, myos valmisteet b 2,90 m3 3,70 m3 4,50 m3 5,30 m3 0,80 m3 

Eristelevyt, kevyet, muoviset b 2,90 m3 3,70 m3 4,50 m3 5,30 m3 0,80 m3 

Huonekalut ja myymiiliikalusteet b 3,50 m3 4,30 m3 5,10 m3 5,90 m~ 0,80 m' 
Ilmastointilaitteet b 3,50 m3 4,30 m3 5,10 m3 5,90 m3 0,80 m3 

Karmit, ovi- ja ikkuna, tavalliset b 4,50 m3 5,30 m3 6,10 m3 6,90 m3 0,80 m3 

Keittii:ikalusteet, valmiit b 2,00 m3 2,60 m3 3,20 m3 3,80 rr' 0,60 m3 

Keittiokalusteet, puolivalmiit b 2,90 m3 3,70 m3 4,50 m3 5,30 m3 0,80 m3 

Keittiokoneet ja -kojeet b 3,50 m3 4,30 m3 5,10 m3 5,90 m3 0,80 m3 

Kreppipaperi b 3,50 m' 4,30 m' 5,10 m3 5,90 m3 0,80 m3 

Mineraali-, lasi- ja vuorivilla 
1,50 m' 1,95 m3 2,35 m3 2,80 m3 0,35 m3 - rullina b 

- levyina b 2,90 m3 3,50 m3 4,10 m3 4,70 m3 0,60 m3 

Paine- ja viemariputket 
- metalliset a 8,20 tn 9,60 tn 11,00 tn 12,40 tn 1,40 tn 
- muoviset, nipussa, kehlkossa b 3,00 m' 3,80 m3 4,60 m3 5,40 m' 0,80 m3 

- muoviset, irrallaan b 3,50 m3 4,30 m3 5,10 m3 5,90 m' 0,80 m3 

Pakastearkut b 4,00 m3 4,80 m' 5,60 m3 6,40 m' 0,80 m3 



Palno
Juokka*) 

Radiaattorit a 
Rakennus- ja vastaavat levyt a 

Sani teettitarvikkeet 
- kylpyammeet 

b 

- keraamiset astiat b 
Tynnyrit, tliydet 1 I 1 astiat 
Tynnyrit, tliydet ;.2 astiat 

IL Kipattava tavara 
L Valutus ja kaato 

2. Kooeellinen 

IlL Lavataakkoina kasitdtlivli 
tavara 

a 
b 
a 
b 

1. Taakat, mikiili ne purkamatta 
voidaan jattlili vastaanotta-
jalle a 

IV. Trukilla tai oosturilla 
purettavat muut kuio 
lavataakat 

1. Konedlinen 

2. Kasin 

V. Kasio purettavat muut 
kuio I tavararyhmiissii 
maioitut tavarat 

1. Konedlioen 

2. Kiisio 

*) a = viihiotiiiin 600 kg/m3 

b = aile 600 kg/ m3 

b 

a 
b 
a 
b 

a 
b 
a 
b 
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I II III IV 
vyiihyke vyiihyke vyiihyke vyiihyke 

Kotiinkuljetusmaksu 

11,20 to 12,60 to 14,00 to 15,40 to 
11,20 to 12,60 to 14,00 to 15,40 to 

6,75 m3 7,55 m3 8,35 m' 9,15 m3 

3,50 kpl 
6,25 m 3 

1,50 kpl 
0,90 kpl 

2,80 to 
1,65 m3 

5,20 tn 
3,10 m3 

3,75 kpl 
7,05 m3 

1,75 kpl 
1,00 kpl 

4,20 to 
2,45 m3 

6,60 to 
3,90 m3 

4,00 kpl 
7,85 m3 

2,00 kpl 
1,10 kpl 

5,60 to 
3,25 m3 

8,00 to 
4,70 m' 

4,25 kpl 
8,65 m' 
2,25 kpl 
1,20 kpl 

7,00 to 
4,05 m' 
9,40 to 
5,50 m3 

49 
Vyiibykelisii 
yli 20 km 

mk/yksikkii 

1,40 to 
1,40 to 
0,80 m 3 

0,25 kpl 
0,80 m3 

0,25 kpl 
0,10 kpl 

1,40 to 
0,80 m 3 

1,40 to 
0,80 m3 

6,40 to 7,80 to 9,20 to 10,60 to 1,40 to 
3,85 m' 4,65 m3 5,45 m' 6,25 m3 0,80 m3 

6,95 tn 
4,15 m' 
9,30 to 
5,55 m3 

8,10 to 
4,85 m 3 

10,40 to 
6,25 m' 

8,35 tn 
4,95 m3 

10,70 tn 
6,35 m3 

9,50 tn 
5,65 m3 

11,80 to 
7,05 m' 

9,75 to 
5,75 m3 

12,10 to 
7,15 m 3 

10,90 to 
6,45 m3 

13,20 tn 
7,85 m3 

11,15 to 
6,55 m3 

13,50 to 
7,95 m3 

12,30 to 
7,25 m' 

14,60 to 
8,65 m3 

1,40 tn 
0,80 m 3 

1,40 tn 
0,80 m3 

1,40 tn 
0,80 m' 
1,40 tn 
0,80 m3 

Lenniitinliikenne 7 
Yleinen sahkosanomavaihto lakkautetaan tammikuun 1 piiivastii 

1972 lukien seuraavilla asemilla: Alapitkii, Haapakoski, Hankasalmi, 
Heiniivesi, Iisalmi, Inkoo, Joensuu, Kairokoski, Kajaani, Kemi, Keu
ruu, Kontiomiiki, iKotka, Lapinlahti, Laukaa, Lievestuore, Murtomiiki, 
Parikkala, Peipohja, Pieksiimiiki, Pori, Punkasalmi, Rantasalmi, Rova
niemi, Sailo, Savonlinna, Taavetti, Tornio, Uimaharju, Vaajakoski ja 
Vihtari. (N:o Lko 31770, 3. 12. 71 .) VT 49/71. 7. 
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8 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Kylanlahden asema muutetaan 1. 1. 1972 lukien vaihteeksi. Tasta 
johtuen Kyliinlahden liikennoimistapamerkintii sarakkeessa 5 muute
taan em. pai:viisdi lukien merkinnaksi "HilTtTp". 

(N:o Lko 31819, 2. 12. 71. ) VT 49/71. 8. 

9 Avoimia virkoja ja toimia 

Kaksi apulaisinsinoorin (A 26 pl) virkaa ( erikoistehtavanii kone
teknilliset tyot) sekli yksi piirtlijiin toimi toistaiseksi rautatiehallituk
sen koneosastolla, koneteknillisessii toimistossa. 

Kirjalliset, apulaisinsinoorin virkoihin tarkoitetut, piiiijohtajalle osoi
tetut, hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle sekii 
piirtajiin toimeen tarkoitetut, koneosaston paallikolle osoitetut, hake
mukset on toimitettava koneteknillisen toimiston paiillikolle viimeis
tiian 30. 12. 1971 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paatty
mista). 

Ensi luokan 2 pl asemapiiiillikon virka A 26. Rautatiehallitukselle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistaan 7. 1. 1972 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista) . Virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Karjaan liiken
nealueelle ( Kr) . 

Ensimmiiisen palkkaluokan tyonjohtajan (A 2 4 pl) virka ( ylityon
johtajana), toisen palkkaluokan tyonjohtajan (A 22 pl) virka, seka 
ylemmiin palkkaluokan teknikon (A 20 pl) virka. Koneosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle 7. 1. 1972 viimeistaan ennen klo 12.00 ( postitse ennen virka
ajan paattymista). Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan si 
joittamaan toistaiseksi Pasilan konepajalle. 

10 Kadonneita matkalippuja, henkili.ikortteja ym. 

Joensuun ratapiirissii palvelevalle ratatyi.imies Eino Immoselle 20. 10. 1971 
kirjoitettu tilapiiisvapaalippu n:o 537876 viilille Hammaslahti-Helsinki, on ka
donnut ja kuoletetaan. (Jns rpp n:o 1826/6, 2. 12. 71. ) 



Ajankohtaista 
L u m i ja j a a cyopaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistarnista! 

Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi , se vaimentaa myos aiinen - lahestyviin 
junan tai varoituksen - kuulurnista. Jaiitynyt lumi raiteiden tai kiskojen viilissa 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tasta syystii 
varovaisuutta, viilta tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyotii haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottarnisesta. 



Ajankohtaista 

- Ehka asia ei aina olekaan niiin: 
Veturink:uljettaja, kayta vihellinopastinta olosuhteiden niin vaatiessa kerran 

useammin !ruin kerran liian harvoinn! Edessasi olevan surnun, rankkasateen, lumi
pyryn tms. takana on ehka yksinainen resiinamies tai vaihteenpuhdistaja, joka 
hankaiin ei nae liihestyvaa junaa. Vastaavanlaisia tilanteita muodostuu kaarteisilla 
radoilla kirkkaallakin ilmalla. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus 

,. 



VIRALLI SIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 50 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merldtiin: VT t/71.2 (= lehden numero, vuosf. 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I m I t us: Rautatiehallitus, lehtlpalveh1. 16. 12. 1971 

Sis all ys: 

1. Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat 
vuonna 1972. 

2. ATK-alan soveltuvuuskokeet. 
3. Aikataulun 138 lisays. 
4. Varastojen toimialueet. 

5. Koululaislippujen myynti. 
6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Kadonneita matkalippuja, 

henkilokortteja ym. 
8. Rautatieopisto. 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1972 1 
Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, 

kanssa vuodeksi 1972 hankintasopimuksen valtionrautateiden virka
pukumaaraysten mukaisten virkapukineiden, joista suoritetaan virka
pukuavustus, valmistamisesta rautatielaisille. Taman lehden liitteena 
on virkapukumaaraysten mukaisten pukineiden hinnat vuonna 1972. 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on alempana seuraava 
suuruustaulukko, jonka mittojen ottamiseksi viitataan virkapukineiden 
tilauslomakkeen n:o 3903 kaantopuolen ohjeisiin. 

Miesten virkatakin, kesiitakin ja suorien housujen numero- ja mittataulukko 

V artalotyyppi C = normaali 

Rinnan ymparys 
Vyotliron , 
Lantion , 
Selan pituus . . .... . . 
Hihan , .... .. . . 
Housun sivun pituus . . 
Housun haaran , 
18243/71/5 

Lyhyt 
Lomakkeen 
n:o 3903 

kuva 
3 F 
4G 
5 I 
1 A-B 
1 D-E 
6 M-N 
7 0-P 

048 
96 
84 

102 
72 
60 
96 
72 

Suuruusnumero 
050 052 054 
100 104 108 

88 92 97 
106 110 114 
73 74 75 
61 62 63 
98 100 101 
73 74 75 

056 
112 
102 
118 
76 
64 

103 
76 

058 
116 
108 
122 
77 
65 

105 
77 
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1 Keskipitka 

Lomakkeen 
n:o 3903 Suuruusnumero 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron , 4G 84 88 92 97 102 108 
Lantion 

" 
5 I 102 106 110 114 118 122 

Selii.n pituus ••• 0 . 0 0. 1 A-B 75 76 77 78 79 80 
Hihan " 

• 0 ••• 0 •• 1 D-E 62 63 64 65 66 67 
Housun sivun pituus .. 6 M-N 100 102 104 105 107 109 
Housun haaran 

" 
7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Pit k a 

Lomakkeen 
Suuruusnumero n:o 3903 

kuva 148 150 152 154 156 158 

Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron , 4G 84 88 92 97 102 108 
Lantion 

" 
5 I 102 106 110 114 118 122 

Selan pituus . ....... 1 A-B 78 79 80 81 82 83 
Hihan " 

0 0 •••• 0. 1 D-E 65 66 67 68 69 70 
Housun sivun pituus .. 6 M-N 104 106 107 109 111 113 
Housun haaran 

" 
7 0-P 79 80 81 82 83 84 

V artalotyyppi B = solakka 

Keskipitka 

Lomakkeen 
Suuruusnumero n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron , 4G 80 84 88 92 96 100 
Lantion " 

5 I 100 104 108 112 116 120 
Selan pituus ....•. 0. 1 A-B 75 76 77 78 79 80 
Hihan 

" 
•• 0 0. 0 0. 1 D-E 62 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus .. 6 M-N 100 102 104 105 107 109 
Housun haaran , 7 0-P 76 77 78 79 80 81 
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Vartalotyyppi D = tanakka 

Keskipitka 

Lomakkeen 
Suuruusnumero n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys .3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyotaron 

" 
4G 90 94 98 102 107 112 

Lantion 
" 

5 I 104 108 112 116 120 124 
Sel.an pituus ........ 1 A-B 74 75 76 77 78 79 
Hihan 

" 
........ 1 D-E 62 6.3 64 65 66 67 

Housun sivun pituus .. 6 M-N 100 102 104 106 108 110 
Housun haaran 

" 
7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Vertaamalla omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selviaa 
taulukosta sopivimman pukineen numero ja tyyppi, jotka on merkit
tava tilauslomakkeen n:o .390.3 asianomaiseen kohtaan ( esim. 52 B 
tai 152 C). 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay suurehkoilla asemilla ottamassa 
mittoja, mista ilmoitetaan noin kymmenen piiivaa aikaisemmin. Mitan
otto sisaltyy mittatyona valmistettavien pukimien hintoihin. Valtion 
Pukutehtaassa, Hameenlinnassa, otetaan mittoja arkipiiivisin klo 8-16, 
ei kuitenkaan lauantaina, samoinkuin Helsingissa Fabianinkatu 2 D kes
kiviikkoisin ja torstaisin klo 10-16, missa pukuja voi tilata myos val
mistettavaksi sovituksella; talloin veloitetaan lisaa 20 markkaa takista 
ja 10 markkaa housuista ja hameesta. Niiista kustannuksista vastaa 
tilaaja itse. 

Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikai
sesti tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeesee.n. 

Virkapukinetilaukset tulee toimittaa niin, etta ne ovat V altion 
Pukutehtaalla viimeistaan .31. 12. 1972. 

Numeropukineiden toimitus tapahtuu 2-4 viikon kuluttua valmis
tajan varastosta. Mittojen mukaan tehtyjen pukineiden toimitusaika 
on 4-6 viikkoa. Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset toivo
mukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioon. 

Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa hankkija ( valmistaja) 
niiden korjaukset korvauksetta tilaajan vaatimuksesta. 

Kuluvan vuoden virkapukinetilaukset tuli toimittaa Valtion Puku
tehtaalle viimeistaiin 1. 11. 1971 (VT 41/70 . .3), minka jalkeen val
mistajalle tulleet tilaukset kasitellaiin vuoden 1972 hankintasopimuk
sen piiriin kuuluvina. 

(Slj n:o .345/18/71/49.3.) VT 50/71. 1. 

1 
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2 ATK-alan soveltuvuuskokeet 

ATK-ohjelmointitehtavista kiinnostuneille valtiomautateiden palve
luksessa oleville nuorille henkiloille, jotka ovat suorittaneet vahintaan 
keskikoulun, rullaan lahiaikoina jlirjestlimaan ATK-alan soveltuvuus
kokeet. 

Naihin testitilaisuuksii.n halukkaita henkiloita, jotka ovat tarvit
taessa valmiit siirtymaan talousosaston tietokonetoimiston palveluk
seen, kehoitetaan ottamaan yhteys soveltuvuustutkimusjaostoon puh. 
Helsinki 2837. 

3 (Top n:o To 879/151, 7. 12. 71.) VT 50/71. 2. 

Aikataulun 138 lisays 

Lisays n:o 21 aikatauluun 138 (joulu- ja uudenvuodenliikenne 
1971-72) on ilmestynyt ja jaettu kaikille aikataulukirjan tilanneille. 

(Lt n:o Lko 2418, 13. 12. 71.) VT 50/71. 3. 

4 Varastojen toimialueet 

Rautatiehallitus on paattanyt lakkauttaa Oulun varaston 1. 1. 1972 
lukien seka vahvistaa Turun ja Pieksamaen varastojen toimialueet 
sanotusta paivasta lukien alia olevasta hankintaosaston alaiset varastot 
kasittavasta luettelosta ilmenevalla tavalla: 

Varaston nimi 

Helsingin varasto 

H yvinkiian varas to 
Turun varasto 

Pieksamaen varasto 

Toimialue 

Rautatiehallitus 
Helsingin ja Kouvolan lii
kenne- ja ratapiirit 
Pasilan konepaja 
Hyvinkaan konepaja 
Tampereen ja Seinajoen lii
kenne- ja ratapiirit seka 
Turun ja Vaasan konepajat 
Oulun, Pieksiimaen ja Joen
suun liikenne- ja ratapiirit 
sekii 
Pieksamaen ja Kuopion kone
pajat 

Varaston toimiston 
sijoituspaikka 

Helsinki 

(Pasila) 

Hyvinkaa 
Turku 

Piekslimiiki 
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Seinajoen ja Vaasan sivuvarastot kuuluvat Turun varaston alaisuu- 4 
teen seka Kuopion sivuvarasto Pieksiimaen varaston alaisuuteen. 

(Rh n:o 2248/010/71, 3. 12. 71.) VT 50/71. 4. 

Koululaislippujen myynti 5 
Koululaislippuja varten otetaan tulevan vuoden alusta kayttoon 

uudet lomakkeet ( 2129 ja 2130), jote.n 1. 1. 1972 lukien koululais
lippuja ei enaa saa kirjoittaa kuukausilippulomakkeille ( 2127 ja 2144). 

Asemia kehoitetaan tilaamaan uudet koululaisliput kotimaiseslia 
tarkastusjaostosta. (Tft n:o To 883/242, 10. 12. 71.) VT 50/71. 5. 

Avoimia virkoja ja toimia 6 
Valtionrautateiden apulaisjohtajan virka. Rautatiehallitukselle osoi

tetut kirjalliset hakemukset sijan saamiseksi siina virkaehdotuksessa, 
jonka rautatiehallitus tulee tekemaan sanotun viran tayttamiseksi, on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 12 pliivana tam
mikuuta 1972 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan piiiitty
mista). 

Edella mainittuun apulaisjohtajan virkaan nimitetty tullaan sijoit
tamaan toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolle. 

Yksi 1 l vanhemman toimistorakennusmestarin (A 24) virka, tois
taiseksi Kouvolan ratapiirin toimistossa (Kouvola) ja kaksi 2 l ra
kennusmestarin (A 19) virkaa, joista toinen toistaiseksi Helsingin 
ratapiirissa Lahden vastuualueella (Lahti) ja toinen toistaiseksi Pieksa
maen ratapiirissa Kontiomaen vastuualueella ( Kontiomaki). Rata
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistalin 14. 1. 1972 ennen kello 12.00 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista) . 

Y ksi konttoriapulaisen (A 8) toimi, toistaiseksi Pieksiimaen rata
piirin toimistossa ( Pieksamaki). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava Pieksiimaen ratapiirin paallikolle viimeistaan 
14. 1. 1972. 

HUOM.! Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 
00100 Helsinki 10. 
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7 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman liikennetyontekija Timo Metsolle kirjoitettu asuntovapaa
lippu n :o 199391, matkalle Rlihimiiki-Helsinki, kelpoisuusaika 14. 10.-13. 12. 
1971 seka aikavapaalippua varten annettu henkilokortti n:o 145996 ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (Hki lpt n:o 2872/5123, 7.12. 71.) 

Ratavartija Risto Salosen pojalle, Timo Saloselle, kitjoitettu kouluvapaalippu 
n:o 017042, viilille Masala-Jorvas, kelpoisuusaika 25. 8.-22. 12. 1971, on kadon
nut ja kuoletetaan. (Hki rp n:o 935/541, 8. 12. 71.) 

IKonepajatyoHiaiselle Pertti Mertaselle kitjoitetut henkilokortti n :o 151460 
seka asuntolippu n:o 200479 matkalle Pasila-Hyvinkaa ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Psl knp 9. 12. 71.) 

Kirvesrnies Arvo Aroselle kirjoitetut tilapaiset vapaaliput n:o 555366 mat
kalle Imatra-Rauma ja n:o 555372 matkalle Imatra-Orivesi ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (Kv rp n :o 1436/1610, 7. 12. 71.) 

Pieksiimaen asemalla palvelevan konduktoori Muisto Vepsiiliiisen tyttiirelle 
Sirkka-Liisa Vepsiiliiiselle kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 565542 Pieksamaki 
Helsinki, kelpoisuusaika 8. 11. 71-31. 1. 72, ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Pm 
lpt n:o 292, 7. 12. 71.) 

Pieksiimaen ratapiirissa palvelevalle kiskohitsaaja Vilho Kukkoselle kitjoitetut 
tilap. vapaalippu ajalta 15. 9.-14. 12.71 n:o 574361 matkalle Kuopio-Helsinki 
ja tyi:ilaisaikavapaalippu ajalta 1. 12.-31. 12.71 n:o 14583 matkalle Kuopio
Lavapuro ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Pm rpp n:o 65/1718, 9.12. 71.) 

Oulun ratapiirin Kemin vastuualueella palvelevalle ratatyontekija Pekka Hjul
bergille, hiinen vaimolleen Hiljalle ja pojalleen Markulle 1. 11. 71 kitjoitetut tilap. 
vapaaliput n:ot 442015-20 viilille Koskenkyla-Kernijiirvi ja Koskenkyla-Hel
sinki seka Pekka Hjulbergille kirjoitettu tyoliiisaikavapaalippu n:o 03696 ajalle 
1. 12.-31. 12. 71 viilille Kerni-Tervola ovat ryoston yhteydessa kadonneet ja 
kuoletetaan . (01 rp n:o 1271/23, 7. 12. 71.) 

8 Rautatieopisto 

Eraitten kevatlukukauden 1972 tavanomaisten kurssien alkamis- ja paattyrnis
piiivamaarat ( tutkintoineen, mahd. todistusten jakoineen): 

Veturinkul;etta;aoppikurssi (1 luokka): alkaa 4. 1. kello 10.00, paattyyt 2. 6. 
1972 

Alempi liikenneoppikurssi (2 luokkaa): alkaa 4. 1. kello 10.00, paattyy 18. 5. 
1972 

Ratavarti;aoppikurssi (1 luokka): alkaa 10. 1. kello 10.00, paattyy 16. 2. 1972 

Vaunumiesoppikurssi (1 luokka): alkaa 24. 1. kello 10.00, paattyy 6. 5.1972 

Toimistokurssia (yleinen, 1 luokka): alkaa 21. 2. kello 10.00, paattyy 13. 4. 
1972 

]unasttorituskurssi (1 luokka): alkaa 17. 4. kello 10.00, paattyy 26. 5. 1972 

Muusta monipuolisesta koulutustoiminnasta tiedotetaan asianomaisille erikseen. 

(Ropj 298/961, 10. 12. 71.) 
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Liite VT 50 I 71 8 
Hankkija ( valmistaja) V altion Puk:utehdas, Hameenlinna, 

sopimus voimassa 1. 1.-31. 12. 1972 
Ksngaslaatu Kokonais. Hinta jakaantuu 

Villa- hint a VR:n osuus Tilaajan osuus 
teryleeni Trevira mk 75 % 55 % 25 % ~5% 

Miesten numero-
pukineet 
Virkatakki I •• • 0 700640/4 115,00 86,25 63,25 28,75 51,75 
Housut I . . .... 700640/4 50,00 37,50 27,50 12,50 22,50 
Kesatakki 780060/18 63,00 47,25 34,65 15,75 28,35 
Paallystakki . . .. . 700640/4 115,00 86,25 63,25 28,75 51,75 
- irtovuori nylon/ aery! 25,00 18,75 13,75 6,25 11,25 
- turkiskaulus . . lammas 15,00 11,25 8,25 3,75 6,75 
Lippalakki .. .... 700640/4 22,00 16,50 12,10 5,50 9,90 
Turkislakki, 
kangaspint. .. . .. 700640/4 21,50 16,13 11,83 5,37 9,67 
Turkislakki, 
nahkapint . . ... . . 25,00 18,75 13,75 6,25 11,25 
Virkatakki II ... 7821 42,00 31,50 23,10 10,50 18,90 
Housut II . .. . . . 7821 21,00 15,75 11,55 5,25 9,45 

Miesten mitta-
pukineet 
Virtatakki I 0 • • • 700640/4 175,00 131,25 96,25 43,75 78,75 
Housut I ••••• 0 700640/4 75,00 56,25 41,25 18,75 33,75 
Kesatakki 780060/18 85,00 63,75 46,75 21,25 38,25 
Paallystakki ..... 700640/4 155,00 116,25 85,25 38,75 69,75 
- irtovuori nylon/aery! 30,00 22,50 16,50 7,50 13,50 
- turkiskaulus . . lammas 20,00 15,00 11,00 5,00 9,00 

Naisten numero-
pukineet 
Virkatakki . .. ... 700640/4 160,00 120,00 88,00 40,00 72,00 
Harne ..... .. ... 700640/4 45.00 33,75 24,75 11,25 20,25 
Paahine ... . .. . . 700640/4 18,00 13,50 9,90 4,50 8,10 
Pitkat housut . .. 700640/4 55,00 41,25 30,25 13,75 24,75 
Kesatakki 0 • • ••• 780060/18 75,00 56,25 41,25 18,75 33,75 
Paallystakki ..... 700640/4 140,00 105,00 77,00 35,00 63,00 
- irtovuori nylon/aery! 25,00 18,75 13,75 6,25 11,25 
- turkiskaulus .. lammas 15,00 11,25 8,25 3,75 6,75 

Naisten mittcv 
pukineet 
Virkatakki . . . ... 700640/4 180,00 135,00 99,00 45,00 81,00 
Harne .. . ... . ... 700640/4 55,00 41,25 30,25 13,75 24,75 
Pitkat housut . .. 700640/4 65,00 48,75 35,75 16,25 29,25 
Kesatakki ....... 780060/18 90,00 67,50 49,50 22,50 40,50 
Paallystakki . . . . . 700640/4 155,00 116,25 85,25 38,75 69,75 
- irtovuori nylon/aery! 30,00 22,50 16,50 7,50 13,50 
- turkiskaulus . . lammas 20,00 15,00 11,00 5,00 9,00 

Virkamerkit 
Siipipyoralaatta . . .3,00 2,25 
Lippa- ja turkislakin 

1,65 0,75 1,35 

keltaisen punainen 
paallinen ... .. .. 8,00 6,00 4,40 2,00 3,60 



Ajankohtaista 

L u m i ja j 1i 1i tyopaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkurnistasi, se vaimentaa myos aiinen - liihestyvlin 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lurnl raiteiden tai kiskojen v1iliss1i 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata t1ist1i syysta 
varovaisuutta, valta tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyota haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1971. Valtion painatuskeslrus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 51 

Vilttaus Virallislin tiedotuks iin merkitaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, Jehtipalvelu. 23 12. 1971 

s i s ii 11 y s: 

1. Kansainviilinen tavaraliikenne: Jiilki
vaatimukset. 

2. Uintisen yhdys1iikenteen tavara-
tariffit. 

3. Rahtiluotto. 
4. Viiliaikaiset tilitysmiiiiriiykset. 
5. Liikennepaikkojen viilimatkat -jul

kaisu: muutoksia. 

6. Mies1ahden seisakkeen siirtaminen. 
7. Miiiiriiykset tavaran piiiillystiimisestii, 

pakkaamisesta, ja osoittamisesta -jul
kaisu: lisiiys Iii tteeseen I. 

8. Liintinen tavarayhdysliikenne. 
9. Avoimia virkoja ja toimia. 

10. Kadonneita matkalippuJa, henkilO
kortteja ym. 

Kansainvalinen tavaraliikenne: Jalkivaatimukset 1 
Viitaten ennakkoilmoitukseen VT 36/71.2 ilmoitetaan, etta ohjeet 

kansainvalisessa liikenteessa esiintyvien jalkivaatimusten kasittelya var
ten ovat valmistuneet (Lisalehti n:o 5, sivut 9-14 VR 1om. 4672) 
ja painatusjaosto on suorittanut niiden jakelun. 

Jalkivaatimukset sallitaan 1. 1. 1972 alkaen yhdysliikenteessa seu
raavien maiden kanssa: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Isobritannia ja 
Pohjois-Irlanti, Italia, Itavalta, Luxemburg, Saksan Liittotasavalta, 
Norja, Ranska, Ruotsi, Sveitsi ja Tanska. 

Saapuvien lahetysten osalta huomautetaan erityisesti, etta jalki
vaatimusmaara on perittava Suomen markoiksi muunnettuna kateis
maksuna ja etta merkinta perimisesta on tehtava vastaanottajan esi
tettavaan tuo.ntitavaran maksuilmoituslomakkeeseen SP 222. Rahtikir
jaa eika tavaraa ei saa luovuttaa vastaanottajalle, ennenkuin jalkivaa
timus on maksettu. (Tft n:o Tou 53/253, 17. 12. 71.) VT 51/71. 1. 

Lantisen yhdysliikenteen tavaratariffit 2 
Pohjoismaisen tavaratariffin (VR 4668) lisalehti n:o 37 ja Ranska 

-Pohjoismaat tavaratariffin lisalehti n:o 6 (ranskan-/saksankielinen 
painos 9454) sisaltavat mm. NET-tariffien korotetut yksikkohinnat, 
18625/71/5 
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jotka tulevat voimaan 1. 1. 72 lukien. Kototukset ovat Totnion kautta 
4-10% ja Naantalin kautta 8 %. Vastaavat muutokset tehdaan 
Saksa-Pohjoismaat tavatatatiffiin (NORDEG 9161) 1. 2. 72 lukien 
lisalehdessa 31. (Tft n:o Tou 147/251, 20 . 12. 71.) VT 51/71. 2. 

Rahtiluotto 

MK V :n 3 7. kitjoituksen Rahtiluotto luettelossa matrutun Poliisi
viestivatikon tahtiluoton laskutusosoite on m.uuttunut. 

Uusi osoite on Heikkilantie 6, 00200 Helsinki 20. 
(Tft n:o To 903/243, 16. 12. 71.) VT 51/71. 3. 

4 Valiaikaiset tilitysmaaraykset 

Tilityspaikkoja koskevasta luettelosta (ks . Valiai'kaiset tilitysm.aa
taykset, liite n:o 1) poistetaan Seinajoen kitjauskeskukseen kuuluva 
Ilmajoen tilityspaikka 1. 1. 1972 lukien. 

(Tlt 1519/23/71, 17.12. 71.) VT 51/71. 4. 

5 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

Vaasa 

Ahmaksen ja Nuojuan nimilyhennys ja koodimetkinta (sat 1) pois
tetaan ja liikennoimistapametkinta (sat 5) muutetaan metkinnaksi 
"Hil" 1. 1. 1972 lukien. 

Ahm.a'ksen ja Nuojuan koodimerkinta on poistettava myos julkai
susta Liikennepaikkojen koodit. (N:o Lko 31857, 13 . 12. 71.) VT 
51/71 . 5. 

Vaasan keskusaseman kohdalle lisataan Sttombetgin taide seuraa
vin metkinnoin: 

Strombergin raide Oy Stromberg Ab:ta varten . T 
lahtevaa kappaletavaraa varten ase
ma-, alue- ja siirtovaunujen rajois
sa. Luk. 1. 1. 1972. (N:o Lko 
31901, 13 . 12. 71.) VT 51/71. 5. 

Nuppulinnan liikennoim.istapam.etkinta satakkeessa 5 m.uutetaan 
metkinnaksi "Hrl Tp". (N:o Lko 31874, 13. 12. 71.) VT 51/71. 5. 

Ilm.ajoen aseman metkinnat satakkeessa 4 muutetaan 1. 1. 1972 
lukien seutaaviksi: 

Ilmajoki . . . . . . . . . . Seinajoki 16. 
Sk 16. Pr 71. 

Luk. 1. 1. 1972. (N:o Lko 31950, 15 . 12. 71.) VT 51/71. 5. 
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Misin aseman merkinniit sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan 1. 1. 1972 5 
lukien seuraaviksi: 

Misi ... . ... . .... . Rovaniemi 48. HrlT 
Kls 113. Lla 154. 

Edellisestii johtuen muuttuvat Hanhikosken, Kuusivaaran, Kiirvas
vaaran, Raajiirven ja Vian merkinniit ( sar 4) 1. 1. 1972 lukien seu
raaviksi: 

Hanhikoski 

Kuusivaara 

Kiirviisvaara ..... . 

Raajiirvi .... . .... . 

Vika . . ... . ...... . 

Rovaniemi 74. 
Kls 87. Lla 180. 

Rovaniemi 64. 
Kls 97. Lla 170. 

Rovaniemi 55 . 
Kls 106. Lla 161. 

Rovaniemi 62. 
Kls 127. Lla 168. 

Rovaniemi 38. 
Kls 123. Lla 144. 

Luk. 1. 1. 1972. (N:o Lko 21948, 17. 12. 71.) VT 51/71. 5. 

Haukivaaran ja Vannevaaran liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 
5 muutetaan merkinnaksi "Hil". (N:o Lko 21947, 17. 12. 71.) VT 
51/71. 5. 

Mieslahden seisakkeen siirtiiminen 6 
Mieslahden seisake on 13. 12. 1971 lukien siirretty km:lta 910 + 

596 m km:lle 910 + 156 m. Siirto ei vaikuta muutoksia tariffiviili
matkoihin. (N:o Lko 21776, 17. 12. 71.) VT 51/71. 6. 

Maiiraykset tavaran paiillystiimisesta, pakkaamisesta ja 1 
osoittamisesta -julkaisu: lisays liitteeseen I 

Oy Plastex Ab:n valmistamat, kuljetuspakkausmerkillii Lt 01-
1963 varustetut 30 litran vetoiset muoviastiat on hyvaksytty aikai
semmin mainittujen vaarallisten aineiden lisiiksi myos AIV-liuoksen 
llike.nnesaannon mukaiseksi monikiiytto-kuljetuspakkaukseksi. 

(N:o Lko 3828, 9. 12. 71.) VT 51/71. 7. 
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8 Lantinen tavarayhdysliikenne 

Vaunujen osoittaminen kansainvalisessii 
liikenteessii 

Virhekuljetusten vii.lttiimiseksi on Suomesta raja-asemien kautta 
kansainvalisilla rahtikirjoilla kuljetettavat vaunukuormalahetykset osoi
tettava kansainviilisella vaunuosoitelapulla VR 2834.1, joita saa tilata 
painatusjaostosta. Maaraaseman jalkeiselle riville "kautta/i.iber" on 
selvasti merkittava se raja-asema, jonka kautta Iahetys kulkee: Hapa
randa, Naantali tai Sornainen. Vaunusaatteeseen merkitaan vastaava 
raja-asema. 

Vain sellaiset vientikuormat, jotka on tarkoitettu siirtokuormatta
vaksi Torniossa ( kotimaisilla kulj. kirjoilla) on osoitettava ja saatteet 
kirjoitettava maaraasemana Tornio ja vastaanottajana huolitsija, jonka 
toimesta siirtokuormaus tapahtuu . 

(Lt n:o Lko 31961, 14. 12. 71.) VT 51/71. 8. 

9 Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi 3 1 rakennusmestarin (A 18) virka, toistaiseksi Kouvolan 
ratapiirissa Kouvolan vastuualueella ( Kouvola) . Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 21. 1. 1972 ennen kello 12 (postitse ennen vir'ka-ajan 
paattymista). 

Yksi ratavartijan toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Ranta
salmi). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
Joensuun ratapiirin paallikolle viimeistaan 21. 1. 1972. 
Huom. 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 

1 Q Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Kontiomiien asemalla palvelevan konduktoori P. Haverisen tytolle, Pirkko 
Liisa Haveriselle, kirjoitettu henkilokortti n:o 161778 ja kouluvapaalippu, ajalle 
23. 8.-24. 12. 71, viilille Kontiomiiki-Kajaani-Kontiomaki, ovat kadonneet ja 
kuoletetaan. (Pm lpt n:o 292, 15.12. 71.) 

Turun asemalla veturinkuljettaja Armas Tynkkysen leskelle Ainolle 12. 11. 
1971 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 583339 viilille Turku-Savonlinna on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Lipputoirnisto Turku n :o 401, 15. 12. 71.) 

Seiniijoen asemalla kirjoitettu vapaalippu n :o 57216 eliikkeellii olevalle vetu
rinkuljettajalle Matti Pitkiiselle, matkalle Seiniijoki-Oulu, kelpoisuusaika 5. 10. 
71-4. 1. 72 on kadonnut ja kuoletetaan. (Sk lpt n:o 993, 13. 12. 71.) 

H elsinki 1971. Val tion painatuskeslrus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1971 N:o 52 

Viittaus Viralllsiin tiedotuksiin merkitian: VT 1/71.2 (= lehden numero, vuesl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 30 12. 1971 

sis ii 11 y s: 

1. Oulun konepajan lakkauttaminen. 
2. Eriniiisten tulojen kooditusjiirjes

telmii. 
3. Rahdittomac rahtikirjat. 
4. Enso-Gutzeit Osakeyhtion puu

tavarakuljecukset. 
5. Rahtiluotto. 
6. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavarallikennettii varten. 
7. Ulkomaan · valuutan muuntokurssit 

henkilollikennettii varten. 
8. Kansainviilinen tavarallikenne: 

Jiilkivaatimukset. 

9. Sarjalippujen myyntipaikat. 
10. Rahtikirjojen vienti- ja tuontikulje

tuksia koskevat merkinniit. 
11. Vuokratut siiiliovaunut 15. 12. 1971. 
12. Jiinnitteen kytkeminen ratajohtoihin 

viilillii Jiirvenpiiii-Riihimiiki . 
13. Rh:n laboratorian suorittamien 

tehtiivien laskuttaminen. 
14. Avoimia virkoja ja toimia. 
15. Nimityksiii. 
16. Kadonneita matkalippuja, henkili::i

kortteja ym. 
17. VR:n ajoluvan katoaminen. 

Oulun konepajan lakkauttaminen 1 
Rautatiehallitus on paattanyt, etta Oulun konepajan toiminta itse

niiisena konepajana paattyy 31. 12. 1971. (Rh/hlo 2375/010/71, 
22. 12. 71.) VT 52/71. 1. 

Erinaisten tulojen kooditusjarjestelma 2 
Lukien 1. 1. 1972 tulevat voimaan seuraavat lisliykset ja muutokset 

tulojen kuitin kooditusjarjestelmlilin. 

Koodi 

51 
52 
99 

Eriin nimi 

Myytlivlit painotuotteet (TS 58 §, 19 ja 20 lm) 
Sahkosanomat ja muut lennatintulot 
Muut sekalaiset tulot 

(Tt n:o To 927/23, 23. 12. 71.) VT 52/71. 2. 

18882/71/5 
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3 Rahdittomat rahtilrirjat 

VR Kaskylehdessa 12/69. 3 ma1ruttuun asiakasluetteloon lisataan 
1. 1. 1972 lukien Enso-Gutzeit Osakeyhtion metsaosastoa koskevat 
merkinnat ( vrt. myos Viliaikaiset tilitysmaaraykset 8 § 4 k) . 

Sopimus n:o 

7124 ja VT 52 a/71 
annetut soveltamis
ohjeet 

Asiakas 

Enso-Gutzeit Osake
yhtio metsaosasto 

Lahetysasema 

Kaikki liikennepaikat 

Rahtisopimus sisaltaa paperipuut (P-luokat, tukit (T-luokat), hak
keen, halot ja puunjatteet (H- ja 10-luokat) . 

Sopimuksen mukaan rahditettaviin liihetyksiin eivat kuulu Neu
vostollitosta rautateitse SNTL:n vaunuissa tuotava puutavara, ns . 
rautakanavalahetykset (Jyvaskyla, Kuusanlampi ja Otava) eivatka 
muut mahdolliset erilliskuljetukset, joissa on tasta maininta. 

Kaikissa taman sopimuksen edellyttamissa kuljetuksissa on kiiytet
tava yleisen toimiston kirjeen Lko 31510/6230, 29. 10. 1971 mukai~ta 
erikoisrahtikirjaa. (Vrt VT 52/71. 4.) (Tlt 1560/23/71, 1971-12-
22·) VT 52/71. 3. 

4 Enso-Gutzeit OsakeyhtiOn puutavarakuljetukset 

Kirjapainossa tapahtuneen tulipalon vuoksi Enso-Gutzeit Osake
yhtio ei voi kayttaa erikoisrahtikirjaa heti tulevan vuoden alusta kai
kilta liikennepaikoilta lahteviin kirjoituksessa VT 52/71. 3 mainit
tuihin puutavarakuljetuksiin. Niissa tapauksissa, jolloin erikoisrahti
kirja ei ole kiiytettavissa, on lahetysaseman kirjoitettava lahetykselle 
kuljetussaate VR 1906 neljiina kappaleena. Saatteeseen on merkittava 
rahditusta varten tarpeelliset tiedot. Yksi kappale kuljetussaatteesta 
annetaan lahettajalle, yksi jaa liihetysasemalle, yksi annetaan vastaan
ottajalle ja yksi kappale jaa maiiraasemalle. Senjalkeen kun erikois
rahtikirjoja - viimeistaan tammikuun 15 paivaan mennessa - saa
daan kiiytettaviksi, laaditaan jiilkikateen saatteiden perusteella kullekin 
liihetykselle rahtikirjat, joiden kasittelyssa noudatetaan rahtisopimuk
sessa ja soveltamisohjeissa annettuja maarayksia. Lahetysaseman kap
pale kuljetussaatteesta llitetaan vastaavan rahtikirjan 2-osaan. Maara
aseman on valvottava sinne jaaneiden kuljetussaateosien perusteella 
ao. rahtikirjojen saapumista. (Tlt 1559/24/71, 1971-12-22) VT 
52/71. 4. 
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Rahtiluotto 5 
MK V:n 37. kirjoituksen Rahtiluotto luettelossa mainitun Poliisi

viestivarikon rahtiluoton laskutusosoite on muuttunut. 
Uusi osoite on Heikkiliintie 6, 00200 Helsinki 20. 
(Trt n:o To 903/243, 16. 12. 71.) VT 52/71. 5. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 6 
varten 

Muw1tokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 1. 1972 alkaen 
seuraavat: 

Luku
maiirii 

100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) ..... . 
Belgian frangia ................... . 
Bulgarian leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Englannin punta .................. . 
Espanjan pesetaa ................. . 
I tali an liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itiivallan shillinkia ................ . 
Jugoslavian dinaria . . .............. . 
Kreikan drakmaa ...... ..... .. . . .. . 
Luxemburgin frangia ............... . 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing- ..... . . 
Norjan kruunua ................... . 
Pot'tugalin escudoa . . .............. . 
Puolan zlotya . . .............. . ... . 
Ranskan frangia . . ................ . 
Romanian leita ................... . 
Ruotsin kruunua . . ................ . 
Liinsi-Saksan markkaa .............. . 
Ita-Saksan markkaa ................ . 
Sveitsin frangia ................... . 
T anskan kruunua ................. . 
Tshekkoslovakian kruunua .......... . 
USA: n dollari . . .................. . 
Unkarin forinttia ................. . 
Kultafrangi .. ..... ............... . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
FrS 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrOr 

on .............................. PM 

(Toj n:o Tou 80/250, 27. 12. 71.) VT 52/71. 6. 

mk 

127,151 
9,20 
3,60 

10,61 
6,40 
0,70 

17,60 
24,65 
14,30 

9,2o I 
467,99 

62,oo I 
15,80 I 
17,70 
79,60 I 
72,00 
85,40 I 

127,40 1 
101,00 
101,oo I 
58,8o I 
59,00 

4,16 
14,60 

1,37 
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7 Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkiloliikennetta 
varten 

Muuntokurssit rautatieyhdysliikenteessa ovat 1. 1. 1972 alkaen 
seuraavat: 

Luku
maarii 

100 
100 

1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Rahayksikko. 

Alankomaiden florii.nia (gulden) ..... . 
Belgian frangia ................... . 
Bulgarian leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Englannin punta . . ................ . 
Espanjan pesetaa .... . ...... . ..... . 
I tal ian liiraa ..................... . 
Itiivallan shillinkia .. . ............. . 
Jugoslavian dinaria ................ . 
Kreikan drakmaa ............ . .... . 
Luxemburgin frangia . . ......... . .. . 
Neuvostoliito.n ruplaa, clearing- ... .. . 
Norjan kruunua .. ...... ........ . . . 
Portugalin escudoa . . .............. . 
Puolan zlotya .................... . 
Ranskan frangia . . ................ . 
Romanian leita ................... . 
Ruotsin kruunua ................. . 
Lansi-Saksan markkaa . . ........... . . 
I tii-Saksa kayttiiii kultafrangia ....... . 
Sveitsin frangia ................... . 
Tanskan kruunua ................. . 
Tshekkos1ovakian kruunua . ... .... . . . 
Turkin puntaa .... . ...... ....... . . 
USA: n dollari . . . ....... ....... ... . 
Unkarin forinttia ................. . 
Kultafrangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suomen markan kansainvalinen lyhennys 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Frlux 
Rbl 
NKt 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKt 
DM/DBB 
FrOr 
FrS 
DKt 
Kcs 
Ltq 
$ 
Ft 
FrOr 

on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PM 

(Toj n:o Tau 66/250, 27. 12. 71.) VT 52/71. 7. 

mk 

127,151 
9,20 
2,17 

10,61 
6,40 
0,70 

17,60 
24,65 
14,30 
9,20 

467,99 
62,oo I 
15,80 I 
17,70 
79,60 I 
72,00 
85,40 I 

127,40 
1,37 

101,oo I 
58,80 I 
59,00 I 
28,90 
4,16 

14,6o I 
1,37 
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Kansainvalinen tavaraliikenne: Jalkivaatimukset 8 
Viitaten ennakkoUmoitukseen VT 36/71.2 ilmoitetaan, ettii oh

jeet kansalnvalisessa liikenteessa esiintyvien jalkivaatimusten kiisittelya 
varten ovat valmistuneet (Lisalehti n:o 5, sivut 9-14 VR lorn. 4672) 
ja painatusjaosto on suorittanut niiden jakelun. 

Jalkivaatimukset sallitaan 1. 1. 1972 alkaen yhdysliikenteessa seu
raavien maiden kanssa: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Isobritannia ja· 
Pohjois-Irlanti, Italia, Itavalta, Luxemburg, Saksan Liittotasavalta, 
Norja, Ranska, Ruotsi, Sveitsi ja Tanska. 

Saapuvien lahetysten osalta huomautetaan erityisesti, ettii jalkivaa
timusmaiira on perittiiva Suomen markoiksi muunnettuna kateismak
una ja etta merkinta perirnisesta on tehtiiva vastaanottajan esitetta

viian tuontitavaran maksuUmoituslomakkeeseen SP 222. Rahtikirjaa 
eikii tavaraa ei saa luovuttaa vastaanottajalle ennenkuin jiilkivaatimus 
on maksettu. (Tft n:o Tou 53/253, 17. 12. 71.) VT 52/71. 8. 

Sarjalippujen myyntipaikat 9 
Sarjalippujen myyntipaikkoja ko keva rajoitus ( VT 11/71.8) pois

tetaan, joten niita saadaan tastii liihtien pitiia myytiivana kaikilla hen
kiloliikenteelle avatuilla asemilla. Kutakin tilityspistetta varten on 
tilattava oma sarjansa. (N:o Lko 2525, 22. 12. 71.) VT 52/71. 9. 

Rahtikirjojen vienti- ja tuontikuljetuksia koskevat merkinniit 1 0 
Sen johdosta, etta vienti- ja tuontikuljetuksia koskevien merkintO

jen puuttuminen rahtikirjoista aiheuttaa jatkuvasti virheita asianomai
sissa tilastoissa, kehoitetaan rahtikirjojen tiiyttiijiii kiionittiimiiiin eri
tyista huomiota ko. merkintojen suorittamiseen raiitittamalla rahtikir
jan kohdan 17 ao. ruutu. 

Koska niiyttaii ilmeiselta, etta kaytiinnossii on e ilntynyt epiisel
vyytta ja kirjavuutta vienti- ja tuont.M<uljetusten kiisitteiden tulkin
nasta, kiinnitetiiiin huorniota seuraavii.n seikkoihin: Vienti- ja tuonti
kuljetuksina pidetiiiin merisatamapaikkakunnilla sijaitsevien liikennne
paikkojen ja yhdysliikenneasemien k a u t t a tapahtuoeita kuljetuk
sia. Tiilloin ei vaikuta asiaan, varastoidaanko lahety kenties ao. lii
kennepaikalla ennen edelleen kuljetusta vai ei. Kaytannossii tiimii 
merkitsee esimerkiksi sita, etta satama-alueella terminaaleihin mene
vat liihetykset merkitaao vientikuljetuksiksi ja va taavasti terminaa
leista lahetettava tavara tuontikuljetuksiksi. Jos sensijaan satama- tai 
yhdysliikenneaseman alueella tapahtuu tuontitavaran jalostamista, ei 
taman jalkeistii rautatiekuljetusta pideta tuontikuljetuksena . 
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Yhdysliikennea emien kautta tapahtuvat rautatiekuljetukset tapah
tuvat paaasiassa kansainvalisella rahtikirjalla, jolloin tilastointivai
keuksia ei mainittavammin esiinny. Yha enenevassa maarin on kui
tenkin Suome.n kuljetusosuudelle ruvettu kayttamaan kotimaista rahti
kirjaa sellaisissa tapauksissa, jolloin Hihetys on osoitettu yhdysliikenne
aseman alueella sijaitsevalle huolintaliikkeelle. Vastaavasti esiintyy 
tapauksia, etta tuontitavaran kohdalla huolintaliike lahettaa tavaran 
edelleen kotimaisella rahtikirjalla. Koska on todettu, etta ko. tapauk
sissa ei useimmiten ole ao. vienti- tai tuontirastituksia suoritettu, on 
syyta korostaa, etta myos tallaiset kuljetukset on katsottava yhdys
liikennekuljetuksiksi ja edellyttavat siten rastitusta rahtikirjan ao . ruu
dukkoon . (N:o 22029 , 23 . 12. 71. ) VT 52/71 . 10. 

Vuokratut sailiovaunut 15 . 12. 1971 

Virallisissa tiedotuksissa n: o 39/70.9 julkai tuun luetteloon teh
taan seuraavat muutokset ja lisaykset: 

Poistetaan: 

Rikkihappo Oy 
:o 196036/19 

196050/13 
196037/19 ml, 196039/19 m3

, 196040/19 
196057/13 m3

, 1. 12. 1971 lukien . 

Hankintaosasto 
Dieselpolttonesteen kuljetukse ta 
N:o 199390/25 m3

, 199400/25 
Vaunuoljyn kuljetuksesta 
N:o 199391/25 m3

. 

Lisi:itaan: 

Hankintaosasto 
Vaunuoljyn kuljetukseen 

N :o 0199041/16 m3
• 

199404/25 

(Lt .n:o Lko 22004, 22. 12. 71.) VT 52/71. 11. 

Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin valilla 
Jarvenpaa-Riihimaki 

Ratajohdon kokeiluja varten kytketaan 25000 voltin jan.nite ajo
johtimiin 

3. 1. 1972 klo 8.00 valiBe }arvenpaa-Riihimaki 
ratapihan pohjoispaa. 
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.Kaikki ratajohdon johtimet valilla Helsinki-Riihimaki ovat ta- 12 
man jalkeen jannitteisia ja "Siihkoturvallisuustnaaraykset" ovat talla 
rataosalla voimassa. 

Vaaratilanteista ja mahddllisista havaittavista ratajohdon vioista: 
( esim. katkenneet johtimet) on valittomasti ilmoitettava Alppilan val
vomoon, joka tarvittaessa kytkee johtimet jannitteettomiksi. 

Alppilan valvomon halytyspuhelinnumerot ovat: 
- Alppilan keskuksesta 2489 ja 3131 

( yleisen verkon puhelimella soitettaessa Alppilan keskuksen 
numero on 717 711, josta vastaa puhelunvalittaja. Mikali 
tama numero on varattu, on halytyksia varten olemassa vara
numero 770 353). 

- Sahkoistysselektorijohdolta 15 
- Rata- ja asemaselektorijohdoilta 7-2489. 
Jos halytyspuhelimet 2489 ja 3131 ovat varatut, otetaan nume

rolla 81 yhteys puhelunvalittajaan, joka toimittaa halytyksen edelleen. 
(Kos 199/4040, 21. 12. 71.) VT 52/71. 12. 

Rh:n laboratorion suorittamien tehtavien laskuttaminen 13 
Rautatiehallituksen hankintatoimiston kemian laboratorio ryhtyy 

vuoden 1972 alusta lukien laskuttarnaan asia:kkaitaan kaikista sellai
sista suorittamistaan aineenkoetustehtavista, jotka eivat valittomasti 
liity hankintoihin. Hank.intaosaston johtajan vahvistama hintaluettelo. 
on saatavissa kemian laboratoriosta. 

Tyotilaus kemian laboratoriolle tehdaan kahtena kappaleena tyo
tilauslomakkeella n:o 3905 tai yleisiila tilauslomakkeilla n:ot 3915 
ja 3916. ( Hto 730/575/552, 23. 12. 71.) VT 52/71 . 13 . 

A voimia virkoja ja toimia, 14 
Kaksi varastomestarin tointa, toinen toistaiseksi Helsingin, toinen 

Turun varastossa. Hankintaosaston paalliki::ille osoitetut hakemukset 
on toimitettava ao. varaston paallikalle viimeistiii:in 14. 1. 1972. 

Ylemman palkkaluokan 2 luokan kirjurin (A 19) virka toistaiseksi 
Pieksamaen varastossa. Hanki.ntaosaston johtajalle osoitetut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 . 1 . 
1972 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

HUOM.! 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel
sinki 10. 
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15 Nimityksiii 
Hallinto-osasto 
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Apulaisasianvalvojan (A 28) virkaan ylim. 3 lk kirjuri Pauli Mikael Kontti
nen, konttoripaallikon (A 29) virkaan yp. osastosihteeri (A 26) Eero Uljas Raty, 
yp. osastosihteerin (A 26) virkaan ylim. 3 lk kirjuri Heikki Johannes Naukkari
nen ja yp . puhelunvilittajan (A 10 ) toimeen ap. puhelunvalittaja Pirkko Marja 
Johanna Leppola. 

Koneosasto 
1 lk tyonjohtajan (A 23 pl ) virkaan (Vaasan konepaja) 2 pl tyonjohtaja 

Erkki Veikko Puska, (Hyvinkaan konepaja) 2 pl tyonjohtajan (A 22) virkaan 
ylim. tyonjohtaja ap. Uno Oskar Virtanen, 2 pl tyonjohtajan (A 21) virkaan 
3 pl tyi:injohtaja Yrji:i Johannes Pelkonen, 3 pl tyi:injohtajan (A 20) virkoihin 
ylim. tyi:injohtaja ap. Urpo Elias Uro ja vt 3 pl tyi:injohtaja Lauri Saarela, 3 pl 
tyi:injohtajan (A 19) virkoihin vs 3 pl tyi:injohtaja Lauri Juhani Vainikainen ja 
vt 3 pl tyi:injohtaja Kai Johannes Kallio. 

16 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin llikennealueen Hihetille Ella Anneli Soinille kirjoitettu asuntovapaa
lippu n:o 199495, matkalle Hyvinkaa~Helsinki, kelpoisuusaika 19. 5.-31. 12. 
1971, ja aikavapaalipun heikili:ikortti n:o 145921 ovat kadonneet ja kuoletetaan. 

, (Hki lpt n:o 2997/5294, 22. 12. 71.) 

Konepajatyi:iliiiselle Hannu Mutkalle kirjoitetut henkili:ikortti n:o 151589 seka 
asuntolippu n:o 200531 matkalle Pasila-Hyvinkaa ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Psl knp 20. 12. 71.) 

17 VR:n ajoluvan katoaminen 

Konemies Hannu Peltolalle kirjoitettu VR:n ajolupa n :o 233 on kadonnut 
ja kuoletetaan . (Hki rp n:o 683/4932, 23 . 12. 71 .) 

Helsinki 1971. Valtion palnatuskeskus 



1971 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o Sla 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltaan: VT 1 171 .1 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 30. 12. 1971 

Enso-Gutzeit Osakeyhtion puutavarakuljetukset 

Rautatiehallituksen ja Enso-Gutzeit Osakeyhtion metsaosaston kesken on 
vuodeksi 1972 tehty rahtisopimus 7124. Siita on toimitettu tieto sellaisille 
asemille, jonne yhtion puutavarakuljetukset tapahtuvat. Lahetyksia saattaa 
kuite.nkin esiintya kaikilla puutavaraa lahettavilla liikennepaikoilla. Naille 
ilmoitetaan sopimuksen olomessaolo taman tiedotuksen vali.tyksella. Sopi
muksen mukaiset kuljetukset suoritetaan erikoisrahtikirjaa kayttaen eiki.i 
niihin lasketa rahteja asemilla kuten VT 52/71 kohdassa 3. on mainittu. 
Kuljetus- ym. maksut lasketaan valtionrautateiden tietokonetoimistossa yh
tion magneettinauhalle rekisteroimien tietojen perusteella. Asemien on val
vottava, ettei vaunujen kantavuuksia yliteta . 

Sopimus sisaltaa paperipuu- (P-luokat ) , tukki- (T-luokat), hake-, halko
ja puunjate- (H- ja 10 luokat) kuljetukset. Sopimuksen piiriin eivat kui
tenkaan kuulu Neuvostollitosta rautateitse SNTL:n vaunuissa tuotava puu
tavara, ns. rautakanavakuljetukset (Jyvaskyla, Kuusanlampi ja Otava) 
eivatka muut mahdolliset erillisku'ljetukset, joissa on tfuna maininta. Sopi
mus an voimassa vuoden 1972. Se tulee ilmeisesti jatkettavaksi ja muu
tokset koskevat vastaisuudessa ehka vain kaupallisia kohtia, joista tiedote
taan vain asianosaisille. Nain ollen edella mainitut yleiskohdat tavaralajeista 
ja erikoisrahtikirjoista yms. ovat voimassa toistaiseksi. Ni.iiden seikkojen 
lisi.iksi annetaan seuraavat rahtisopimuksen 7124 soveltamisohjeet, jotka ovat 
voimassa 1. 1. 1972 lukien toistaiseksi. 

Menettely puutavaralahetysten yhdistamisessa kahdelta liikennepaikalta 
kokojunaksi ei sovellu tietokonekasittelyyn rahtisopimuksen 7124 puitteissa. 
Tata koskeva kirje Mt 298/317, 9. 2. 71 ja pinotavaran rahditusta koskeva 
kirjelma Mt 1280/1225, 5. 12. 1969 lakkaavat olemasta voimassa 31. 12. 
1971 . 

18883/77/5 
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Rahtisopimuksen 7124 soveltamisohjeet 

1. Liihetystavat: 

1.1. La.hetys vaunukohtaisesti 

1.1.1. Kuitupuu: Lahettaja suorittaa mittauksen vaunussa ja merkitsee 
maaran rahtikirjaan ja vaunun osoitelappuun. 

Vastaanottaja suorittaa kuitenkin tarkistusmittauksen. Vastaanotettu 
maara merkitaan rahtikirjaan, mikali se poikkeaa yli 1.0 pm3 2-akselisessa 
vaunussa ja yli 2.0 pm3 4-akselisessa vaunussa lahettajan ilmoittamasta maa
rasta. 

1.1.2. Hake ja sahapuru: Vastaanottaja suorittaa aina mittauksen ja mer
kitsee maaran rahtikirjaan. Uimaharjusta ja Jyvaskylasta Kaukopaahan ja Kot
kaan haketta ja sahapurua lahetettaessa ei sovelleta kirjetta Mt 614/619 , 
5. 4. 71, jonka voimassaolo lakkaa 31. 12. 1971. 

1.1.3. Tukit: Lahetys 1. 1.-30. 6. 1972 valisena aikana vaunuun kuor
mattujen tukkien kappalemaaran mukaan kuutiojaloiksi laskettuna. Lahetys 
ja jalkitarkistus rahtisopimuksen 7124 kohdan 6. mukaisesti. Tukkeja lahe
tetaan erakohtaisina osittain jo 1. 1. 1972 lahtien. 

1.2 . V :ihetys eri:ikohtaisesti 

Erakohtaisilla lahetyksilla tarkoitetaan rungottaisella pystymittauksella 
mitattujen, kiintokuutiometreina ilmoitettujen erien (leimikoiden) lahetyk
sia, joissa puumaarat ovat lahetyksen alkaessa jo kiintokuutiometreina tie
dossa ja joissa puumaaria ei missaan kuljetuksen vaiheessa mitata kuormassa 
tai vaunussa. 

1.2.1. Eri:in mi:ii:iritys: Erakohtainen lahetys perustuu yhtion piirityon
johtajan varastokirjanpitoon, jota pidetaan seka manuaalisesti etta tietoko
neella . Lahetyseran muodostaa varasto tai varastot, joiden kokonaiskuutio
maara tunnetaan. 

- Lahetysasema on sama koko eralla. 
- Vastaanottaja ja maaraasema sama koko eralla. 
- Puutavaralaji kokonaan samana mittayksikkona 
- Lahetys yhtajaksoisesti. 

Erakohtainen lahetys sisaltaa leimikon tai leimikoita, jotka jakautuvat 
lohkoihin ja nama taas palstoihin. Naista kaikista on pystymittaustiedot 
erikseen lahettajalla. Jos erakohtainen lahetys keskeytyy, kuljetetaan aloite
tut lohkot ja palstat kuitenkin loppuun, jotta eralahetyksen maaran korjaus 
voidaan suorittaa ja kuljettamatta jaavan leimikon osan km3-maara on tar
kasti laskettavissa. 
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1.2.2. Brien numerointi: Erat numeroidaan lahetti:ijittain ( tilittajittain). 
Eratunnus on kaksinumeroinen ( 01-99) . 

Jokainen era tulee tarkalleen yksiloidyksi tilitysyksikon ( ty)' tilittajan 
(til) ja lahetysaseman koodin seka eranumeron perusteella ( koodissa siten 
9 numeroa) . 

1.2.3. Dihetyksen aloittaminen: Erakohtaisista lahetyksista ilmoitetaan 
erityisella kuljetusilmoituslomakkeella ( Liite) lahetysaseman kautta erikseen 
VR/Tkt:lle ja VR/Trk:lle seuraaavasti: 

- alkamisilmoitus : ilmoittaa, rnita ja rninka verran on tarkoitus lahet
taa 

- keskeytyrnisilmoitus: ilmoittaa ko. eriin kuljetuksen keskeytymisesta 
seka rnita ja minka verran ao. kautena kuljetettiin 

- paattymisilmoitus: ilmoittaa ko. eran kuljetuksen paattymisen seka 
mita ja rninka verran kaikkiaan kuljetettiin 

1.2.4. Vaunujen kuormaus: Kuormaus tapahtuu normaalien valtionrauta
teiden tavaran kuormausmaiiraysten (TKM:n) ohjeiden mukaisesti. Vaunut 
kuormataan tayteen kantavuuteensa. 

Vaunussa erakohtaista puutavaraa ei rnitata. 

1.2.5. Rahtikirja: Kaikissa rahtisopimuksen 7124 edellyttamissa kulie
tuksissa kiiytetaan rautatiehallituksen hyvaksymaa erikoisrahtikirjaa. Samalla 
rahtikirjalla ei liihetetii vaunukohtaista ja erakohtaista tavaraa. Sen sijaan 
samalle rahtikirjalle voidaan merkita useisiin eriin kuuluvia vaunuja . 

Jokaisen vaunun kohdalle merkitaan eratunnus. 

Lahetetyksi maaraksi merkitaiin arvioitu kuutiomaara. Tavoitteena pide
taan sita, etta eran lopussa tehtava oikaisu olisi mahdollisimman pieni ja 
plus (+ ) merkkinen, mutta varaudutaan myos miinus (-) merkkiseen 
oikaisuun. Mikali tehtava oikaisu on pieni, niin viimeisen lahetyksen yhtey
dessa suoritetaan tasaus erakohtaisesti. Vaunujen sisaltamat puumaarat mer
kitaiin siten, etta koko maaraera tu1ee lahetetyksi. 

Mikali tasausta ei voida tehda ylittamatta vaunujen maksirnikantavuutta, 
tehdaan tasaus kayttamalla erillista kuljetusmaariin oikaisulomaketta. Lomake 
taytetaan kolmena kappaleena ( VR/Trk, vastaanottaja ja lahettaja) . Lomak
keen tiedot rekisteroidaan yhtion toimesta magneettinauhalle. VR/Tkt las
kee korjauseralle rahdin ja ottaa huornioon laskutuksessa joko lisayksena tai 
vahennyksena. 

Rahtikirjaan on lahettajan toimesta vaunukohtaisesti merkittiiva kuor
man arvioitu todellinen paino tonneissa. Kuormapainon arvioimiseen kay
tetaiin erikseen ilmoitettavia puulajien yksikkopainoia, mutta Iahetysten 
yhteydessa on punnituksin tarkistettava kaytetyt yksikkopainot. 

1.2.6. Osoitelappu: Merkitaiin myos eratunnus. 
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1.2.7. Lahetyksen paattyminen: Eran pi:Hittyessa tehdaan VR/Tkt:lle ja 
Trk:lle paattymisilmoitus samalla lomakkeella kuin alkamisilmoituskin. Siina 
ilmoitetaan lopullinen kuljetettu maara. Mikali kuljetettu maara jostakin 
syysta poikkeaa alkamisilmoi tuksen maarasta, tehdaan maaran muuttumisesta 
ja sen syista merkinta paattymisilmoitukseen. 

1.2.8. Sekapuun labetys erakohtaisesti: Koneellisessa puunkorjuussa tulee 
havu- ja lehtipuu sekaisin samaan vaunuun, myoskin voi olla eri kuorinta· 
asteisia puita samassa vaunussa. 

Varastokirjanpito selvittaa, paljonko kutakin puulajia ja kuorinta-astetta 
kaikkiaan on leimikossa eli eriissa, joten eri puu- ja kuorintalajit voidaan 
rahdittaa oikeissa rahtiluokissa. Kuitenkaan ei talloin rahtikirjaan merkitty
jen maarien ja vaunussa olevien maarien puulajisuhde aina pida paikkaansa. 
Eran alkamisilmoituksessa on puutavaralajeittain ja kuorinta-asteittain koko
naismaarat ja paattymisilmoituksessa vastaavasti kuljetetut kokonaismaarat. 
Naiden perusteella sekaisin vaunuissa lahetettyjen puiden rahditus on jalki
kateen tarkistettavissa. 

1.2.9. Tukkien erakohtainen liihetys 1. 1. 1972 liihtien: Eraiden pystyyn
mitattujen leimikoiden tukit lahetetaan erakohtaisina. Tukit ilmoitetaan 
rahtikirjaan km3:na. Enso-Gutzeit/ Atk muuntaa kiintokuutiometrit rahdi
tusta varten kuutiojaloiksi kohdassa 2.1.2. mainittuja kertoimia kayttaen. 

2. Rahdinlaskenta 

2 .1. Rahditusmiiiirii 

2.1.1. Liihtokohta: Rahtia laskettaessa otetaan rahtikirjalta lahtokoh
daksi aina vastaanotettu maara . Ellei sita ole merkitty ( = sama kuin lahe
tetty maara), kaytetiiiin lahetettya maaraa . 

2.1.2. Miiiiriin muuntaminen rahditusyksikoksi: pm3
, im3 (hake, puru) 

ja jl ovat muuntamatta rahditusyksikkoja . 
Tukit muunnetaan kuutiojaloiksi rahtisopimuksen mukaisilla kertoimilla. 

Havusahatukit 5 j3 /kpl, koivutukit 8 j3 /kpl. 
Kiintokuutiometrit ( km3

) muunnetaan rahditusyksikoiksi seuraavasti: 

Kuitupuu, kuorellinen tai kuorittu muunnetaan vastaaviksi pinokuutio
metreiksi seuraavia kertoimia kayttaen: 

Puulaji Kuitupuun pit u us, metria 
1 2 3 4 5 6 

Muuntokerroin 
Manty .... .. .. 1.32 1.40 1.46 1.50 1.55 1.60 
Kuusi ••••• 0 • • 1.30 1.37 1.41 1.45 1.49 1.52 
Koivu . .. .. . .. 1.41 1.56 1.64 1.73 1.89 1.97 



_,_ 
Sahapuu ( 1 km3 

Muuntokerroin 
Miintysahatukit . . . . . . . . . 23.45 
Kuusisahatukit . . . . . . . . . . 22.94 
Koivutukit . . . . . . . . . . . . . 31.39 
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Rahtikirjoihin on aina merkittiivii puu- ja puutavaralaji ja kuitupuun 
osalta pituus, vapaapituisen kuitupuun kohdalla arvioitu pituus. 

2.2. Rahditus 

2.2.1. Vaunukohtaiset lahetykset: Rahditus tapahtuu tariffisiiannon mu
kaan ja lisiiksi rahtisopimuksen 7124 miiiidiyksia noudattaen. 

2.2.2. Erakohtaiset lahetykset: 

2.2.2.1. Kuitupuut: Rahdit lasketaan sopimuksesta poiketen 15 tn yk
sikkorahteja kayttaen. Enso-Gutzeit/ Atk muuntaa rahtikirjaan merkityt 
km3 :it pinokuutiometreiksi kohdan 2.1.2. kertoimia kayttiien. Rahditusmiiii
riit tasataan liihettiijiin toimesta eriikohtaisesti kuljetuksen piiiittymisilmoituk
sessa ( kohta 1.2.7.) mainittuja lahettajiin varastokirjanpidon lukuja vastaa
viksi. Eran rahditetun kokonaismaaran pitaii olla yhtiisuuri kuin piirityon
johtajan varastokirjanpidossa oleva miiarii, silla rahtikirjatositteilla siirtyy ko. 
era piirityonjohtajan varastokirjanpidosta tehtaan vastaanottokirjanpitoon. 
Rahtikirjojen mukaiset maiirat ovat laskutusperusteena Enso-Gutzeit Osake
yhtion metsaosaston laskuttaessa tehdasta luovuttamistaan puista. 

Mahdollinen 20 tonnin painoluokka-alennus annetaan erakohtaisesti erii
lahetyksen piiiityttyii VR/Tkt:n laskemana. Tariffisaannon mukainen 5 % :n 
alennus annetaan, jos koko eran vaunujen keskikuorma edellyttiia 20 tn 
painoluokka-alennusta. 

2.2.2.2. Tukit: Rahdit lasketaan 15 tn yksikkorahteja kayttaen. Km3:it 
muunnetaan kuutiojaloiksi kertomalla km3:t kohdan 2.1.2. kertoimilla. Rah
ditusmaarien tasaus kuten kuitupuiden eli kohdan 2.2.2 .1. mukaan. 

Erakohtaisen kuljetuksen paatyttya VR/Tkt laskee liihettajaltii eriin paiit
tymisilmoituksen saatuaan vaunukohtaisen keskikuorman ja antaa rahtisopi
muksen 7124 kohdassa 6. olevan taulukon mukaisen 20 tonnin painoluokkaa 
vastaavan alennuksen . 

2.3. Rahditusten tarkistus 

2.3 .1. V aunukohtaiset lahetykset 

2.3.1 .1. Kuitupuu: VR/Trk tarkastaa lahetysten rahditusta ja VR/ 
Ltkt :n kuljetusasiamies suorittaa pistokokein liihetysmiiarien tarkastuksia. 
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2.3 .1 .2. Tukit: Enso-Gutzeit Osakeyhtio ilmoittaa puolivuosittain VR/ 
Trk:lle ja VR/Mt:lle miiariiasemittain vaunukohtaisesti kuljetetut tukkien 
vaunumaarat ( 4-akseliset kahdeksi laskettuina)' tarkistetut kappalemaiirat 
sekii lopulliset kuljetetut kuutiojalkamiiarat. VR/Tkt ilmoittaa VR/Trk:lle 
vastaavasti maaraasemittain: rahditetut vaunu-, tukkikappale- ja kuutiojalka
miiiirat seka perityt rahdit . VR/Trk suorittaa naiden ilmoitusten perusteella 
rahtitarkistukset ja laskee 20 tn painoluokka-alennuksen rahtisopimuksen 
7124 mukaisesti. 

2.3.2. Erakohtaiset lahetykset 

2.3.2.1 . Kuitupuut ja tukit: VR/Tkt ilmoittaa VR/Trk:lle kunkin eran 
lahetyksen piiattymisesta paiittymisilmoituksen saatuaan ko. erasta: rahditet
tujen vaunukuormien lukumaaran, kiintokuutiometrit, pinokuutiometrit tai 
kuutiojalat ja perityt rahdit. 

2.3.3. Enso-Gutzeit Osakeyhtio suorittaa lisaksi pistokokein rahtien ja 
laskutusten tarkistuksia. 

(Mt N:o Lko 22000, 22. 12. 71.) VT 52 a/71 . 

Helsinki 1972. Valtioo paioatuskeskus 
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Ajankohtaista 
L u m i ja j a a tyopaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista! 

Paitsi etta lumi hidastaa lilkkumistasi, se vaimentaa myos aiinen - liihesryvii.n 
junan tai varoituksen - kuulumlsta. Jaatynyt lurnl raiteiden tai kiskojen vii.lissii. 
yhdessa kilreen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tasta syystii. 
varovalsuutta, vii.lta tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Eslmiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyotii. haittaavien ja vaaramavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. '" 


